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Sisältö · Innehåll  sivu · sida 
 
JOHDANTO Kaupunginvaltuuston esityslista 5.11.2008, asia 3, sivu 3 
 

INGRESS Stadsfullmäktiges föredragningslista 5.11.2008, ärende 3,  
sidan 3 
 
LIITTEET · BILAGOR 

 
Liite A · Bilaga A Sisältää seuraavat aloitteet sekä niistä hankitut lausunnot · Innehåller 

följande motioner och utlåtanden om dem: 
 
KAUPUNGINJOHTAJA 
 

Aloite 1 Inka Kanerva ym. (Lahnalahden leikkipuiston valaistus) 3, 225 
 
Liite 1  Yleisten töiden lautakunta 
 

Aloite 2 Sirpa Asko–Seljavaara ym. (osasaikaeläkeläisten alennukset 4, 226 
liikuntapaikkoihin) 
 
Liite 2 Liikuntalautakunta 

 
Aloite 3 Antti Vuorela ym. (Iltatähdentien asvaltointi ja Sateenkaaren- 6, 230 

tien kunnostus) 
 
Liite 3 Yleisten töiden lautakunta 

 
Aloite 4 Antti Vuorela ym. (kuluttajaneuvojien lisääminen) 7, 232 

 
Liite 4  Ympäristölautakunta 

 
Aloite 5 Antti Vuorela ym. (Sapilastien tulvat ja hidasteet) 8, 234 

 
Liite 5 Yleisten töiden lautakunta 

 
Aloite 6 Johanna Sydänmaa ym. (kesäuinnin tukeminen) 9, 236 

 
Liite 6 Henkilöstökeskus 

 
Aloite 7 Arto Bryggare (Myllypuron jääurheilukeskus) 10, 237 

 
Liite 7 Liikuntalautakunta 

 
Aloite 8 Sirkku Ingervo ym. (reilun kaupan kahvi ja tee) 11, 242 

 
Liite 8 Liikepalvelulautakunta 
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Aloite 9 Elina Moisio ym. (adoption jälkipalvelu) 13, 244 

 
Liite 9 Sosiaalilautakunta 

 
Aloite 10 Arto Bryggare (yli 65-vuotiaiden ns. kultakortti) 15, 246 

 
Liite 10 Liikuntalautakunta 
Liite 11 Kaupunginmuseo 
Liite 12 Taidemuseo 
Liite 13  Joukkoliikennelautakunta 

 
Aloite 11 Zahra Abdulla ym. (lastensuojelun ja huostaanottojen 17, 255 

jälkihoito) 
 
Liite 14 Sosiaalilautakunta 

 
Aloite 12 Reijo Kaunola ym. (sosiaalitoimihenkilön palkkaus vanhusten 18, 257 

 vanhusten palveluihin) 
 
Liite 15 Sosiaalilautakunta 

 
Motion  ·  Aloite 13 Birgitta Dahlberg m.fl. (vårdavgifterna inom specialsjuk- 19, 259 

vården för barn under 16 år · alle 16-vuotiaiden erikoissai- 
raanhoidon maksut) 
 
Liite 16 Terveyslautakunta 

 
Aloite 14 Yrjö Hakanen ym. (työllistämismäärärahat) 22, 261 

 
Liite 17 Työllistämistoimikunta 
Liite 18 Sosiaalilautakunta 

 
Aloite 15 Kauko Koskinen ym. (sorakatujen rakentaminen) 24, 264 

 
Liite 19 Yleisten töiden lautakunta 

 
Aloite 16 Kauko Koskinen ym. (vanhusten omaishoitajien tuki) 25, 266 

 
Liite 20 Sosiaalilautakunta 

 
Aloite 17 Kauko Koskinen ym. (kiinteistöveroprosentin alentaminen) 26, 268 

 
Liite 21 Kiinteistölautakunta 
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Aloite 18 Kauko Koskinen ym. (luki-neuvolatoiminnan vakiinnuttaminen) 27, 271 
 
Liite 22 Opetuslautakunta 

 
Aloite 19 Maija Anttila ym. (80-vuotiaiden maksuton kotipalvelu) 29, 273 

 
Liite 23 Terveyslautakunta 
Liite 24 Sosiaalilautakunta 

 
Aloite 20 Maija Anttila ym. (75-vuotiaiden maksuttomat uima- ja  31, 277 

kuntosalipalvelukset) 
 
Liite 25 Liikuntalautakunta 
Liite 26 Sosiaalilautakunta 
Liite 27 Terveyslautakunta 

 
Aloite 21 Tero Tuomisto ym. (veneilijöiden rantautumispaikat) 33, 286 

 
Liite 28 Liikuntalautakunta 

 
Aloite 22 Tero Tuomisto ym. (maalinnoituksen osien kunnostus) 34, 288 

 
Liite 29 Kaupunginmuseo 

 
Aloite 23 Tero Tuomisto ym. (maalinnoituksen taskukokoinen retki- 36, 290 

julkaisu) 
 
Liite 30 Kaupunginmuseo 

 
Aloite 24 Tiina Harpf ym. (taiteen perusopetuksen lukukausimaksut) 37, 292 

 
Liite 31 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 

 
Aloite 25 Pekka Saarnio ym. (asuintonttien laskennalliset vuokraus- 38, 294 

perusteet) 
 
Liite 32 Kiinteistölautakunta 

 
Aloite 26 Tea Vikstedt ym. (lasten ja nuorten liikuntakasvatus) 40, 298 

 
Liite 33 Nuorisolautakunta 
Liite 34 Liikuntalautakunta 
Liite 35  Opetuslautakunta 
Liite 36 Sosiaalilautakunta 
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Motion  ·  Aloite 27 Stefan Johansson m.fl. (sänkning av fastighetsskatte- 42, 312 
procenten · kiinteistöveroprosentin alentaminen) 
 
Liite 37 Kiinteistölautakunta 

 
Aloite 28 Stefan Johansson m.fl. (tilläggsanslag för ungdomsväsendet ·  45, 315 

nuorisotoimen lisämääräraha) 
 
Liite 38 Nuorisolautakunta 

 
Aloite 29 Sture Gadd m.fl. (en lärartjänst i svenska vid Arbis · ruotsin 48, 318 

kielen opettajan viran perustaminen Arbikseen) 
 
Liite 39 Helsingfors arbis 

 
Aloite 30 Terttu Savolainen ym. (kiinteistöjen kuntokartoitus) 50, 319 

 
Liite 40 Kiinteistölautakunta 

 
Aloite 31 Yrjö Hakanen ym. (sisäiset vuokrat) 52, 321 

 
Liite 41 Kiinteistölautakunta 

 
Aloite 32 Yrjö Hakanen ym. (Helsingin Energian hinnoitteluperusteet ja 54, 323 

tulonsiirto) 
 
Liite 42 Tekninen lautakunta 

 
Aloite 33 Olli Salin ym. (päivähoito ja lapsiperheiden palvelut) 56, 326 

 
Liite 43 Sosiaalilautakunta 

 
Aloite 34 Olli Salin ym. (sosiaaliviraston sitovat tavoitteet) 58, 328 

 
Liite 44 Sosiaalilautakunta 

 
Aloite 35 Olli Salin ym. (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) 60, 332 

 
Liite 45 Terveyslautakunta 
Liite 46 Sosiaalilautakunta 

 
Aloite 36 Olli Salin ym. (sosiaaliviraston asiakaspalvelu) 62, 336 

 
Liite 47 Sosiaalilautakunta 
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Aloite 37 Sirpa Asko–Seljavaara ym. (vanhuspalveluiden yhdistäminen) 63, 339 
 
Liite 48 Terveyslautakunta 
Liite 49 Sosiaalilautakunta 

 
Aloite 38 Sirpa Asko–Seljavaara ym. (ikäihmisten leikkipuistot) 64, 343 

 
Liite 50 Sosiaalilautakunta 
 

Aloite 39 Harry Bogomoloff (liikuntaseurojen avustukset) 65, 345 
 
Liite 51 Liikuntalautakunta 

 
Aloite 40 Matti Enroth ym. (katujen hoito verovaroin) 66, 347 

 
Liite 52 Yleisten töiden lautakunta 

 
Aloite 41 Matti Enroth ym. (kiinteistöveron alentaminen) 68, 351 

 
Liite 53 Kiinteistölautakunta 

 
Aloite 42 Arja Karhuvaara ym. (luokkaretket ja leirikoulut) 69, 354 

 
Liite 54 Opetuslautakunta 

 
Aloite 43 Heikki Karu ym. (täydennysrakentamisen tiedotus) 70, 356 

 
Liite 55 Kaupunkisuunnittelulautakunta 

 
Aloite 44 Heikki Karu ym. (Johanneksen puiston tekojäärata) 71, 359 

 
Liite 56 Liikuntalautakunta 

 
Aloite 45 Kauko Koskinen ym. (rakennusvirheiden torjunta) 72, 361 

 
Liite 57 Kiinteistölautakunta 

 
Aloite 46 Kauko Koskinen ym. (Pukinmäen tekojääradan laajennus) 73, 363 

 
Liite 58 Liikuntalautakunta 

 
Aloite 47 Kauko Koskinen ym. (Helsingin Yrittäjien historiikki) 74, 365 

 
Liite 59 Historiatoimikunta 
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Aloite 48 Hannele Luukkainen ym. (koiraverosta luopuminen) 76 
 
Aloite 49 Matti Taina ym. (Koillis-Helsingin tekojäärata) 77, 366 

 
Liite 60 Liikuntalautakunta 

 
Aloite 50 Ulla-Marja Urho ym. (päivähoito opetustoimeen) 78, 368 

 
Liite 61 Opetuslautakunta 
Liite 62 Sosiaalilautakunta 

 
Aloite 51 Terhi Mäki ym. (erityislasten iltapäivätoiminnan toimitilat) 79, 372 

 
Liite 63 Opetuslautakunta 

 
Aloite 52 Terhi Mäki ym. (kouluterveydenhoitajien lisääminen) 81, 374 

 
Liite 64 Terveyslautakunta 
Liite 65 Opetuslautakunta 

 
Aloite 53 Terhi Mäki ym. (Myllypuron uusi terveysasema) 83, 380 

 
Liite 66 Kiinteistölautakunta 

 
Aloite 54 Terhi Mäki ym. (Myllypuron ostoskeskuksen tilavaraus) 84, 382 

 
Liite 67 Suomenkielinen työväenopisto 
Liite 68 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 

 
Aloite 55 Terhi Mäki ym. (Families First -kriisiperhetyö) 85, 385 

 
Liite 69 Sosiaalilautakunta 

 
Aloite 56 Heli Puura ym. (Ilomäen päiväkoti ja leikkipuisto) 86, 387 

 
Liite 70 Kiinteistölautakunta 
Liite 71 Sosiaalilautakunta 

 
Aloite 57 Heli Puura ym. (Herttoniemen uimahalli) 87, 391 

 
Liite 72 Liikuntalautakunta 

 
Aloite 58 Tero Tuomisto ym. (Vantaanjoen ylittävä silta) 89, 394 

 
Liite 73 Kaupunkisuunnittelulautakunta 
Liite 74 Yleisten töiden lautakunta 
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Aloite 59 Antti Vuorela ym. (Kotinummen leikkipuistorakennus) 90, 398 
 
Liite 75 Sosiaalilautakunta 
Liite 76 Kiinteistölautakunta 

 
Aloite 60 Outi Alanko–Kahiluoto ym. (vapaan taiteen työn tuki) 91, 401 

 
Liite 77 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 

 
Aloite 61 Outi Alanko–Kahiluoto ym. (kirjastomäärärahat) 92, 402 

 
Liite 78  Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 
 

Aloite 62 Outi Alanko–Kahiluoto ym. (ikäihmisten matalan kynnyksen 94, 404 
toiminta) 
 
Liite 79 Sosiaalilautakunta 

 
Aloite 63 Kimmo Helistö ym. (ympäristökeskuksen järjestöavustukset) 97, 406 

 
Liite 80 Ympäristölautakunta 

 
Aloite 64 Sirkku Ingervo ym. (lastenlippujen ikärajat) 98, 408 

 
Liite 81 Joukkoliikennelautakunta 

 
Aloite 65 Sirkku Ingervo ym. (peruskoulun ryhmäkoot) 100, 410 

 
Liite 82 Opetuslautakunta 

 
Aloite 66 Sirkku Ingervo ym. (päivähoidon laatu) 101, 412 

 
Liite 83 Sosiaalilautakunta 

 
Aloite 67 Sirkku Ingervo ym. (koululaisten iltapäivätoiminta) 103, 415 

 
Liite 84 Opetuslautakunta 

 
Aloite 68 Sirkku Ingervo ym. (nuorisotilojen riittävyys) 104, 417 

 
Liite 85  Nuorisolautakunta 

 
Aloite 69 Sirkku Ingervo ym. (joukkoliikenteen lauantailippu) 106, 420 

 
Liite 86 Joukkoliikennelautakunta 
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Aloite 70 Sirkku Ingervo ym. (asukastalojen toimintaedellytykset) 107, 422 
 
Liite 87 Opetuslautakunta 
Liite 88 Sosiaalilautakunta 
Liite 89 Terve ja turvallinen kaupunki -neuvottelukunta 
Liite 90 Nuorisolautakunta 
Liite 91 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 
Liite 92 Terveyslautakunta 
 

Aloite 71 Minerva Krohn ym. (vanhan rakennuskannan inventoinnin 109, 436 
ajantasaistus) 
 
Liite 93 Kaupunginmuseo 
Liite 94 Kaupunkisuunnittelulautakunta 

 
Aloite 72 Kalle Könkkölä (henkilökohtainen avustajajärjestelmä) 111, 443 

 
Liite 95 Sosiaalilautakunta 

 
Aloite 73 Johanna Sumuvuori ym. (maahanmuuttajien yhteispalvelu) 112, 445 

 
Liite 96 Sosiaalilautakunta 
Liite 97  Hallintokeskus  
Liite 98 Henkilöstökeskus  
Liite 99 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 

 
Aloite 74 Tiia Aarnipuu ym. (kouluterveydenhuolto) 114, 454 

 
Liite 100 Terveyslautakunta 
Liite 101 Opetuslautakunta 

 
Aloite 75 Tiia Aarnipuu ym. (sosiaaliohjaajien palkkaus kotipalveluihin) 115, 460 

 
Liite 102 Sosiaalilautakunta 

 
Aloite 76 Tiia Aarnipuu ym. (toisen asteen oppilaitosten uudet virat) 116, 462 

 
Liite 103 Opetuslautakunta 

 
Aloite 77 Tiia Aarnipuu ym. (uudet kaupunkipyörät) 117, 464 

 
Liite 104 Kaupunkisuunnittelulautakunta 
Liite 105 Joukkoliikennelautakunta 

 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINNÖT 5/2008 9  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDEN  
   
 27.10.2008  
  
  
 

 

Aloite 78 Tiia Aarnipuu ym. (koululaisten kesätoiminta) 118, 470 
 
Liite 106 Opetuslautakunta 
Liite 107 Sosiaalilautakunta 

 
Aloite 79 Tiia Aarnipuu ym. (palkankorotukset) 120, 476 

 
Liite 108 Henkilöstökeskus 

 
Aloite 80 Tiia Aarnipuu ym. (koululaisten iltapäiväkerhotoiminta) 121, 478 

 
Liite 109 Opetuslautakunta 

 
Aloite 81 Paavo Arhinmäki ym. (ikäihmisten liikuntamahdollisuudet) 122, 481 

 
Liite 110 Liikuntalautakunta 

 
Aloite 82 Paavo Arhinmäki ym. (Herttoniemenrannan kirjasto-, 124, 486 

nuoriso- ja uimahallihankkeet) 
 
Liite 111 Nuorisoasiainkeskus 
Liite 112 Liikuntalautakunta 
Liite 113 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 

 
Aloite 83 Paavo Arhinmäki ym. (autonomiset sosiaalikeskukset) 126, 491 

 
Liite 114 Nuorisolautakunta 
Liite 115 Kiinteistölautakunta 

 
Aloite 84 Paavo Arhinmäki ym. (Stop Töhryille -projekti) 128, 497 

 
Liite 116 Nuorisolautakunta 
Liite 117 Yleisten töiden lautakunta 

 
Aloite 85 Outi Ojala ym. (elintarvikevalvonnan resurssit) 129, 510 

 
Liite 118 Ympäristölautakunta 

 
Aloite 86 Sirpa Puhakka ym. (vanhainkotien ja palveluasumisen 130, 516 

henkilöstömitoitus) 
 
Liite 119 Sosiaalilautakunta 

 
Aloite 87 Sirpa Puhakka ym. (kouluterveydenhuollon lääkärien virat) 131, 518 

 
Liite 120 Terveyslautakunta 
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Aloite 88 Sirpa Puhakka ym. (koululaisten kulttuuri- ja retkirahat) 132, 520 
 
Liite 121 Opetuslautakunta 

 
Aloite 89 Sirpa Puhakka ym. (koululaisten maksuton joukkoliikenne) 134, 522 

 
Liite 122 Joukkoliikennelautakunta 

 
Aloite 90 Sirpa Puhakka ym. (hammashoidon uudet tiimit) 136, 525 

 
Liite 123 Terveyslautakunta 

 
Aloite 91 Sirpa Puhakka ym. (nuorisopsykologien uudet virat) .137, 527 

 
Liite 124 Opetuslautakunta 

 
Aloite 92 Sirpa Puhakka ym. (terveysasemien uudet lääkärien virat) 139, 529 

 
Liite 125 Terveyslautakunta 

 
Aloite 93 Sirpa Puhakka ym. (eläkeläisten alennusliput) 140, 531 

 
Liite 126 Joukkoliikennelautakunta 

 
Aloite 94 Sirpa Puhakka ym. (lastensuojeluhenkilöstön lisääminen) 142, 534 

 
Liite 127 Sosiaalilautakunta 

 
Aloite 95 Sirpa Puhakka ym. (tanssitalo Helsinkiin) 144, 536 

 
Liite 128 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 

 
Aloite 96 Hanna-Kaisa Siimes ym. (maahanmuuttajataustaisten 145, 538 

lasten oppimisen turvaaminen) 
 
Liite 129 Opetuslautakunta 

 
Aloite 97 Hanna-Kaisa Siimes ym. (opettajien ja terveydenhoitajien 147, 541 

täydennyskoulutus) 
 
Liite 130 Terveyslautakunta 
Liite 131 Opetuslautakunta 

 
Aloite 98 Hanna-Kaisa Siimes ym. (nuorten seksuaaliterveys) 149, 546 

 
Liite 132 Terveyslautakunta 
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Aloite 99 Hanna-Kaisa Siimes ym. (nuorisotyöntekijöiden täydennys- 151, 549 
 koulutus) 

 
Liite 133 Kiinteistövirasto 
Liite 134 Nuorisolautakunta 

 
Aloite 100 Tea Vikstedt ym. (ikäohjelman toteuttaminen) 153, 554 

 
Liite 135 Työterveyskeskus 
Liite 136 Henkilöstökeskus 

 
Aloite 101 Tea Vikstedt ym. (esteettömyyssuunnitelmat) 154, 556 

 
Liite 137 Yleisten töiden lautakunta 

 
Aloite 102 Pekka Saarnio ym. (rakennusviraston investointimäärärahat) 155, 560 

 
Liite 138 Yleisten töiden lautakunta 

 
Motion  ·  Aloite 103 Maria Björnberg–Enckell m.fl. (gaturenhållning · katu-  156, 564 
 puhtaanapito)  

 
Liite 139 Yleisten töiden lautakunta 

 
Motion  ·  Aloite 104 Maria Björnberg–Enckell m.fl. (språkbadsundervisning ·  158, 566 
 kielikylpyopetus) 

 
Liite 140 Opetuslautakunta 
Liite 141 Sosiaalilautakunta 

 
Motion  ·  Aloite 105 Maria Björnberg–Enckell m.fl. (information till invadrare ·  161, 571  
 maahanmuuttajien informaatio) 

 
Liite 142 Henkilöstökeskus 

 
Motion  ·  Aloite 106 Maria Björnberg–Enckell m.fl. (samserviceverksamhet ·  163, 573 
 yhteispalvelutoiminta) 

 
Liite 143 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 

 
Motion  ·  Aloite 107 Birgitta Dahlberg m.fl. (tjänster som socialhandledare ·  166, 574 
 sosiaaliohjaajien virat)  

 
Liite 144 Sosiaalilautakunta 
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Motion  ·  Aloite 108 Birgitta Dahlberg m.fl. (utvecklingskonsult · kehittämis- 168, 576 
 konsultti) 

 
Liite 145 Sosiaalilautakunta 
 

Aloite 109 Mari Kiviniemi ym. (päivähoidon ryhmäkoot) 170, 578 
 
Liite 146 Sosiaalilautakunta 

 
Aloite 110 Mari Kiviniemi ym. (sähköiset palvelut) 172, 580 

 
Liite 147 Talous- ja suunnittelukeskus 
Liite 148 Hallintokeskus 

 
Aloite 111 Laura Kolbe ym. (Lapsiparkin toiminnan rahoitus) 175, 583 

 
Liite 149 Sosiaalilautakunta 

 
Aloite 112 Laura Kolbe ym. (vuosien 1812–2912 juhlinnat) 177, 585 

 
Liite 150 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 

 
Aloite 113 Sole Molander ym. (lasten liikuntaharrastukset) 179, 586 

 
Liite 151 Liikuntalautakunta 

 
Aloite 114 Sole Molander ym. (joukkoliikenteen palvelutasoselvitys) 180, 588 

 
Liite 152 Joukkoliikennelautakunta 
Liite 153 Kaupunkisuunnittelulautakunta 

 
Aloite 115 Terhi Peltokorpi ym. (lapsiperheiden kotipalvelut) 182, 596 

 
Liite 154 Sosiaalilautakunta 

 
Aloite 116 Terhi Peltokorpi ym. (lasten satunnainen varahoito) 184, 598 

 
Liite 155 Sosiaalilautakunta 

 
Aloite 117 Terhi Peltokorpi ym. (Helsinki-lisän sisaruslisä) 186, 600 

 
Liite 156 Sosiaalilautakunta 

 
Aloite 118 Olli Sademies ym. (ampumaradan perustaminen) 188, 602 

 
Liite 157 Liikuntalautakunta 
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Aloite 119 Yrjö Hakanen ym. (punavankileirien historian tutkimus) 190, 605 
 
Liite 158 Kaupunginmuseo 
Liite 159 Historiatoimikunta 

 
Aloite 120 Yrjö Hakanen ym. (lasten ja nuorten psykiatriset palvelut) 192, 608 

 
Liite 160 Sosiaalilautakunta 
Liite 161 Terveyslautakunta 

 
Aloite 121 Yrjö Hakanen ym. (hoitotakuun toteuttaminen) 194, 613 

 
Liite 162 Terveyslautakunta 

 
Aloite 122 Yrjö Hakanen ym. (Maunulan kirjasto ja työväenopisto) 196, 616 

 
Liite 163 Kiinteistölautakunta 
Liite 164 Suomenkielinen työväenopisto 
Liite 165 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 
 

Aloite 123 Yrjö Hakanen ym. (asuintonttien vuokranalennukset) 198, 623 
 
Liite 166 Kiinteistölautakunta 

 
Aloite 124 Yrjö Hakanen ym. (palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaus) 200, 627 

 
Liite 167 Henkilöstökeskus 

 
Aloite 125 Yrjö Hakanen ym. (uusiutuvan energian osuuden lisäys) 202, 629 

 
Liite 168 Tekninen lautakunta 

 
Aloite 126 Yrjö Hakanen ym. (rakentaminen ja peruskorjaaminen) 204, 633 

 
Liite 169 Kiinteistölautakunta 
Liite 170  Yleisten töiden lautakunta 

 
Aloite 127 Yrjö Hakanen ym. (joukkoliikenneinvestoinnit) 206, 639 

 
Liite 171 Joukkoliikennelautakunta 

 
Aloite 128 Heikki Takkinen ym. (aluekulttuurihankkeet) 208, 642 

 
Liite 172 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 
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Aloite 129 Heikki Takkinen ym. (maahanmuuttaneiden kielenopetus) 209, 644 
 
Liite 173 Suomenkielinen työväenopisto 
Liite 174 Opetuslautakunta 

 
Aloite 130 Heikki Takkinen ym. (kirjastoresurssit) 210, 649 

 
Liite 175 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 

 
Aloite 131 Heikki Takkinen ym. (Terve ja turvallinen kaupunki 211, 652 

–neuvottelukunnan määrärahat) 
 
Liite 176 Terve ja turvallinen kaupunki -neuvottelukunta 

 
Aloite 132 Heikki Takkinen ym. (kunnallinen elokuvateatteritoiminta) 212, 654 

 
Liite 177 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 

 
Aloite 133 Heikki Takkinen (lapsiasiamiehen toimisto) 213, 656 

 
Liite 178 Nuorisolautakunta 
Liite 179 Opetuslautakunta 
Liite 180 Terveyslautakunta 
Liite 181 Sosiaalilautakunta 

 
Aloite 134 Heikki Takkinen (alueelliset nuorisopalvelut) 215, 667 

 
Liite 182 Nuorisolautakunta 

 
Aloite 135 Heikki Takkinen ym. (työllistämisresurssit) 216, 669 

 
Liite 183 Työllistämistoimikunta 
Liite 184 Henkilöstökeskus 

 
Aloite 136 Heikki Takkinen ym. (nuorisotoimen pilottihankkeet) 217, 672 

 
Liite 185 Opetuslautakunta 
Liite 186 Nuorisolautakunta 

 
Aloite 137 Heikki Takkinen ym. (lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 219, 678 

resurssit) 
 
Liite 187 Opetuslautakunta 

 
Aloite 138 Heikki Takkinen (netti-TV valtuustoon) 221, 680 

 
Liite 188 Hallintokeskus 
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Aloite 139 Heikki Takkinen (kouluverkon säilyttäminen) 222, 681 

 
Liite 189 Opetuslautakunta 

 
Aloite 140 Heikki Takkinen (työntekijöiden kuuleminen) 223, 683 

 
Liite 190 Henkilöstökeskus 

 
Aloite 141 Heikki Takkinen ym. (alueparlamenttikokeilu) 224 
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1 
VT INKA KANERVAN JA MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
LAHNALAHDEN LEIKKIPUISTON VALAISTUKSEN PARANTAMISESTA 
 
Kvsto 29.8.2007, asia 27 
Khs 2007-1874 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Lauttasaaren leikkipuiston henkilökunta on jo vuosien ajan pyytänyt li-
sävalaistusta puistoon. 
 
Lapset eivät näy pimeässä. Tämä on turvallisuuden kannalta ongelma, 
koska puisto on suuri ja siinä ei ole aitoja tai muuta rajaa. Henkilökunta 
on kuitenkin vastuussa iltapäivähoidossa olevista lapsista jotka hae-
taan vasta viiden aikaan jolloin on jo aivan pimeää. 
 
Vanhemmat valittavat henkilökunnalle valaistuksen puutteesta, mutta 
valitusosoite on väärä. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että Lahnalahden leikki-
puiston valaistusta parannetaan.” 
 
Aloitteesta on saatu 15.5.2008 yleisten töiden lautakunnan lausunto, 
joka on liitteenä 1. 
 
Khs toteaa, että rakennusvirastossa on tekeillä leikkipuistojen ja leikki-
paikkojen valaistusohjeet. Lisäksi selvitetään leikkipuistojen ja leikki-
paikkojen valaistuksen nykytila ja laaditaan toimenpideohjelma valais-
tuksen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi. Työ valmistuu vuoden 
2008 aikana, jonka jälkeen valaistuksia aletaan parantaa rahoituksen 
sallimissa puitteissa. 
 
Aloitteen johdosta rakennusvirasto selvittää kesällä 2008, onko Lahna-
lahden puiston valaistusta syytä parantaa pikaparannustoimenpiteillä 
ennen selvityksen valmistumista. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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2 
VT SIRPA ASKO–SELJAVAARAN JA 2 MUUN VALTUUTETUN TALOUS- 
ARVIOALOITE 60-VUOTIAIDEN OSA-AIKAELÄKELÄISTEN PÄÄSEMISESTÄ  
ALENNUKSELLA LIIKUNTAPAIKKOIHIN 
 
Kvsto 26.9.2007, asia 19 
Khs 2007-2080 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Eläkkeelle jäämisikää yritetään myöhentää ja tämän vuoksi on tär-
keää, että ihmiset säilyttäisivät toimintakykynsä mahdollisimman pit-
kään. Liikunta on yksi tapa ylläpitää terveyttä ja toimintakykyä. Uudet 
eläkelait mahdollistavat eläkkeelle jäämisen 63–68-vuotiaana, mutta 
todellinen eläkkeelle jäämisikä on tällä hetkellä alle 60 vuotta. Eläkeläi-
set pääsevät Helsingin kaupungin liikuntapaikkoihin n. 50 %:n alennuk-
sella, mutta osa-aikaeläkeläiset joutuvat maksamaan normaalin aikuis-
ten hinnan. 60 vuotta täyttäneiden osa-aikaeläkeläisten ulottaminen 
kuulumaan liikuntapaikkojen alennusryhmään olisi keino kannustaa 
heitä ylläpitämään terveyttä ja säilyttämään työkykynsä mahdollisim-
man pitkään. 
 
Edellä olevan johdosta esitän kunnioittavasti, että Helsingin kaupunki 
ryhtyy toimenpiteisiin, jotta 60 vuotta täyttäneet osa-aikaeläkkeellä ole-
vat helsinkiläiset pääsevät eläkeläisten hinnalla kaupungin liikuntapaik-
koihin.” 
 
Aloitteesta on saatu 3.6.2008 liikuntalautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 2. 
 
Khs viittaa liikuntalautakunnan lausuntoon ja toteaa, että liikunnanoh-
jausosastolla käytössä oleva ilmoittautumisjärjestelmä ei erottele osa-
aikaeläkeläisiä muista eläkeläisistä. Mikäli henkilö on 60 vuotta täyttä-
nyt ja pääsee osallistumaan päiväaikaan tapahtuvaan ohjattuun liikun-
taan, on hän oikeutettu osallistumaan toimintaan seniorihinnoin.  
 
Liikuntatoimi ylläpitää useita liikuntapaikkoja, joissa liikunnan harrasta-
minen on maksutonta. näitä ovat mm. ulkoilualueet ja -reitit, luistelu- ja 
pallokentät, hiihtoladut ja valvotut uimarannat. Uimahalleissa, liikunta-
halleissa, tekojääradoilla ym. pääsymaksullisissa paikoissa aikuisten 
hinnat ovat hyvin kohtuullisia. 
 
Alennettuun hintaan liikuntapaikoille pääsevät tällä hetkellä alle 17-vuo-
tiaat, eläkeläiset, opiskelijat, työttömät, varusmiehet / siviilipalvelusmie-
het ja liikuntarajoitteiset.  
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Liikuntatoimen vuoden 2009 talousarvioesitys ei pidä sisällään alen-
nusten lisäämistä 60 vuotta täyttäneille osa-aikaeläkeläisille. 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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3 
VT ANTTI VUORELAN JA 1 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE ILTATÄHDENTIEN ASVALTOINNISTA JA SATEENKAAREN- 
TIEN KUNNOSTAMISESTA 
 
Kvsto 10.10.2007, asia 17 
Khs 2007-2228 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Iltatähdentien on erittäin huonossa kunnossa. Katu on täynnä kuoppia. 
Kulkeminen rollaattorilla ja pyörätuolilla on mahdotonta ilman avusta-
jaa. Myös lastenvaunujen kanssa kulkeminen on hankalaa. Lisäksi au-
tojen ajaminen kuopissa aiheuttaa tärinöitä osassa Iltatähdentien ra-
kennuksista. 
 
Sateenkaarentie on myös huonossa kunnossa ja täynnä kuoppia. Tien 
huono kunto vaikeuttaa liikkumista. 
 
Esitän, että Iltatähdentie asvaltoidaan ja Sateenkaarentie kunnostetaan 
ensi tilassa.” 
 
Aloitteesta on saatu 15.5.2008 yleisten töiden lautakunnan lausunto, 
joka on liitteenä 3. 
 
Khs toteaa, että kaduista tullaan laatimaan katu- ja rakennussuunni-
telmat. Katusuunnitelmien laadinnasta sekä kadun rakentamisesta in-
formoidaan kadun varren kiinteistöjä ennen toimenpiteiden käynnistä-
mistä.  
 
Rakentamattomien sorakatujen inventoinnissa Sateenkaarentien väli 
Penttiläntie–Pohjantähdentie on määritelty kiireelliseksi ja muut osuu-
det melko kiireelliseksi. Katujen rakentaminen ajoittuu taloussuunnitel-
maehdotuksessa vuosille 2011–2012. Lopullinen rakentamisajankohta 
määräytyy vuosittaisista määrärahoista päätettäessä. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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4 
VT ANTTI VUORELAN JA 1 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE KULUTTAJANEUVOJIEN LISÄÄMISESTÄ 
 
Kvsto 10.10.2007, asia 18 
Khs 2007-2229 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin kuluttajaneuvonta on pahasti ruuhkautunut. Asukkaat joutu-
vat jonottamaan puhelimessa jopa tunteja saadakseen kuluttajaneuvon-
taa. 
 
Helsingissä on yksi kuluttajaneuvoja 140 000 asukasta kohden. Espoos-
sa on yksi kuluttajaneuvoja 50 000 asukasta kohden ja Vantaalla on 
vastaavasti yksi kuluttajaneuvoja 90 000 asukasta kohden. 
 
Palvelu on Espoossa ja Vantaalla huomattavasti parempaa kuin Helsin-
gissä, koska Helsingissä kuluttajaneuvonnan resurssit ovat täysin riittä-
mättömät. 
 
Esitän, Helsinkiin palkataan ensi tilassa lisää kuluttajaneuvojia, jotta 
palvelu saadaan asianmukaiselle tasolle.” 
 
Aloitteesta on saatu 3.6.2008 ympäristölautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 4. 
 
Khs toteaa, että kuluttajaneuvonnan järjestäminen on siirtymässä kun-
nilta valtion järjestettäväksi. Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koske-
van lain (169/2007) 8 §:ssä todetaan, että tehtävän järjestäminen ja ra-
hoitus siirretään valtiolle viimeistään 1.1.2009, jonka jälkeen kuluttaja-
neuvonta on jatkossa maistraattien tehtävä.  
 
Toimintojen siirtyminen valtion järjestettäväksi merkitsee sitä, että pal-
velujen saatavuuden turvaaminen kuuluu valtiolle. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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5 
VT ANTTI VUORELAN JA 1 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE SAPILASTIEN TULVISTA JA HIDASTEISTA 
 
Kvsto 31.10.2007, asia 5 
Khs 2007-2389 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Sen jälkeen kun Sapilastie asvaltoitiin, on sadevesi tulvinut usein Sapi-
lastien asukkaiden kellareihin ja pihoille. Vettä on mennyt myös kella-
reista sisään asuntoihin asti. 
 
Asvaltointi on myös nostanut ajonopeuksia. Kadun varrella asuu useita 
lapsiperheitä. Kaahaaminen vaarantaa lasten liikenneturvallisuutta. 
 
Esitän, että Sapilastien tulvat pistetään kuriin ensi tilassa. Lisäksi esitän 
Sapilastielle hidasteita.” 
 
Aloitteesta on saatu 15.5.2008 yleisten töiden lautakunnan lausunto, 
joka on liitteenä 5. 
 
Khs toteaa, että Puistola–Heikinlaakson alueen alkuperäisessä ase-
makaavassa nro 6181 kadun alimmassa kohdassa tonttien 6 ja 8 välis-
sä oli kujanne, joka toimi tulvareittinä Sapilastieltä pohjoisen suuntaan 
Puistolantien varrella olevaan puistikkoon. Puistikko on noin puoli met-
riä alempana kuin Sapilastie ja sen on tarkoitus toimia tulvatilanteessa 
sadevesien varastona. 
 
Kiinteistöjen hakemuksesta vuoden 2004 lopulla Sapilastie 6 ja 8 ase-
makaavaa (nro 11284) muutettiin niin, että kahdesta tontista muodos-
tettiin neljä ja vanha puistoon johtanut käytävä liitettiin viereisiin tonttei-
hin. Tulvimisongelman vuoksi vanhan kulkutien kohdalle on kaavassa 
kiinteistöillä tulvareittirasite ”Alueelle ei saa tehdä veden virtausta ra-
kenteellista estettä”. Näiltä osin tulvimisongelman hoitaminen on kiin-
teistöjen vastuulla. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunnan 18.12.1997 hyväksymässä Puistolan 
ja Heikinlaakson liikenteenohjaussuunnitelmassa Sapilastielle on esi-
tetty korotus Puistolantien varren suojatielle, mikä on myös toteutettu. 
Muulle osalle Sapilatietä ei ole kadun huonon maapohjan ja liikenteen 
mahdollisesti aiheuttaman tärinähaitan vuoksi syytä rakentaa hidastei-
ta. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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6 
VT JOHANNA SYDÄNMAAN JA 31 MUUN VALTUUTETUN TALOUS- 
ARVIOALOITE KESÄAIKAISEN UINNIN TUKEMISESTA 
 
Kvsto 16.1.2008, asia 13 
Khs 2008-99 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin kaupungilla on paljon aktiivista henkilöstöliikuntatoimintaa. 
Liikunnan merkitys työ- ja toimintakyvyn ylläpitäjänä onkin kiistaton. 
Valtioneuvoston asettamassa Terveyttä vuoteen 2015 -ohjelmassa on 
tavoitteena lisätä työikäisten ja seniorien toimintakykyisiä vuosia enti-
sestään ja esimerkiksi uinnin tiedetään olevan erittäin suositeltava lii-
kuntamuoto kaikenikäisille yleiskunnon ylläpitäjänä. 
 
Tällä hetkellä Helsingin kaupungin, Urheiluhallien ja Vuosaaren urheilu-
talon uimahallit antavat 2 euron alennuksen uintilipusta kaupungin 
työntekijöille riippumatta lipun hinnasta. Lisäksi kausikortteihin myönne-
tään alennusta. Tämä alennus ei kuitenkaan koske kesäkauden aikais-
ta uintia Kumpulan ja Uimastadionin maauimaloissa. Tämä alennus 
poistettiin viisi vuotta sitten säästötoimenpiteistä johtuen. 
 
Edellä olevin perustein me allekirjoittaneet esitämme, että kaupungin-
valtuusto varaa riittävän määrärahan vuoden 2009 budjettiin tukeak-
seen myös kaupunkilaisten kesäaikaista uinnin harrastamista ja toimin-
takyvyn ylläpitoa.” 
 
Aloitteesta on saatu 30.5.2008 henkilöstökeskuksen lausunto, joka on 
liitteenä 6. 
 
Khs viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että maauimaloiden henkilös-
töuinnin ulottaminen alennuksen piiriin voidaan rahoittaa vuonna 2009 
talousarviomäärärahoilla. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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7 
VT ARTO BRYGGAREN TALOUSARVIOALOITE MYLLYPUROON  
RAKENNETTAVASTA JÄÄURHEILUKESKUKSESTA 
 
Kvsto 16.1.2008, asia 14 
Khs 2008-96 
 

Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin talvet ovat jo pitemmän aikaa olleet perinteisen ulkona suori-
tettavan liikunnan suhteen haasteellisia. Samaan aikaan lasten ja nuor-
ten liikuntatottumusten luonne ja määrä ovat muuttuneet. Nuorten lii-
kunnan romahtaminen on kansallinen häpeätahra, josta on kannettava 
syvä huoli. Jääurheilu on erittäin suosittu liikunnan muoto helsinkiläis-
ten keskuudessa. Sama seikka on havaittavissa perheiden yhteisten 
liikuntaharrasteiden kohdalla. Helsinkiläiset tekojääradat täyttyvät  
ääriään myöten eri-ikäisistä liikkujista. 
 
Helsinki on halunnut määritellä itsensä myös kansainvälisten tapahtu-
mien pitopaikkana. Huippu-urheilun saralla Helsingin maine on globaa-
li, mutta sekin maine on katoavaista ilman uusia urheilutapahtumia. 
Helsinkiin on haettu pikaluistelun maailmanmestaruuskilpailuita, joiden 
pitopaikkana Oulunkylän tekojäärata on teknisesti mahdoton. Tapahtu-
man järjestäminen mahdollistuu vain, jos Helsinkiin rakennetaan uusi 
jääurheilukeskus. 
 
Täten me valtuutetut esitämme, että Helsingin kaupunki sisällyttää 
vuoden 2009 tulo- ja menoarvioon Myllypuroon rakennettavan jääurhei-
lukeskuksen investointikustannukset. Halli tulisi rakentaa yhteistyössä 
kansallisten jääurheiluliittojen ja muiden alan toimijoiden kesken. Hel-
singillä tulee olla keskeinen asema hankkeen rahoituksessa ja ylläpi-
dossa. 
 
Halli pitää suunnitella niin, että se erityisesti palvelee lähialueen eri-
ikäisten ihmisten liikuntatarpeita ja niin, että mahdolliset kansainväliset 
pikaluistelukilpailut on mahdollista siellä järjestää.” 
 
Aloitteesta on saatu 27.5.2008 liikuntalautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 7. 
 
Khs toteaa, että tämän hetkisessä talousarvioesityksessä ei ole varattu 
vuodelle 2009 eikä taloussuunnitelmassa vuosille 2010–2013 määrä-
rahoja luisteluhallin rakentamiseksi Myllypuroon. Hanketta voidaan pi-
tää liikuntapoliittisesti hyvänä mutta rahoituksen osalta kestämättömä-
nä.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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8 
VT SIRKKU INGERVON JA 24 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE REILUN KAUPAN KAHVIN JA TEEN TARJOAMISESTA KAU- 
PUNGIN TILAISUUKSISSA 
 
Kvsto 23.1.2008, asia 5 
Khs 2008-162 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
“Reilu kauppa takaa kehitysmaiden viljelijöille kohtuullisen korvauksen 
tuotteistaan ja antaa heille näin mahdollisuuden osallistua kansainväli-
seen kaupankäyntiin ja hankkia elantonsa omalla työllään. Reilu kaup-
pa on ainoa sertifiointijärjestelmä, joka takaa viljelijöille maailmanmark-
kinahinnan heilahteluilta suojaavaa takuuhinnan sekä mahdollisuuden 
ennakkorahoitukseen. Takuuhinnan lisäksi viljelijöille maksetaan sosi-
aalisiin parannuksiin tarkoitettua Reilun kaupan lisää. Tuotteet myy-
dään mahdollisimman suoraan välttäen turhia välikäsiä. Reilussa kau-
passa ei ole kyse hyväntekeväisyydestä, vaan järjestelmässä on kor-
jattu useita rakenteellisia seikkoja, jotka pitävät yllä köyhyyden kierret-
tä. 
 
Sertifioiduilla tiloilla työntekijöille on taattava lainmukaiset palkat ja työ-
ajat sekä hyvät työolosuhteet. Työntekijöillä on oltava oikeus kuulua 
ammattiyhdistykseen ja lapsityövoiman käyttö on kiellettyä. Ympäristö-
määräyksiä ja ihmisoikeussopimuksia on noudatettava. Itsenäinen au-
ditointiyhtiö valvoo kriteerien noudattamista tarkastamalla tilat vuosit-
tain. 
 
Kunnat käyttävät julkisiin hankintoihin noin 15 miljardia euroa vuodes-
sa. Siksi ei ole lainkaan yhdentekevää, millaisia tuotteita ja palveluita 
julkisilla hankinnoilla tuetan. Uuden hankintalain mukaan hankintayksik-
kö voi yksiselitteisesti asettaa hankinnoissa sosiaalisia tai ympäristökri-
teereitä. Kunta voi siis halutessaan suosia Reilun kaupan kriteerit täyt-
täviä tuotteita, vaikka tuotteilta ei voikaan suoraan edellyttää Reilun 
kaupan merkkiä. 
 
Monessa Euroopan maissa julkisille hankinnoille on asetettu sosiaalisia 
kriteerejä. Reilun kaupan kunta tai kaupunki on kunkin maan Reilun 
kaupan merkkijärjestön myöntämä arvonimi, jonka avulla kunta voi 
osoittaa kantavansa sosiaalista vastuutaan. Reilun kaupan kaupunkeja 
ja kuntia on pelkästään Britanniassa jo yli 300. Ruotsissa Reilun kau-
pan kuntia on viisi, Norjassa kuusi. 
 
Useissa Suomen kunnissa on siirrytty käyttämään Reilun kaupan kah-
via kunnan omissa tilaisuuksissa. Suomessa on toistaiseksi kuitenkin 
vain yksi Reilun kaupan kunta, Utajärvi. Turussa ja Tampereella aloite 
Reilun kaupan kaupungin arvonimen hakemisesta on valmistelussa. 
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Reilun kaupan kaupungin arvonimen myöntää Reilun kaupan edistä-
misyhdistys ry. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että valmistellessaan talous-
arviota vuodelle 2009 ja suunnitelmakaudelle varataan riittävä määrä-
raha, jotta Helsinki voi käyttää Reilun kaupan tai vastaavat eettiset kri-
teerit täyttävää kahvia ja teetä kaupungintalolla kaikissa kaupungin jär-
jestämissä tilaisuuksissa.” 
 
Aloitteesta on saatu 22.5.2008 liikepalvelulautakunnan lausunto, joka 
on liitteenä 8. 
 
Khs toteaa, että periaatteessa ei ole olemassa estettä sille, että kaikis-
sa kaupungintalolla järjestettävissä kaupungin tilaisuuksissa tarjotaan 
reilun kaupan kahvia, teetä ja muita tuotteita tai eettisesti tuotettuja 
tuotteita. Tarjoilua tilaavan tulisi ainoastaan mainita Palmialle tilausta 
tehdessään, että tarjottavan kahvin, teen tai muiden tuotteiden tulisi ol-
la reilun kaupan tuotteita tai muita eettisesti tuotettuja tuotteita. Tilaajan 
vastuulla on varata tarjoilua varten määräraha, joka riittää kattamaan 
eettisesti tuotettujen tuotteiden tarjoamisesta aiheutuvat lisäkustannuk-
set. 
 
Reilun kaupan kahvin ja teen hinta on kustannuksiltaan yli 50 % tavan-
omaista kahvia ja teetä kalliimpaa.  Markkinoilla on myös UTZ-merkillä 
sertifioitu Pauligin Mundo-kahvi. Tämä kahvi täyttää eettiset kriteerit ja 
kahvi on kustannuksiltaan noin 10 % nykyisin käytettyä kahvilaatua kal-
liimpaa.  
 
Palmian catering-palveluissa jo aiemmin selvitetty mahdollisuuksia tar-
jota asiakkaille Reilun kaupan tuotteita. Kaupungintalon valtuustosalin 
kahvilassa on vuodesta 2002 lähtien tarjottu vaihtoehtona myös Reilun 
kaupan kahvia valtuuston kokouspäivinä.  Menekki oli 5 -10 % tavan-
omaiseen kahviin verrattuna. Reilun kaupan kahvin tarjoamisesta luo-
vuttiin vähäisen menekin takia.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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9 
VT ELINA MOISION JA 12 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE ADOPTION JÄLKIPALVELUN MÄÄRÄRAHOISTA 
 
Kvsto 23.1.2008, asia 6 
Khs 2008-165 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
“Kansainvälinen adoptio on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. 
Adoptiotahojen resurssit eivät ole kasvaneet läheskään samassa suh-
teessa. Tämä tarkoittaa kasvavia jonoja adoptioneuvontaan ja viivytyk-
siä ihmisten adoptioprosesseissa. 
 
Adoption jälkipalvelu on tärkeä palvelu adoptioprosessiin osallistuneille 
henkilöillä. Adoptiolapsella, lapsensa adoptioon luovuttaneella vanhem-
malla, lapsen huoltajalla sekä adoptiolapsen jälkeläisillä on mahdolli-
suus hakeutua adoption jälkipalveluun. Adoption eri osapuolet voivat 
haluta tietoa mm. toisistaan, juuristaan, sisaruksistaan, geneettisestä 
perimästään ja luovuttamiseen johtaneista syistä. 
 
Koska kansainvälinen adoptio on kasvanut, on syntynyt aito tarve myös 
adoption jälkipalveluille. Perheet saattavat kohdata adoptiosta johtuvia 
uusia kysymyksiä vaikkapa lasten tullessa teini-ikään. Adoption jälkipal-
velun resurssit ovatkin Helsingin kaupungissa jääneet pahasti jälkeen. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsingin kaupungin so-
siaaliviraston adoptioneuvonnan määrärahoihin varataan vuoden 2009 
talousarvioon 100 000 euroa adoption jälkipalvelun kehittämiseen.” 
 
Aloitteesta on saatu 13.6.2008 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 9. 
 
Khs toteaa, että ottolapsineuvonta on sosiaalihuoltolain mukaista sosi-
aalipalvelua, jonka järjestämisestä kunnan on huolehdittava. Adoptio-
neuvonnan jälkipalvelu on apua ja tukea adoptioon liittyvissä asioissa 
kaikille asianosaisille lapseksiottamisen jälkeen. Adoption jälkipalvelun 
tarve erityisesti ulkomailta adoptoitujen lasten perheissä on kasvamas-
sa. Sosiaalivirastossa adoptioneuvontaa antaa kolme sosiaalityönteki-
jää sekä johtava sosiaalityöntekijä muun työnsä ohella. Myös jälkipal-
velun antaminen kuuluu heidän tehtäviinsä. Perheoikeudellisten asioi-
den yksikön adoptiotyöryhmä on mukana valtakunnallisen adoptio-
osaamisen turvaaminen ja kehittäminen -hankkeessa (VAHKE), jonka 
yhtenä tavoitteena on perhetyön kehittäminen osana jälkipalvelua.  
 
Vastuualuekohtaiset tulosbudjetit täsmentyvät sosiaaliviraston käyttö-
suunnitelman laadinnan yhteydessä syksyllä 2008. 
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Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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10 
VT ARTO BRYGGAREN TALOUSARVIOALOITE YLI 65-VUOTIAIDEN  
NS. KULTAKORTISTA 
 
Kvsto 30.1.2008, asia 18 
Khs 2008-206 
 

Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Ikääntyvien ihmisten määrä kasvaa Helsingissä merkittävästi tulevina 
vuosina. Terveydenhuollonhaasteet lisääntyvät tämän seikan takia 
merkittävästi. Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon merkitys voimistuu. 
Liikunnalla on merkittävä rooli ihmisten terveyden ylläpitäjänä. Ohjattua 
liikuntaa seniori-ikäisille on lisätty merkittävästi ja suunnan pitää olla 
sama jatkossakin. Ohjatun liikunnan ohella omatoiminen liikunta on 
tehtävä entistä houkuttelevammaksi. 
 
Yksi este liikunnan lisäämiseen senioreiden piirissä on koettu liikunta-
harrasteiden kalleus. Vaikka Helsingin kaupunki tukee merkittävästi 
esim. uimahalleissa käyntejä, muodostavat bussiliput ja uimahallin si-
säänpääsymaksut liian usein esteen liikuntasuorituksille. 
 
Tämän johdosta me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupun-
ginhallitus varaa riittävän rahasumman, jotta ns. senioreiden (yli 65- 
vuotiaiden) ns. kultakortti toteutuu. 100 euroa maksava kultakortti mah-
dollistaisi liikkumisen julkisilla liikennevälineillä Helsingin alueella 9 ja 
15 välisenä aikana arkisin ilman lisäveloitusta sekä vapaan sisäänpää-
syn kaupunkikonsernin omistamiin liikuntapaikkoihin, museoihin ja tai-
denäyttelyihin edellä mainittuina ajankohtina.” 
 
Aloitteesta on saatu 23.5.2008 taidemuseon johtokunnan, 2.6.2008 
kaupunginmuseon johtokunnan, 2.6.2008 joukkoliikennelautakunnan ja 
3.6.2008 liikuntalautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 10–13. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että väestöennusteiden 
mukaan ikääntyneiden asukkaiden määrä kasvaa jyrkästi seuraavien 
vuosien aikana. Ikääntyvän väestön aktivointi on tärkeää, jotta he säi-
lyttävät toimintakykynsä ja pystyvät asumaan itsenäisesti kotona mah-
dollisimman pitkään.  
 
Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan eläkeläisten keskimääräiset tu-
lot ovat nousseet ja heidän toimeentulonsa on tällä hetkellä noin 70 
prosentin tasolla palkansaajiin verrattuna. Yhä suurempi osa eläkeläi-
sistä saa nykyisin työeläkettä ja he ovat maksukykyisempiä kuin aiem-
mat eläkeläissukupolvet, joten tarvetta kokonaan tai suurelta osin vero-
varoin kustannettaviin palveluihin katsotaan olevan yhä harvemmalla. 
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Seniorikansalaisille myönnettävät ikäperusteiset alennus- tai vapaaliput 
tarkoittavat lipputulomenetystä ja lisääntyvää subventiotarvetta. Helsin-
gissä tämä tarkoittaisi tällä hetkellä n. 17 milj. euroa, jos maksuton 
joukkoliikenne ulotettaisiin koskemaan kaikkia 65 vuotta täyttäneitä. 
Aloitteessa esitetty aikarajoitteinen kortti ei täyttäisi kaikkia ikäihmisten 
matkustustarpeita, jolloin rinnalle tarvittaisiin kuitenkin toinen maksulli-
nen kortti.  Nykyiseen pääkaupunkiseudun matkakorttijärjestelmään ei 
ole mahdollista rakentaa yhteiskäyttöisyyttä muiden järjestelmien kans-
sa. Nykyinen järjestelmä on ns. suljettu järjestelmä. aloitteessa kuvatun 
kaltainen seniorien kultakortti olisi mahdollista toteuttaa matkakorttien 
seuraavan sukupolven versiossa, mikä on täydessä tuotantokäytössä 
viimeistään vuonna 2014.  
 
Tällä hetkellä kaupunginmuseoon on kaikilla vapaa pääsy ja taidemu-
seoon pääsee maksutta perjantaisin. Muina päivinä eläkeläisille on tai-
demuseoon alennettu sisäänpääsymaksu. Liikuntalautakunnan varsin 
kattavassa lausunnossa on kerrottu ikäihmisille myönnettävät eri alen-
nukset liikuntapaikoissa. Kaupunkikonsernin sisällä on maksuja pyritty 
yhtenäistämään. Sisäänpääsymaksut ovat nykyisellään hyvin kohtuulli-
sia ja vahvasti subventoituja. Talousarvio ei sisällä vapaata sisään-
pääsyä liikuntapaikkoihin. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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11 
VT ZAHRA ABDULLAN JA 49 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE LASTENSUOJELUN JA HUOSTAANOTTOJEN JÄLKIHOIDOSTA 
 
Kvsto 13.2.2008, asia 19 
Khs 2008-320 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Osalla maahanmuuttajanuorista huono kotoutuminen ja sopeutuminen 
suomalaiseen yhteiskuntaan on lisännyt lastensuojelun tarvetta ja sosi-
aalisia ongelmia. Myös tähän asiaan olisi kiinnitettävä huomiota erityi-
sesti pääkaupunkiseudulla, jossa suurin osa maahanmuuttajaperheistä 
asuu. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki varaa riittävät 
resurssit lastensuojelun ja huostaanottojen jälkihoitoon maahanmuutta-
jataustaisten nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.” 
 
Aloitteesta on saatu 13.6.2008 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 14. 
 
Khs toteaa, että vuoden 2008 alusta voimaan tulleen lastensuojelulain 
yhtenä periaatteena on lapsen kulttuuritaustan tunnistaminen ja säilyt-
täminen. Huostaanotetulla lapsella on oikeus jälkihuoltoon, minkä ta-
voitteena on tukea lapsi takaisin kotiin tai nuori itsenäiseen elämään.  
 
Lastensuojelun jälkihuollon erityispalveluja on vahvistettu vuosina 2007 
ja 2008 yhteensä 30 uudella tukiasunnolla ja lisähenkilöstöllä. Myös 
tiedottamista jälkihuollon palveluista on lisätty 2008 alkaen. Henkilöstö-
suunnitelmassa on varauduttu maahanmuuttajataustaisen ohjaajan 
saamiseen jokaiseen sijaishuollon yksikköön sekä jälkihuollon erityis-
palvelujen yksikköön. 
 
Sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueella on osana las-
tensuojelunprosessin kehittämistyötä myös lastensuojelunuorten jälki-
huollon uudelleenorganisointi. Jälkihuollon kehittämistarpeet myös 
maahanmuuttajanuorten osalta otetaan huomioon toimintaa uudelleen 
organisoitaessa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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12 
VT REIJO KAUNOLAN JA 24 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE SOSIAALITOIMIHENKILÖN PALKKAAMISESTA VANHUSTEN  
PALVELUIHIN 
 
Kvsto 13.2.2008, asia 20 
Khs 2008-321 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Vanhusten palvelut eivät ole kaupungissamme riittävällä tasolla. Taso, 
jolla nykyisin liikutaan, on monelle niitä tarvitsevalle kaukainen ja vai-
keasti saavutettavissa. Vaikeutta lisää se, että ei ole yhtä tasoa, josta 
voitaisiin opastusta kyseisiin ongelmiin saada. 
 
Tämän ongelman poistamiseksi esitän, että ensi vuoden talousarvioon 
lisätään sosiaalitoimihenkilön paikkaamista vastaava euromäärä.” 
 
Aloitteesta on saatu 13.6.2008 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 15. 
 
Khs toteaa, että ikäihmisten mahdollisuudet saada neuvontaa ja tietoa 
sekä vanhusten elämisen laatuun liittyvät palvelut pystytään nykyisel-
lään kohtuudella turvaamaan. Yksittäisen toimihenkilön mahdollisuudet 
vastata koko kaupungin alueen neuvontatoimintaan ovat riittämättömät, 
joten vanhusten palvelujen sosiaalitoimihenkilön palkkaamiseen ei ole 
aihetta ryhtyä. Helsingin vanhusneuvoston toiminta, seniori-info, asia-
kastyytyväisyys- ja laatukyselyt sekä auditoinnit toimivat palvelujen ke-
hittämisen, palveluihin ohjaamisen sekä niistä tiedottamisen tukena. 
Merkittävänä uutena neuvontaa, tiedottamista ja palveluihin ohjaamista 
tukevana toimintamuotona ovat ennaltaehkäisevät kotikäynnit sekä ko-
keiluvaiheessa olevat ikäihmisten hyvinvointikeskukset. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINNÖT 5/2008 19  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDEN  
   
 27.10.2008  
  
  
 

 

13 
DEN AV LEDAMOTEN BIRGITTA DAHLBERG OCH 4 ANDRA LEDA- 
MÖTER VÄCKTA BUDGETMOTIONEN OM VÅRDAVGIFTERNA INOM  
SPECIALSJUKVÅRDEN FÖR BARN UNDER 16 ÅR 
 
Stge 13.2.2008, ärende 21 
Stn 2008-314 
 

Motionen lyder såsom följer: 
 
”I samband med att viss vård för barn överfördes från Helsingfors Häl-
socentral till HNS, bl.a. öronsjukdomar och barnpsykiatri, blev sådan 
vård för barn som tidigare varit avgiftsfri belagd med avgift. Detta gäller 
bl.a. poliklinikavgiften, 22 euro, vilken barnens föräldrar numera tvingas 
betala. Läkare vid stadens hälsocentral har fäst uppmärksamhet vid att 
detta kan innebära att familjer med trängd ekonomi inte kommer med 
sina barn till viktiga kontrollbesök. Dygnsavgiften, 22 euro för sjukhus-
vistelse avkrävs även barnpatienter under de sju första vårddygnen. 
 
Den allmänna uppfattningen har varit, att samhället tar ansvaret för 
vården av barn under 16 år. Lagstiftningen, från 10.1.2001, ger dock 
sjukvårdsdistrikten rätt att uppbära avgift även av barn. 
 
Barn i vård inom HNS har under ett år betalat uppskattningsvis något 
över två miljoner euro i patientavgifter, varav Helsingforsbarnens andel 
kan beräknas uppgå till inemot hälften. 
 
När Helsingfors av organisatoriska skäl överför vård som är avgiftsfri till 
en enhet där denna är avgiftsbelagd drabbar detta klienterna på ett sätt 
som fullmäktige inte har förutsett. 
 
På grund av ovanstående föreslår undertecknade att staden i fortsätt-
ningen står för Helsingforsbarnens poliklinik- och övriga patientavgifter 
vid HNS och att denna utgiftspost upptas i budgeten för inköp från 
HNS. 
 
Ett utlåtande om motionen har 4.6.2008 fåtts från hälsovårdsnämnden. 
Utlåtandet utgör bilaga 16. 
 
Stn hänvisar till nämndens utlåtande och konstaterar att Stn inte anser 
det finnas grunder att avvika från den riksomfattande praxisen för pati-
entavgifter inom hälsovården. Stn understöder inte förslaget i motionen 
att befria barn under 16 år från patientavgifterna och anser det inte hel-
ler vara behövligt med en framställning om en lagändring i syfte att slo-
pa patientavgifterna för barn under 16 år.  
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Stn anser det ovanstående utgöra en tillräcklig utredning i saken. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, tel. 310 36250) 
 

13 
VT BIRGITTA DAHLBERGIN JA 4 MUUN VALTUUTETUN TALOUS- 
ARVIOALOITE ALLE 16-VUOTIAIDEN ERIKOISSAIRAANHOIDON  
MAKSUISTA 
 
Kvsto 13.2.2008, asia 21 
Khs 2008-314 
 

Aloite sisältää suomennettuna seuraavaa: 
 
Kun osa lasten sairaanhoidosta siirrettiin Helsingin kaupungin terveys-
keskuksesta HUS:iin, mm. korvasairaudet ja lastenpsykiatria, tuli aikai-
semmin maksuttomasta hoidosta maksullinen. Näin kävi esim. 22 eu-
ron poliklinikkamaksulle, joka lasten vanhempien nykyään on makset-
tava. Kaupungin terveyskeskuksen lääkärit ovat kiinnittäneet huomiota 
siihen, että tämän seurauksena taloudellisissa vaikeuksissa olevat per-
heet saattavat jättää tulematta lasten kanssa tärkeille tarkastuskäyn-
neille. Lapsipotilaistakin pitää maksaa 22 euron vuorokausimaksu sai-
raalassaolon seitsemältä ensimmäiseltä hoitovuorokaudelta.  
 
Yleinen käsitys on ollut, että yhteiskunta kantaa vastuun alle 16-vuo-
tiaiden hoidosta. Sairaanhoitopiireillä on kuitenkin lainsäädännön mu-
kaan 10.1.2001 lähtien oikeus periä maksu myös lapsista.  
 
HUS:ssa hoidossa olleista lapsista on vuoden aikana maksettu arviolta 
runsaat kaksi miljoonaa euroa potilasmaksuja. Helsinkiläislasten osuu-
den tästä arvioidaan olevan melkein puolet.  
 
Kun Helsinki organisatorisista syistä siirtää maksuttoman hoidon yksik-
köön, missä siitä tulee maksullinen, joutuvat asiakkaat tilanteeseen, jo-
ta valtuusto ei ole voinut ennakoida.   
 
Tämän johdosta me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että kau-
punki jatkossa maksaa HUS:n helsinkiläislasten poliklinikka- ja muut 
potilasmaksut ja että menoerä merkitään HUS-ostoina talousarvioon.  
 
Samalla kehotamme kaupunkia kääntymään valtion puoleen alle 
16-vuotiaiden potilasmaksujen poistamiseksi. 
 
Aloitteesta on saatu 4.6.2008 terveyslautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 16. 
 
Khs viittaa lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että ei näe perusteita 
poiketa valtakunnallisista terveydenhuollon asiakasmaksukäytännöistä 
eikä kannata aloitteen esitystä alle 16-vuotiaiden vapauttamisesta poti-
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lasmaksuista eikä myöskään esityksen tekemistä lainmuutoksesta alle 
16-vuotiaiden potilasmaksujen poistamisesta.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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14 
VT YRJÖ HAKASEN JA 4 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE TYÖLLISTÄMISMÄÄRÄRAHOISTA 
 
Kvsto 13.2.2008, asia 22 
Khs 2008-324 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingissä on edelleen laaja työttömyys ja paljon pitkäaikaistyöttömiä. 
Se on merkittävältä osin rakenteellista työttömyyttä, kun muun muassa 
monet ammatit ja tuotannolliset työpaikat ovat kadonneet Helsingistä. 
Monilla nuorilla on vaikeuksia päästä ensimmäiseenkään työpaikkaan. 
Lisäksi suuri osa tilastoissa näkyvästä työllisyyden paranemisesta on 
pätkätöiden, silpputyön ja muiden ns. epätyypillisten lyhytaikaisten työ-
suhteiden lisääntymistä. 
 
Erityisesti nuorten ja pitkäaikaisten työttömien työllistämisessä tarvitaan 
kaupungin aktiivisia toimia. Siinä tarvitaan myös kaupungin omia vaki-
naisia työpaikkoja. 
 
Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupungin vuoden 2009 talousar-
vion ja taloussuunnitelman raamiin lisätään viisi miljoonaa euroa käy-
tettäväksi työttömien työllistämiseen, tukityöllistämiseen, työllistämis-
jaksojen pidentämiseen, ns. matalan kynnyksen työpaikkojen kehittä-
miseen sekä työttömien yhdistysten toiminnan tukemiseen.” 
 
Aloitteesta on saatu 29.5.2008 työllistämistoimikunnan ja 13.6.2008 
sosiaalilautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 17 ja 18. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että työllisyys on kehittynyt 
suotuisasti viime vuosina. Tämän johdosta kaupunginhallitus linjasi ta-
lousarvion laatimisohjeissa, että hallintokuntien on määrärahoja koh-
dentaessaan ja toimintojaan kehittäessään otettava huomioon työttö-
myyden huomattava väheneminen ja sen seurauksena työllistämis-
määrärahojen pienentyminen.  
 
Talousarvioehdotuksessa on varattu määrärahoja työllisyyden hoitami-
seen yhteensä 34,7 milj. euroa. Näistä on osoitettu henkilöstökeskuk-
selle 18,4 milj. euroa, sosiaalitoimelle 13 milj. euroa, opetusvirastolle 
2,4 milj. euroa ja Nyp-yrityspalveluille 0,9 milj. euroa. Tämän lisäksi so-
siaaliviraston talousarviokohtaan sisältyy työllistämiseen määrärahaa 
11,8 milj. euroa ja talousarvion kohdalla 1 04 02 on varauduttu 2,5 milj. 
eurolla pk-seudun yhteiseen pilottihankkeeseen, jonka tavoitteena on 
maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantaminen. Henkilöstökes-
kus vastaa kaupungin työllisyyden hoidon koordinoinnista. Työllisyyden 
hoidon toimenpiteet turvataan yksikkökohtaisissa suunnitelmissa. Sosi-
aaliviraston käytössä olevia työllistämismäärärahoja tullaan käyttämään  
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erityisesti vaikeasti työllistyvien työllistymisen edistämiseen. Työttömien 
yhdistystoiminnan tukemiseen on varattu sama summa kuin edellisinä 
vuosina. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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15 
VT KAUKO KOSKISEN JA 9 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE SORAKATUJEN RAKENTAMISESTA 
 
Kvsto 27.2.2008, asia 13 
Khs 2008-450 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Koillis-Helsinki liitettiin Helsinkiin vuonna 1946. Alueella on vielä tällä 
hetkellä rakentamattomia sorateitä noin 40 km. Rakentamattomien tei-
den valmiiksi saattamiseen tarvittaisiin rahaa yhteensä 30–35 milj. eu-
roa. Kaupungin tulee ottaa tavoitteeksi teiden kunnostaminen vuoteen 
2016 mennessä, jolloin alueen liittämisestä Helsinkiin tulee kuluneeksi 
70 vuotta. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vuoden 2009 talousar-
vioon varataan vähintään 5 miljoonaa euroa sorateiden rakentamiseen. 
Sama summa on otettava jatkuvasti myös taloussuunnitelmaan niin, et-
tä vanhat soratiet tulevat kunnostetuiksi vuoteen 2016 mennessä.” 
 
Aloitteesta on saatu 15.5.2008 yleisten töiden lautakunnan lausunto, 
joka on liitteenä 19. 
 
Khs toteaa, että vuosien 2009–2013 talousarvio- ja taloussuunnitelma-
ehdotuksessa sorakatujen investointitaso on esitetty nostettavaksi 4,8 
milj. euron tasolle vuosina 2009–2013. Vuonna 2009 investoinnit sora-
katuihin nousevat n. 0,5 milj. euroa vuoden 2008 tasosta.  
 
Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen mukainen rahoitustaso 
varmistaa aloitteessa tarkoitettujen sorakatujen rakentamisen valmiiksi 
noin kymmenen vuoden aikana.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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16 
VT KAUKO KOSKISEN JA 15 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE VANHUSTEN OMAISHOITAJIEN OTTAMISESTA TUEN PIIRIIN 
 
Kvsto 27.2.2008, asia 14 
Khs 2008-451 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Omaishoitajien työpanos on varsin merkittävä. Helsingissä on arvioitu 
olevan noin 20 000 omaishoitajaa. Heidän hoidettavanaan on suuri 
määrä laitoskuntoisia omaisia, joiden laitoshoito maksaisi Helsingille 
vuosittain useita miljoonia euroja. 
 
Taloussuunnitelman mukaan omaishoidon tukea saavien määrä on 
vuonna 2009 tarkoitus pitää suunnilleen vuoden 2008 tasolla (vam-
maispalvelut 720, kehitysvammaishuolto 460 ja vanhusten palvelut 
1 915). Omaishoitajia tukemalla on mahdollisuus säästää kaupungin 
menoissa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt useita toivomusponsia 
omaishoitajien työtaakan helpottamiseksi. 
 
Omaishoitajien ja vanhusten aseman parantamiseksi me allekirjoitta-
neet esitämme, että vuoden 2009 talousarvioon varataan määräraha, 
joka mahdollistaa vähintään 2 000 vanhuksen omaishoitajan ottamisen 
tuen piiriin.” 
 
Aloitteesta on saatu 13.6.2008 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 20. 
 
Khs viittaa lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että talousarvioehdotus 
sisältää 0,9 milj. euron lisäyksen hoitopalkkioihin vuodelle 2008 varat-
tuun määrärahaan nähden. Kuluvan vuoden talousarvion toisen toteu-
tumisennusteen mukaan vanhusten palveluissa omaishoidon tuen saa-
jia on 1 895. 
 
Helsingin sosiaalivirasto on vuodesta 2005 lähtien myöntänyt vanhus-
ten omaishoidon tuen kaikille niille hakijoille, jotka täyttävät omaishoi-
don tuen lainsäädännössä määritellyt edellytykset. Näin on tarkoitus 
toimia myös jatkossa. Sosiaalitoimen eräänä sitovana tavoitteena on, 
että omaishoidon tuen piirissä on vuoden aikana 3,5 % 75 vuotta täyt-
täneistä. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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17 
VT KAUKO KOSKISEN JA 13 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE KIINTEISTÖVEROPROSENTIN ALENTAMISESTA 
 
Kvsto 27.2.2008, asia 15 
Khs 2008-452 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kiinteistöjen verotusarvoja ollaan nostamassa vuosi vuodelta. Tämä 
nostaa automaattisesti helsinkiläisten maksamaa kiinteistöveroa. Kiin-
teistövero vaikuttaa jokaisen helsinkiläisen asumiskuluihin, asui sitten 
vuokralla tai omassa asunnossa. Kiinteistöveron osuus asumiskuluista 
on noin 20 %. Espoo ja Vantaa ovat alentaneet kiinteistöveroprosentte-
ja hillitäkseen asumiskulujen nousua. 
 
Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että asumiskulujen 
nousun hillitsemiseksi yleinen kiinteistöveroprosentti alennetaan vuo-
den 2009 talousarviossa 0,70 prosentista 0,60 prosenttiin.” 
 
Aloitteesta on saatu 4.6.2008 kiinteistölautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 21. 
 
Khs toteaa, että Helsingissä vakituiseen asumiseen käytettävien ra-
kennusten kiinteistöveroprosentti on alhaisin lain sallima prosentti ts. 
0,22. Maapohjaan ja muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytettävien 
rakennusten kiinteistöveroprosentti nk. yleinen kiinteistöveroprosentti 
0,70 on noudatellut varsin maltillista linjaa verrattuna muihin suuriin 
kaupunkeihin. Jos yleistä kiinteistöveroprosenttia lasketaan, niin ole-
massa olevan kiinteistöverojärjestelmän mukaan kaupungin menettä-
mät verotulot eivät pääosin kohdennu asunnoistaan kiinteistöveroa 
maksavien hyödyksi, vaan ne kohdetuvat pääosin muiden kuin asuin-
rakennuksista kiinteistöveroa maksavien hyödyksi (myymälät, toimistot, 
hotellit, teollisuuslaitokset, sairaalat ja laitokset, kulttuurilaitokset, kirkot, 
urheilutilat, jne). 
 
Koska kaupungin taloutta on viime vuosina jouduttu tasapainottamaan 
Helsingin Energian ylimääräisillä tuloutuksilla, joiden varaan ei jatkossa 
kiristyvän energiapolitiikan takia voida turvata ja minkä vuoksi kaupun-
gin toimintaa joudutaan tulevina vuosina sopeuttamaan em. tilantee-
seen, ei ole perusteita verorahoituksen omaehtoiseen supistamiseen 
yleistä kiinteistöveroprosenttia alentamalla. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINNÖT 5/2008 27  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDEN  
   
 27.10.2008  
  
  
 

 

18 
VT KAUKO KOSKISEN JA 9 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
LOITE LUKI-NEUVOLATOIMINNAN VAKIINNUTTAMISESTA 
 
Kvsto 27.2.2008, asia 16 
Khs 2008-453 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”ESR-equal-rahoitteisen Lukineuvola-hankekokonaisuuden yksi pilo-
teista on toiminut 2005–2007 Helsingissä, Helsingin seudun erilaiset 
oppijat ry:n alaisuudessa. Lukineuvola-hankkeen tavoitteena on kehit-
tää neuvonta-, ohjaus- ja tukipalveluja niin oppimisvaikeuksisille kuin 
ammattilaisillekin sekä luoda lukiasiamiehen toimenkuva. Palvelujen 
hakijoita on ollut enemmän kuin on pystytty vastaanottamaan. Koulu-
tusta on järjestetty mm. oppilaitosten, terveydenhuollon, työvoimatoi-
minnan sekä työpaikkojen henkilöille. Helsingissä palveluja käyttävät 
etenkin ammattikorkea- ja korkeakouluopiskelijat. 
 
Lukineuvola on tarjonnut testausta, neuvontaa ja ohjausta. Henkilökoh-
taista ohjausta on tarjottu Helsingin projektissa tähän mennessä n. 400 
henkilölle, koulutuksen piirissä on ollut n. 900 henkilöä. Lukivaikeuksis-
ta vain 15 % on aikaisemmin testattuja. Palveluihin ollaan oltu tyytyväi-
siä, haastatelluista 85 % ilmoitti olevansa erittäin tyytyväisiä. Lukineu-
vola-hanke on nyt loppusuoralla ja asiakkaiden taholta on esitetty syvä 
huoli siitä, mistä palveluja jatkossa saa. 
 
Me kaupunginvaltuutetut edellytämme, että kaupunki turvaa lukineuvo-
latoiminnan jatkumisen ja parantaa palvelujen saatavuutta varaamalla 
vuoden 2009 talousarvioon sitä varten tarvittavan määrärahan.” 
 
Aloitteesta on saatu 3.6.2008 opetuslautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 22. 
 
Khs toteaa, että lukineuvolatoiminta on ollut valtakunnallista toimintaa, 
jonka rahoituksesta on vastannut OPM JA ESR-rahoitus. Lukineuvoloi-
ta on toiminut neljällä eri alueella, joista yksi pääkaupunkiseudulla. 
Toiminta tulisi rahoittaa jatkossakin valtakunnallisesti samalla tavalla. 
 
Lukineuvolatoiminta on tarpeellista erityisesti niille nuorille ja aikuisille, 
jotka eivät ole oppilaitosten erityisopetuspalvelujen piirissä. Helsingin 
kaupungin ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa on laaja-alaisia 
erityisopettajia ja lukiopettajia, jotka tekevät lukikartoituksia ja antavat 
tarvittaessa lukiopetusta. Tätä toimintaa opetusvirasto kehittää jatku-
vasti. 
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Lisäksi opetusvirasto tekee yhteistyötä Helsingin erilaiset oppijat ry:n 
(HERO) kanssa ja tukee sen toimintaa vuosittain 30 000 eurolla.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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19 
VT MAIJA ANTTILAN JA 11 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE 80-VUOTIAIDEN MAKSUTTOMASTA KOTIPALVELUSTA 
 
Kvsto 27.2.2008, asia 17 
Khs 2008-454 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
“Sosiaalihuoltolain uudistus vuonna 2006 velvoittaa kuntia tarjoamaan 
yli 80-vuotiaille ilmaisen palvelujen tarpeen arvioinnin. Lakimuutoksesta 
saadut kokemukset osoittavat, että valtaosa ikäihmisistä haluaa käyttää 
tätä mahdollisuutta ja saada tietoa oman tilansa edellyttämistä palvelu-
tarpeista ja palvelumahdollisuuksista. Kuitenkaan palvelutarpeen ar-
viointi ei ole juurikaan johtanut mihinkään tuloksiin. Näin ei voi jatkua. 
 
Palvelutarpeet lisääntyvät yleisesti ottaen ihmisten täytettyä 80 tai 85 
vuotta. Kotona asumisen kannalta tärkeimmät palvelut liittyvät siivouk-
seen ja ruoan saamiseen. Toimintakyvyn ja henkisen vireyden ylläpi-
tämiseen löytyy useimmiten apua. 
 
Monet ikäihmiset toivovat kaupungilta siivous- ja ruokahuoltopalveluja. 
Nämä palvelut tulisi saada helposti turvallisilta palvelujen tuottajilta il-
man, että ikäihmisen tarvitsisi pyörittää jotakin palvelusetelirulettia tai 
kilpailuttaa palvelujen tarjoajia. Yksinkertaisin tapa olisi tarjota kaikille 
sitä haluaville yli 80-vuotiaille maksuttomat siivous- ja ruokahuoltopal-
velut. 
 
Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että kaupunki varaa vuoden 2009 
talousarvioon määrärahat yli 80-vuotiaille tarjottavien maksuttomien sii-
vous- ja ruokapalvelujen järjestämiseksi.” 
 
Aloitteesta on saatu 4.6.2008 terveyslautakunnan ja 13.6.2008 sosiaali-
lautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 23 ja 24. 
 
Khs viittaa lautakuntien lausuntoihin ja toteaa, että vuonna 2007 sosi-
aalihuoltolain mukaisista sosiaalipalvelujen tarpeen arvioinneista 75 % 
johti jonkun palvelun hakemiseen ja puolessa näistä päädyttiin hake-
maan kotihoitoa. 
 
Kotihoidon palvelut kohdentuvat vain osaan 80 vuotta täyttäneistä. 
Suurin osa tämän ikäisistä elää ja asuu itsenäisesti tai läheistensä 
kanssa valitsemiensa palvelujen turvin. 
 
Yhä suurempi osa eläkeläisistä ja käytännössä lähes kaikki uudet elä-
keläiset saavat työeläkettä, joten he ovat taloudellisesti paremmin toi-
meentulevia kuin aiemmat eläkeläissukupolvet. Suuri osa heistä on  
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varsin maksukykyisiä ja tarvetta kokonaan verovaroin kustannettaviin 
palveluihin on yhä harvemmalla. Kaupungin tarjoamia ikäihmisten ra-
vitsemuspalveluja subventoidaan verovaroista, joten ne ovat hinnaltaan 
edullisia ja vähävaraiset voivat saada kotihoidon kautta ilmaisia sii-
vouspalveluja. Vuonna 2009 tullaan vähävaraisten siivouspalveluihin 
suunnattavia varoja lisäämään. Siivous- ja ruokapalveluja voidaan yksi-
löllisesti harkiten, tulot ja varat huomioon ottaen, tukea myös täydentä-
vänä toimeentulotukena perustuen henkilön tai perheen erityisiin tar-
peisiin.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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20 
VT MAIJA ANTTILAN JA 13 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE 75-VUOTIAIDEN MAKSUTTOMISTA UIMA- JA KUNTOSALI- 
PALVELUKSISTA 
 
Kvsto 27.2.2008, asia 18 
Khs 2008-455 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Espoo ja nyt myös Vantaa ovat päättäneet järjestää 75-vuotiaille asuk-
kailleen maksuttomat uima- ja kuntosalipalvelut. Helsinki ei ole tehnyt 
vastaavaa. Seudullisen palvelujen tasavertaisen kehityksen kannalta 
tämä epäkohta pitäisi poistaa. 
 
Ikäihmisten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin kannalta kunnon ylläpi-
täminen on ensiarvoisen tärkeätä. Uimahallien ja kuntosalin maksuton 
käyttö tulisi hyödyttämään kaupunkia moninkertaisesti vähentyvinä ter-
veyskustannuksina. Ikäihmisten yhteydenotot ovat viestineet voimak-
kaasti tällaisten palvelujen tarpeellisuutta. 
 
Kaupungin tulisi nyt ratkaista tämä asia tavalla tai toisella. Ikääntyvän 
väestön fyysisten ja psyykkisten tarpeiden huomioon ottaminen on tär-
keätä. 
 
Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että kaupunki varaa v. 2009 bud-
jettiin riittävät määrärahat yli 75-vuotiaille suunnattujen maksuttomien 
uima- ja kuntosalipalvelujen tarjoamiseksi.” 
 
Aloitteesta on saatu 3.6.2008 liikuntalautakunnan, 4.6.2008 terveyslau-
takunnan ja 13.6.2008 sosiaalilautakunnan lausunnot, jotka ovat liittei-
nä 25–27. 
 
Khs toteaa, että em. lautakunnat painottavat ikäihmisten liikunnan tar-
peellisuutta ja sen hyötyjä terveyden säilyttämiseksi. Virastot ovatkin 
tehneet yhteistyötä senioriliikunnan edellytysten parantamiseksi mm. 
laatimalla senioriliikunnan toimenpideohjelman 2006–2010. Seniorilii-
kuntaa kehitetään mm. sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen henkilös-
tön sekä vapaaehtoisten vertaisohjaajien liikuntakoulutuksella. Koulu-
tuksen tavoitteena on lisätä toimintakyvyltään heikentyneiden ikäänty-
neiden liikuntaa sekä tuoda liikuntaryhmät lähelle ikääntyneitä. Ikäänty-
vien liikkujien tarpeet otetaan huomioon myös liikuntatilojen rakentami-
sessa sekä toteutettaessa peruskorjauksia palvelukeskuksiin. 
 
Kaikki lautakunnat toteavat myös, että yhä suurempi osa eläkeläisistä 
ja lähes kaikki uudet eläkeläiset saavat työeläkettä, joten he ovat talou-
dellisesti paremmin toimeentulevia kuin aiemmat eläkeläissukupolvet.  
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Suuri osa heistä on maksukykyisiä ja tarvetta kokonaan verovaroin 
kustannettaviin palveluihin on yhä harvemmalla. Kaupungin ja kaupun-
kikonsernin tuottamia liikuntapalveluja subventoidaan ja niiden voidaan 
katsoa olevan hinnaltaan hyvinkin edullisia. Lisäksi toimeentulotukeen 
oikeutetut voivat saada palvelulajista riippuen palveluita joko maksut-
tomina tai toimeentulotukea näihin palveluihin. 
 
Liikuntaviraston talousarvio ei sisällä maksuttomia uimahalli- tai kunto-
salikäyntejä yli 75-vuotiaille. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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21 
VT TERO TUOMISTON JA 20 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE VENEILIJÖIDEN RANTAUTUMISPAIKOISTA JOKIVARTEEN 
 
Kvsto 27.2.2008, asia 19 
Khs 2008-456 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
“Vantaanjoki ja sen haara Keravanjoki muodostavat Helsinki-puiston 
osana merkittävän virkistysalueen ja virkistyksen mahdollisuuden mo-
nille helsinkiläisille. Varsinkin kesäkaudella joella kulkee paljon soutu-
veneitä ja kanootteja. 
 
Jokiuoman törmä on paikoin hyvin jyrkkä, ja muutenkin rannoille on 
monesti hankalaa nousta maihin ja saada vene kiinni. Muutamiin harkit-
tuihin paikkoihin, varovaisin toimin ja luonnonarvoja kunnioittavalla ta-
valla tehdyt vaatimattomatkin rantautumispaikat voisivat auttaa vesillä 
liikkuvia. 
 
Esitämme riittävän määrärahan varaamista sen selvittämiseksi, miten 
Vantaanjoen ja Keravanjoen vesistön varrelle voitaisiin Helsingin  
alueella saada aikaan lisää veneilijöille soveltuvia ja veneilyä helpotta-
via pienimuotoisia rantautumispaikkoja.” 
 
Aloitteesta on saatu 3.6.2008 liikuntalautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 28. 
 
Khs toteaa, että liikuntavirasto hallinnoi Vantaanjoen ja sen haaran Ke-
ravanjoen varrella Pikkukosken, Malmin ja Pukinmäen uimarantoihin 
liittyviä maa- ja vesialueita. Rantautumispaikkojen rakentaminen uima-
rannoille ei kuitenkaan turvallisuussyistä ole mahdollista 
 
Liikuntavirasto pyrkii neuvottelemaan ranta-alueita pääsääntöisesti hal-
linnoivan rakennusurakoitsijan kanssa mahdollisuudesta rantautumis-
paikkojen rakentamiseen. 
 
Talousarviossa vuodelle 2009 on varattu venesatamien rakentamiseen 
pienille nimeämättömille kohteille 0,1 milj. euroa.. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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22 
VT TERO TUOMISTON JA 16 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE MAALINNOITUKSEN OSIEN KUNNOSTAMISESTA 
 
Kvsto 27.2.2008, asia 20 
Khs 2008-457 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
“Muinaismuistolaki suojelee ensimmäisen maailmansodan vuosina 
valmistunutta, Helsinkiä ympäröivää valtavaa ja ainutlaatuista maalin-
noituskokonaisuutta. Sen osia ei saa peittää, kaivaa tai vahingoittaa. 
Pääsääntöisesti rakenteet säilytetään sellaisina kuin ne menneisyyden 
jäljiltä ovat, eikä niitä ryhdytä erityisesti rekonstruoimaan, todetaan ra-
kennusviraston hoito-ohjeessa (julkaisu 1996:4). 
 
Monin paikoin linnoitusketjun suhteellisen hyvin säilyneitä osia on 
asianmukaisin toimin kunnostettu mielenkiintoisiksi paikallisiksi nähtä-
vyyksiksi, jotka osaltaan kertovat maamme itsenäistymisen alkuhämä-
ristä. Uhkana on samaan aikaan kuitenkin se, että aika ja luonto, maan 
sortumat, vajoamat ja kaivantoihin kertyvä humus sekä roskat hoitavat 
lukuisat pienemmät linnoituskohteet tai niiden osat näkymättömiin, sa-
noo laki mitä tahansa, eikä niitä enää jonkin ajan kuluttua maisemassa 
havaitse. 
 
On selvää, että aivan kaikkea jäljellä olevaa ei voi suojella ja estää vai-
pumasta unohduksiin. Kun monessa kaupunginosassa on kuitenkin 
vielä jäljellä täysin kunnostamattomia ja katoamisen uhkalle alttiita koh-
teita, mieleen tulee ajatus, että ehkä jotain pientä olisi vielä tehtävissä. 
Jo olemassa olevien suurehkojen linnoituskohteiden lisäksi voisi nostaa 
varovaisin kunnostustoimin näkyville myös pienempien kaupunginosien 
pienempiä esimerkkikohteita, ennen kuin kaikki on myöhäistä. Toimen-
piteet voisivat olla hyvin vaatimattomia, lähinnä kaivantoja puhdistavia, 
mutta samalla ne kuitenkin estäisivät esimerkeiksi valittujen kohteiden 
katoamisen kokonaan tai ainakin kehitys hidastuisi muinaismuistolain 
hengessä. 
 
Pienetkin maalinnoituksen osat ovat esimerkkejä, jotka kertovat kiin-
nostuneille asukkaille suuresta kokonaisuudesta. Näitä voisi olla tieto-
tauluin varustettuna nykyistä useammassa kaupunginosassa. Tällainen 
kohde on esimerkiksi pohjoismaiden ainoan joulukoristetehtaan tuntu-
massa Pukinmäen Närepuistossa. Vielä näkyvillä olevat kaivannot ovat 
viime vuosikymmenien aikana alkaneet täyttyä uhkaavasti. Vierellä on 
lisäksi ihan toisen aikakauden nähtävyys, jääkauden muovaama silo-
kallio. Kallioharjannetta kiertää kivetty tie, joka aikoinaan palveli tuki-
kohtaa ja on nyt luonnossa liikkujien käytössä. 
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Esitämme varattavaksi vuoden 2009 talousarvioon sopivan määrära-
han sen selvittämiseen, millaisia mahdollisuuksia olisi aikaansaada 
vaatimattomilla mutta samalla määrätietoisilla toimilla esimerkkejä pie-
niksi paikallisiksi maalinnoituksen nähtävyyksiksi erityisesti sellaisissa 
paikoissa, jotka niveltyvät luontevasti muihin kiinnostaviin luontokohtei-
siin tai suunniteltuihin kävelyreitteihin ja luontopolkuihin.” 
 
Aloitteesta on saatu 2.6.2008 kaupunginmuseon johtokunnan lausunto, 
joka on liitteenä 29. 
 
Khs toteaa, että suurin osa maalinnoituksen osista sijaitsee kaupungin 
omistamilla puistoalueilla, mutta osa peitettyinä mm yksityisillä omakoti-
tonttialueilla. Vanhat tykkitiet ovat usein kevyen liikenteen väylinä. Alu-
eet merkitään sm-merkein. Linnoituslaitteiden hoitaminen on kuulunut 
rakennusviraston toimialaan. Kaupunginmuseo tekee viranomaistyötä 
rakennusviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. 
 
Rakennusviraston jokaisella viheralueella on hoitoluokka. Se määrite-
tään alustavasti jo kaavoitusvaiheessa, ja lopullisesta hoitoluokasta 
päättää rakennusvirasto. Hoitoluokkaan vaikuttavat muun muassa alu-
een luonnonominaisuudet, käyttötarkoitus ja rakentamisaste sekä alu-
eelle asetetut laatutavoitteet. 
 
Rakennusvirasto on määrärahojensa puitteissa hoitanut ja kunnostanut 
kohteita tapauskohtaisesti Museoviraston kanssa sovittujen sääntöjen 
mukaan. Esimerkiksi Pajamäessä on suurehko tukikohta-alue kunnos-
tettu äskettäin kasvillisuutta poistamalla ja turva-aitoja tekemällä. Eri 
puolilla Helsinkiä löytyy useita kiinnostavia kohteita, jotka yhdessä asi-
antuntijoina toimivien kaupunginmuseon ja Museoviraston kanssa tul-
laan ottamaan esille. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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23 
VT TERO TUOMISTON JA 15 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE MAALINNOITUKSEN TASKUKOKOISESTA RETKIJULKAISUSTA 
 
Kvsto 27.2.2008, asia 21 
Khs 2008-458 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
“Helsinkiä ympäröivästä ensimmäisen maailmansodan vuosina raken-
netusta maalinnoituksesta on monia osia kunnostettuna nähtävillä, ja 
ne toimivat kiinnostuneille kulkijoille mm. menneisyydestä kertovina 
retkikohteina. Linnoituskokonaisuudesta on tehty perusteellisia tutki-
muksia, joista selviävät sekä rakentamisen vaiheet että karttahahmo-
telmien avulla sijainti nykymaisemassa (esim. Sirkku Laineen tekemät 
rakennusviraston julkaisut 1996:3 ja 4). 
 
Pyörällä tai jalkaisin liikkuva luontoretkeilijä olisi suurikokoisen, perus-
teellisen tutkimuksen sijasta iloinen pienikokoisesta, taskuun helposti 
mahtuvasta yleisoppaasta, erilaisten luonto-, lintu- ja muiden vastaa-
vien opasjulkaisujen tavoin. Pienikokoisenakin se voisi sisältää pääpiir-
teet maalinnoituksen historiallisista vaiheista sekä karttoja ja valokuvia, 
mutta myös tarpeellista käytännön opastusta kohteiden saavuttamisek-
si eri puolilla kaupunkia. Vuoden 2009 talousarvioon esitämme riittävän 
summan varaamista tällaisen retkijulkaisun aikaansaamiseen.” 
 
Aloitteesta on saatu 2.6.2008 kaupunginmuseon johtokunnan lausunto, 
joka on liitteenä 30. 
 
Khs toteaa viitaten saatuun lausuntoon, että opaskirjaa tekemään tulisi 
palkata linnoituslaitteisiin perehtynyt tutkija ja että maalinnoituksen li-
säksi tulisi ottaa mukaan myös merilinnoitus soveltuvin osin. Opaskirja-
hanke tulisi toteuttaa yhteistyössä muiden pääkaupunkiseudun kau-
punginmuseoiden kanssa. Talousarviossa ei ole voitu ottaa huomioon 
hanketta sen keskeneräisyyden takia 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINNÖT 5/2008 37  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDEN  
   
 27.10.2008  
  
  
 

 

24 
VT TIINA HARPFIN JA 12 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
TAITEEN PERUSOPETUKSEN LUKUKAUSIMAKSUISTA 
 
Kvsto 27.2.2008, asia 22 
Khs 2008-459 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
“Taiteen perusopetuksen lukukausimaksut ovat edelleen liian korkeat, 
vaikka maksuja onkin jo alennettu. Tämä sulkee vähävaraisten perhei-
den lapset pois taiteen perusopetuksen piiristä. 
 
Lukukausimaksujen alentamista tulee jatkaa. Tämän vuoksi esitämme, 
että Helsingin kaupunki nostaa määrärahaa 0,5 miljoonalla eurolla 
vuodelle 2009.” 
 
Aloitteesta on saatu 23.5.2008 kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausun-
to, joka on liitteenä 31. 
 
Khs toteaa, että kulttuuriasiainkeskuksen vuonna 2006 toteuttaman tai-
teen perusopetusta koskevan selvityksen perusteella on edetty siten et-
tä vuonna 2008 toteutettiin avustusuudistus, jonka ansiosta lakisääteis-
ten musiikkioppilaitosten tuki nousi 700 000 eurolla ja oppilaitokset si-
toutuivat alentamaan oppilasmaksujaan asteittain 280 euroon. Seuraa-
vana kehittämiskohteena ovat harkinnanvaraista tukea mahdollisesti 
saavat taideoppilaitokset. Määrärahalisäykset tullaan sitomaan oppilai-
toskentän kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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25 
VT PEKKA SAARNION JA 6 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE ASUINTONTTIEN LASKENNALLISESTA VUOKRAPERUS- 
TEESTA 
 
Kvsto 27.2.2008, asia 23 
Khs 2008-460 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
“Useilla kaupungin omistamilla asuintonteilla on päättymässä pitkäai-
kaisia vuokrasopimuksia. Asukkaat ovat olleet suorastaan tyrmistyneitä 
saadessaan vastaanottaa kiinteistöviraston kirjeen asiasta ja samalla 
ilmoituksen tulevista suurista vuokrankorotuksista. Vuokrien korottami-
sen kohtuuttomuutta ei muuta miksikään se, että korotukset on porras-
tettu usealle vuodelle. 
 
Uusimmissa tonttivuokrasopimuksissa vuokrat on jo sinällään määrätty 
liian korkeiksi ja ne aiheuttavat huomattavia korotuspaineita jo muu-
toinkin ylikalliisiin ja -hinnoiteltuihin helsinkiläisiin asumiskustannuksiin. 
Kohtuuhintaisten asuntojen aikaansaamiseksi maankäyttö- ja asumis-
ohjelman tavoitteiden mukaisesti oikeansuuntainen toimenpide olisi 
muuttaa tonttivuokrien määräytymisperusteita niin, että tonttivuokrat 
alenisivat. 
 
Tontinvuokrauspolitiikan tulee olla sellaista, että pitkällä aikavälillä 
vuokratontti on asukkaille edullisempi kuin tontin lunastaminen omaksi. 
Tonttien vuokrauksella kaupungin tulisi tukea kohtuuhintaista kaupun-
gissa asumista. Nykyjärjestelmässä asukkaat maksavat tontin 25 vuo-
dessa eli kaupunki perii markkinahintaisesta tontin arvosta 4 prosentin 
vuotuisen koron. On syytä pitää kohtuuttomana sitä, että vanhimmassa 
asuntokannassa on alkanut jo kolmas maksukierros. Tonttimaan arvo 
ei ole kuitenkaan käytöstä alentunut, vaan päinvastoin noussut hui-
maavasti; tähänhän kiinteistöviraston korotusesityksetkin perustuvat. 
 
Talousarvioaloitteena esitämmekin, että nykyisen 4 (neljä) prosentin si-
jaan kaupungin pääsääntöisesti asuinkäyttöön vuokraamien tonttien 
laskennalliseksi vuokraperusteeksi määrätään 2 (kaksi) prosenttia.” 
 
Aloitteesta on saatu 27.5.2008 kiinteistölautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 32. 
 
Khs toteaa, että kaupungin perimä maanvuokra on korkotuottoa sille 
pääomalle, joka on sitoutunut kaupungin maaomaisuuteen. Vuokra on 
sidottu indeksiin, jotta korkotuoton arvo säilyisi. Helsingin kaupungin 
nykyisin käyttämä vuokrausmenettely on pääpiirteissään samanlaisena 
käytössä varsin yleisesti Suomessa. Tosin korkokanta on monesti 5 %, 
kun Helsingin kaupunki käyttää asuntotonttien vuokrauksessa 4 %:n 
korkokantaa. 
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Tontinvuokran laskemisen perustana käytetään tontin laskennallista 
pääoma-arvoa, joka määritetään tontin kokonaisrakennusoikeuden ja 
rakennusoikeuden yksikköhinnan perusteella. Pääoma-arvoon vaikut-
tavat muun muassa hintatilastoista saatava selvitys rakennusoikeuden 
arvosta kyseisellä alueella, kaupungin alueella maanvuokrauksissa 
noudattama yleinen käytäntö sekä valtion asumisen rahoitus- ja kehit-
tämiskeskuksen (ARA) tukemaa tuotantoa varten vahvistamat tonttien 
rakennusoikeuden enimmäishinnat. Lisäksi maanvuokraa määritettä-
essä pyritään aina arvioimaan maanvuokran vaikutus asumiskustan-
nuksiin. Yleinen hinta- ja vuokrataso huomioon ottaen kaupungin käyt-
tämät vuokrausperusteet ovat keskimäärin varsin kohtuullisia ja niiden 
voidaan katsoa ennemminkin hillitsevän kuin kiihdyttävän asuntojen 
hinta- ja vuokrakehitystä. 
 
Vuoden 2007 Helsingin kaupungin maanvuokratulot olivat n. 70 milj. 
euroa. Tuottovaatimuksen alentaminen kahteen prosenttiin merkitsisi jo 
n. 35 milj. euron vähennystä vuotuisissa maanvuokratuloissa ja kaik-
kiaan n. 875 milj. euron suuruista maaomaisuuden arvonalentumista, 
mikäli vuotuiset vuokratulomenetykset pääomitetaan nykyisen neljän 
prosentin mukaan nykyhetkeen. Käytännössä vaikutus on huomatta-
vasti tätäkin suurempi, koska tällä hetkellä kaupunki vuokraa vuosittain 
noin 100 000 - 150 000 k-m² uutta asuntokerrosalaa. Lisäksi vuosittain 
uusitaan vaihteleva lukumäärä päättyviä sopimuksia. 
 
Aloitteessa esitetyillä muutoksilla olisi näin ollen varsin merkittävä ja 
pysyvä vaikutus kaupungin talouteen sekä maaomaisuuden tuottoon ja 
sen arvoon. Helsingin verotuloina keräämät varat ovat viime vuosina 
riittäneet tuskin kaupungin tuottamien peruspalveluiden rahoittamiseen. 
Talouden poistot ja investoinnit on rahoitettu paitsi kaupungin liikelai-
tosten hyvästä tuloksesta myös muun muassa kaupungin keräämillä 
vuokratuloilla. Olisi erittäin tärkeätä, että kaupunki pyrkii myös tulevai-
suudessa säilyttämään maanvuokrien kaltaisen vakaan tulolähteen. 
 
Edellä esitetyillä perusteilla ja erityisesti ehdotuksen merkittävien pysy-
vien taloudellisten vaikutusten vuoksi khs katsoo, ettei rakennusoikeu-
delle laskettavaa tuottoprosenttia ei ole syytä ehdotetulla tavalla laskea 
neljästä prosentista kahteen prosenttiin. Lisäksi Khs toteaa, että Hel-
singin kaupungin käyttämät tontin laskennallisen arvon määräytymispe-
rusteet ovat kokonaisuutena nykyiselläänkin kohtuullisia, eikä niiden 
perusteita ole sen vuoksi syytä muuttaa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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26 
VT TEA VIKSTEDTIN JA 4 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTAKASVATUKSEN JÄRJES- 
TÄMISESTÄ 
 
Kvsto 27.2.2008, asia 24 
Khs 2008-461 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
“Liikunta edistää terveyttä, hyvää kasvua ja oppimista sekä hidastaa 
sairausmenojen kasvua. 
 
Elämäntapojen, ajankäytön, liikenne- ja liikuntakulttuurin eriytyminen ja 
muutos edellyttää muutoksia liikuntakasvatuksessa, liikuntahallinnossa 
ja resurssien suuntaamisessa. 
 
Helsingin kaupunki ei ole vielä tehnyt tarvittavia muutoksia, pieniä 
hankkeita lukuun ottamatta, jotta liikunnasta saataisiin vaikuttava 
kumppani terveyden edistämiseksi. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki varaa 2 milj. 
euroa lasten ja nuorten liikuntakasvatuksen uudelleen suunnitteluun ja 
järjestämiseen päivähoidosta ammattiopetukseen ja lukioikään saakka. 
Helsingin tulee olla mukana ja kehityksen kärjessä, kun piakkoin jul-
kaistavaa kansallista liikuntaohjelmaa aletaan toteuttaa.” 
 
Aloitteesta on saatu 30.5.2008 nuorisolautakunnan, 3.6.2008 opetus-
lautakunnan, 3.6.2008 liikuntalautakunnan ja 13.6.2008 sosiaalilauta-
kunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 33–36. 
 
Khs toteaa, että kansallisen liikuntaohjelman suunnitteluun ja toteutuk-
seen tulee kytkeä mukaan kaikki lasten ja nuorten kanssa työskentele-
vät hallintokunnat. Yhtenä vaihtoehtona on käyttää tähän 11 hallinto-
kunnan Lasten ja nuorten kaupunki -verkostoa. Virastojen välinen yh-
teistyö on tiivistynyt. Nuorisoasiainkeskus ja liikuntavirasto ovat kevääl-
lä 2008 sopineet että toteutetaan nuoriso-ohjaajien kouluttamisen ko-
keilukurssi nuorten liikuntaryhmien ohjaukseen tavoitteena vaikuttaa 
nuorten liikkumattomuuteen ja että liikuntavirasto valmistelee ehdotuk-
sen virastojen yhteisen työryhmän perustamiseksi lähiliikuntapaikkojen 
kehittämiseksi tavoitteena nuorten liikkumisen lisääminen muun muas-
sa viikonloppuisin heidän omilla ehdoillaan. Toimivina esikuvina ovat 
esim. skeittityöryhmän toiminta sekä yhteishankkeena valmistunut 
Lauttasaaren lähiliikuntapaikka vuoden 2009 hiihtolomaviikon toimintaa 
tuotetaan yhdessä esimerkiksi vuoden laajimmassa toimintatapahtu-
massa Reaktorissa. 
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Liikuntavirasto on käynnistänyt vuonna 2007 kokeilun, jossa peruskou-
lut ja päiväkodit ovat voineet käyttää liikuntakasvatustoimintaansa teko-
jääratoja, ulkokenttiä, sisäliikuntapaikkoja sekä liikunta- ja palloiluhalle-
ja (lukuun ottamatta uimahalleja) maksutta arkipäivisin klo 8–14 välise-
nä aikana. Kokeilua pidetään voimassa määräaikaisesti myös vuonna 
2009. 
 
Vuoden 2009 talousarviossa ei ole varattu erillistä määrärahaa tätä var-
ten, mutta virastot ovat yhteistyössä toimimassa aloitteen suuntaisesti 
määrärahojensa puitteissa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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27 
DEN AV LEDAMOTEN STEFAN JOHANSSON OCH 5 ANDRA LEDA- 
MÖTER VÄCKTA BUDGETMOTIONEN OM SÄNKNING AV FASTIG- 
HETSSKATTEPROCENTEN 
 
Stge 27.2.2008, ärende 25 
Stn 2008-462 
 

Motionen lyder såsom följer: 
 
“Budgetramen för 2009 bygger fortfarande på oförändrade fastighets-
skatteprocenter, även om avkastningen från skatten bevisligen stigit 
kraftigt pga skattestyrelsens beslut om högre beskattningsvärden. Ök-
ningen kommer sannolikt att visa sig vara kring 20 %. 
 
Det är svårt att förstå att staden inte utnyttjar ett konkret instrument för 
att minska trycket på boendekostnaderna, särskilt som fastighetsskat-
ten i Finland inte på något sätt är mera social till sin natur än den kom-
munala inkomstskatten. Motståndet mot att lindra den oavsedda skärp-
ningen av fastighetsskatten bygger helt enkelt på ett ideologiskt färgat 
missförstånd, som det är dags att frångå. 
 
Skärpningen av fastighetsbeskattningen leder till att skattens andel av 
vederlaget på många håll i Helsingfors stiger till ca 20 %. Mycket 
snabbt överförs samma skärpning också på hyrorna, som enligt färska 
uppgifter redan håller på att stiga kännbart. Allt detta vid en tidpunkt 
där många fastigheter dessutom står inför omfattande reparationer. 
 
Ett minst lika stort problem är en kraftigt höjd skatt för de åtskilliga äga-
re till äldre egnahemshus, som i de yttre delarna av staden finns på rätt 
stora tomter. Invånarna är inte sällan äldre personer med små inkoms-
ter, som inte har någon som helst vilja eller plan på att realisera värde-
stegringen. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi undertecknade att stads-
styrelsen vid uppgörandet av budgeten för 2009 justerar den allmänna 
fastighetsskatteprocenten nedåt, så att det utan att man gör avkall på 
avkastningen av skatten kompenserar de höjda beskattningsvärdena 
och minskar trycket på boendekostnaderna.” 
 
Stn konstaterar att fastighetsskatteprocentsatsen för de hus i Helsing-
fors som används för stadigvarande boende är den lägsta som lagen 
tillåter, dvs. 0,22. Den s.k. allmänna fastighetsskatteprocentsatsen 
0,70, som gäller för mark och för andra hus än sådana som används 
för stadigvarande boende, har följt en mycket måttlig linje jämfört med 
andra stora städer. Om den allmänna fastighetsskatteprocenten sänks, 
kommer de skatteintäkter som staden går miste om enligt det gällande 
fastighetsskattesystemet huvud-sakligen inte att gagna dem som beta-
lar fastighetsskatt för sina bostäder, utan främst dem som betalar fas-
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tighetsskatt för andra byggnader än bostadshus (butiker, kontor, hotell, 
industrianläggningar, sjukhus och institutioner, kulturinrättningar, kyr-
kor, idrottslokaler osv.). 
 
Staden har under de senaste åren varit tvungen att balansera sin eko-
nomi med extra inkomstöverföringar från Helsingfors Energi, vilket i 
fortsättningen inte är möjligt på grund av den allt stramare energipoliti-
ken. Stadens verksamhet måste därför under de kommande åren an-
passas till denna situation. Det är därför inte motiverat att frivilligt be-
skära skattefinansieringen genom att sänka den allmänna fastighets-
skatteprocentsatsen. 
 
Stn anser det ovanstående utgöra en tillräcklig utredning i saken. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, tel. 310 36250) 
 

27 
VT STEFAN JOHANSSONIN JA 5 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE KIINTEISTÖVEROPROSENTIN ALENTAMISESTA 
 
Kvsto 27.2.2008, asia 25 
Khs 2008-462 
 

Aloite sisältää suomennettuna seuraavaa: 
 
Vuoden 2009 talousarviokehys perustuu edelleen muuttumattomiin 
kiinteistöveroprosentteihin, vaikka veron tuotto todistettavasti on nous-
sut voimakkaasti verohallituksen korkeampia verotusarvoja koskevan 
päätöksen johdosta. Nousu tullee olemaan n. 20 %. 
 
On vaikea ymmärtää, miksei kaupunki hyödynnä konkreettista välinettä 
asumiskustannuspaineen vähentämiseksi, etenkin kun kiinteistövero 
Suomessa ei mitenkään ole sosiaalisempi luonteeltaan kuin kunnalli-
nen tulovero. Vastustus kiinteistöveron tarkoituksettoman kiristämisen 
lievittämistä vastaan perustuu yksinkertaisesti aatteellisesti väritettyyn 
väärinkäsitykseen, josta on aika luopua. 
 
Kiinteistöverotuksen kiristäminen johtaa siihen, että veron osuus vas-
tikkeesta monella alueella Helsingissä nousee n. 20 %:iin. Sama kiris-
täminen siirtyy hyvin nopeasti myös vuokriin, jotka tuoreiden tietojen 
mukaan jo ovat tuntuvasti nousemassa. Kaikki tämä ajankohtana, jol-
loin moni kiinteistö on laajojen korjauksien edessä. 
 
Vähintään yhtä suuri ongelma tuntuvasti korkeampi vero on lukuisille 
vanhempien omakotitalojen omistajille, jotka kaupungin reuna-alueilla 
asuvat isohkoilla tonteilla. Asukkaat ovat usein pienituloisia vanhempia 
ihmisiä, joilla ei ole minkäänlaista halua tai suunnitelmaa realisoida ar-
vonnousua. 
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Edelliseen viitaten me allekirjoitetut valtuutetut esitämme, että kaupun-
ginhallitus vuoden 2009 talousarvion valmistelussa alentaa yleistä kiin-
teistöveroprosenttia, jotta se vähentämättä veron tuottoa kompensoi 
korotettuja verotusarvoja ja vähentää asumiskustannuksiin kohdistuvaa 
painetta. 
 
Khs toteaa, että Helsingissä vakituiseen asumiseen käytettävien ra-
kennusten kiinteistöveroprosentti on alhaisin lain sallima prosentti ts. 
0,22. Maapohjaan ja muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytettävien 
rakennusten kiinteistöveroprosentti nk. yleinen kiinteistöveroprosentti 
0,70 on noudatellut varsin maltillista linjaa verrattuna muihin suuriin 
kaupunkeihin. Jos yleistä kiinteistöveroprosenttia lasketaan, niin ole-
massa olevan kiinteistöverojärjestelmän mukaan kaupungin menettä-
mät verotulot eivät pääosin kohdennu asunnoistaan kiinteistöveroa 
maksavien hyödyksi, vaan ne kohdetuvat pääosin muiden kuin asuin-
rakennuksista kiinteistöveroa maksavien hyödyksi (myymälät, toimistot, 
hotellit, teollisuuslaitokset, sairaalat ja laitokset, kulttuurilaitokset, kirkot, 
urheilutilat, jne). 
 
Koska kaupungin taloutta on viime vuosina jouduttu tasapainottamaan 
Helsingin Energian ylimääräisillä tuloutuksilla, joiden varaan ei jatkossa 
kiristyvän energiapolitiikan takia voida turvata ja minkä vuoksi kaupun-
gin toimintaa joudutaan tulevina vuosina sopeuttamaan em. tilantee-
seen, ei ole perusteita verorahoituksen omaehtoiseen supistamiseen 
yleistä kiinteistöveroprosenttia alentamalla. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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28 
DEN AV LEDAMOTEN STEFAN JOHANSSON OCH 5 ANDRA LEDA- 
MÖTER VÄCKTA BUDGETMOTIONEN OM TILLÄGGSANSLAG FÖR  
UNGDOMSVÄSENDET 
 
Stge 27.2.2008, ärende 26 
Stn 2008-463 
 

Motionen lyder såsom följer: 
 
“Ungdomsverksamheten, särskilt den preventiva, prioriteras för tillfället 
kraftigt såväl inom hela EU som i Finland. Inom EU är man i full färd 
med att förverkliga det ungdomsavtal Europeiska rådet godkände 
2005. Samarbetet mellan medlemsländerna i ungdomsfrågor har också 
lyfts upp som en viktig del av temaåret 2008 för interkulturell dialog i 
Europa. Staten satsar för sin del mera än någonsin på ungdomarna, 
bl.a. genom att ett av regeringens tre sektoröverskridande politikpro-
gram fokuserar på ungdomarna och genom tilläggsmedel för ungdoms-
verkstäderna. 
 
Det viktigaste arbetet utförs dock på lokal nivå, inom föreningar och or-
ganisationer som bör kunna påräkna sig tillräckligt stöd av kommuner-
na. I textdelen till ekonomiplanen för 2008-2010 har Helsingfors på ett 
föredömligt heltäckande sätt ställt upp sina mål och riktlinjer för ung-
domsväsendet, med särskild tyngdpunkt på ungdomsdelaktighet, tidigt 
ingripande, ’uppsökande’ verksamhet via internet osv. 
 
De mål och behov som beskrivs i planen är ambitiösa och det är up-
penbart att det skulle behövas mera budgetmedel än vad som anteck-
nats, inte minst för understöden till organisationerna. Ett administrativt 
behov som borde uppmärksammas är också stärka den svenskspråki-
ga ungdomsverksamhetens roll inom centralförvaltningen. 
 
Med hänvisning till ovannämnda behov föreslår vi undertecknade leda-
möter att i budgeten för 2009 upptas ett tilläggsanslag om 
500 000 euro på moment 4 31.” 
 
Ett utlåtande om motionen har 30.5.2008 fåtts från ungdomsnämnden. 
Utlåtandet utgör bilaga 37. 
 
Stn konstaterar att tyngdpunkterna inom ungdomsarbetet förändras 
och att det är viktigt att utveckla ungdomsarbetet mångsidigt utgående 
från de ungas nuvarande behov. Ungdomsväsendet har för avsikt att 
med hjälp av verksamhets- och lokalstrategin frigöra resurser från att 
upprätthålla lokaler till att utveckla innehållet i verksamheten och ta 
emot nya utmaningar. Resurser överförs till sådana funktioner som an-
ges i motionen, såsom tidigt ingripande, nätungdomsarbete, invandrar-
arbete och ungdomsarbete i skolorna. 
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För främjande av barns och ungas välbefinnande har ett anslag på 
6 mn euro ställts till Stns disposition. Det är meningen att verken ska 
anvisas anslag från detta budgetmoment bl.a. för förebyggande av ut-
slagning (nätarbete, timarbete, veckoslutsverksamhet, lägerverksam-
het, projektet Ung Röst, flickarbete, inriktat arbete, invandrarbetoning). 
Dessutom har det för ungdomsväsendet anvisats 0,3 mn euro för lokal 
verksamhet och 0,3 mn euro för ett nytt verksamhetscenter i Sörnäs. 
 
Ungdomsnämnden konstaterar att det svenska arbetets andel i ung-
domsväsendets förvaltning är åtminstone tillfredsställande. Svenska 
ungdomsarbetsenheten (Hesua) vid avdelningen för lokala tjänster leds 
av en verksamhetsledare som biträds av en projektplanerare för det 
svenska arbetet. 
 
Stn har dessutom förutsatt att ungdomscentralen ska beakta de behov 
som utgår från tvåspråkigheten så att också ungdomar i svenska skolor 
erbjuds service på sitt eget språk. 
 
Understöden till ungdomsorganisationer ökar i budgeten för år 2009 
med 12 procent från år 2008 och utgifterna totalt med 1,2 mn euro. 
 
Stn anser det ovanstående utgöra en tillräcklig utredning i saken. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, tel. 310 36250) 
 

28 
VT STEFAN JOHANSSONIN JA 5 MUUN VALTUUTETUN TALOUS- 
ARVIOALOITE NUORISOTOIMEN LISÄMÄÄRÄRAHASTA 
 
Kvsto 27.2.2008, asia 26 
Khs 2008-463 
 

Aloite sisältää suomennettuna seuraavaa: 
 
Nuorisotoimintaa, etenkin ehkäisevää toimintaa, priorisoidaan tällä het-
kellä voimakkaasti sekä koko EU:ssa että Suomessa. EU:ssa ollaan 
täyttä vauhtia toteuttamassa Euroopan neuvoston vuonna 2005 hyväk-
symää nuorisosopimusta. Jäsenmaiden välinen yhteistyö nuoriso-
asioissa on myös noussut tärkeäksi osaksi Euroopan kulttuurienvälisen 
vuoropuhelun teemavuotta 2008. Valtio panostaa osaltaan nuorisoon 
enemmän kuin koskaan ennen, mm. siten, että yksi hallituksen kolmes-
ta poikkihallinnollisesta politiikkaohjelmasta kohdistuu nuoriin ja siten, 
että nuorisoverstaat saavat lisävaroja. 
 
Tärkeintä työtä tehdään kuitenkin paikallisella tasolla, yhdistyksissä ja 
järjestöissä, joiden tulee voida laskea saavansa kunnilta tarpeeksi tu-
kea. Vuosien 2008–2010 taloussuunnitelman tekstiosassa Helsinki on 
esimerkillisen kattavalla tavalla asettanut tavoitteensa ja linjauksensa 
nuorisotoimelle, painottaen erityisesti nuorten osallistumista, varhaista 
puuttumista, ”etsivää” työtä internetin kautta jne. 
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Suunnitelmassa kuvaillut tavoitteet ja tarpeet ovat kunnianhimoisia ja 
on ilmeistä, että tarvittaisiin merkittyä enemmän talousarviovaroja, var-
sinkin järjestötukiin. Hallinnollinen tarve, joka tulisi ottaa huomioon, on 
myös ruotsinkielisen nuorisotoiminnan roolin vahvistaminen keskushal-
linnossa. 
 
Edellä mainittuihin tarpeisiin viitaten me allekirjoitetut valtuutetut esi-
tämme, että vuoden 2009 talousarvioon otetaan 500 000 euron lisä-
määräraha momentille 4 31. 
 
Aloitteesta on saatu 30.5.2008 nuorisolautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 37. 
 
Khs toteaa, että nuorisotyön painopisteet muuttuvat ja on tärkeää ke-
hittää nuorisotyötä monipuolisesti nuorten tämänhetkisistä tarpeista kä-
sin. Nuorisotoimi pyrkii toiminta- ja tilastrategian avulla vapauttamaan 
voimavaroja tilojen ylläpitämisestä toiminnan sisältöjen kehittämiseen 
ja uusien haasteiden vastaanottamiseen. Resursseja siirretään aloit-
teessa mainittuihin toimintoihin kuten varhaiseen puuttumiseen, verk-
konuorisotyöhön, maahanmuuttajatyöhön ja kouluissa tehtävään nuori-
sotyöhön. 
 
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen on varattu 6 milj. euron 
määräraha Khn käytettäväksi. Tästä talousarviokohdasta on tarkoitus 
osoittaa määrärahoja virastoille mm. syrjäytymisen ehkäisyyn (verkko-
työhön, tuntityöhön, viikonlopputoimintaan, leiritoimintaan, Nuorten Ää-
ni –projektiin, tyttötyöhön, kohdennettuun työhön, mamu-painotuk-
seen). Lisäksi nuorisotoimelle on osoitettu 0,3 milj. euroa alueelliseen 
toimintaan ja 0,3 milj. euroa Sörnäisiin avattavaa uutta toimintakeskus-
ta varten. 
 
Nuorisolautakunta toteaa, että ruotsinkielisen työn osuus nuorisotoimen 
hallinnossa on vähintään tyydyttävä. Alueellisten palveluiden osaston 
ruotsinkielistä nuorisotyöyksikköä (Hesua) johtaa toiminnanjohtaja 
apunaan ruotsinkielisen työn projektisuunnittelija. 
 
Lisäksi Khs on edellyttänyt, nuorisoasiainkeskus huomioi kaksikielisyy-
den edellyttämät tarpeet niin, että ruotsinkielisten koulujen nuorille tar-
jotaan omakieliset palvelut.  
 
Nuorisojärjestöjen avustukset nousevat vuoden 2009 talousarviossa 
12 prosenttia vuodesta 2008 ja menot kokonaisuudessaan 1,2 milj. eu-
roa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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29 
DEN AV LEDAMOTEN STURE GADD OCH 5 ANDRA LEDAMÖTER  
VÄCKTA BUDGETMOTIONEN OM EN LÄRARTJÄNST I SVENSKA  
VID ARBIS 
 
Stge 27.2.2008, ärende 27 
Stn 2008-464 
 

Motionen lyder såsom följer: 
 
”Helsingfors stads svenska arbetarinstitut har ett stort utbud kurser, 
bland annat i svenska. Den huvudlärare som organiserar svenskunder-
visningen har svenska som modersmål och kurser ordnas både för 
svensk- och finskspråkiga, för tvåspråkiga och för sådana med annat 
modersmål. 
 
Sedan början av 2007 finns ett särskilt avtal om att Arbis skall sköta 
undervisning i svenska för stadens personal. 
 
På grund av svenskans betydelse just för Arbis är det motiverat att in-
rätta ytterligare en tjänst som huvudlärare i svenska. Denna nya tjänst 
skulle besättas med en person som har finska som modersmål och 
som skulle koncentrera sig på att undervisa och organisera undervis-
ning i svenska för finskspråkiga. 
 
Vi föreslår därför att det i 2009 års budget reserveras 30 000 euro för 
inrättande av en ny huvudlärartjänst i svenska (med inriktningen 
svenska för finskspråkiga).” 
 
Ett utlåtande om motionen har 2.6.2008 fåtts från direktionen för 
svenska arbetarinstitutet. Utlåtandet utgör bilaga 38. 
 
Stn konstaterar att budgeten för år 2009 omfattar ett anslag för inrät-
tande av tjänsten i fråga. 
 
Stn anser det ovanstående utgöra en tillräcklig utredning i saken. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, tel. 310 36250) 
 

29 
VT STURE GADDIN JA 5 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE RUOTSIN KIELEN OPETTAJAN VIRAN PERUSTAMISESTA  
ARBIKSEEN 
 
Kvsto 27.2.2008, asia 27 
Khs 2008-464 
 

Aloite sisältää suomennettuna seuraavaa: 
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Helsingin kaupungin ruotsinkielisessä työväenopistossa (Arbiksessa) 
on laaja valikoima kursseja, mm. ruotsin kielessä. Ruotsin opetusta jär-
jestävä pääopettaja puhuu ruotsia äidinkielenään ja kursseja järjeste-
tään niin ruotsin- ja suomenkielisille, kaksikielisille kuin muuta kieltä äi-
dinkielenään puhuville. 
 
Vuoden 2007 alusta on voimassa erillinen sopimus, jonka mukaan  
Arbis huolehtii kaupungin henkilökunnan ruotsin kielen opetuksesta. 
 
Koska ruotsin kielellä on suuri merkitys juuri Arbikselle, olisi aiheellista 
perustaa opistoon yksi ruotsin kielen pääopettajan lisävirka. Tämä uusi 
virka täytettäisiin suomea äidinkielenään puhuvalla henkilöllä, joka kes-
kittyisi ruotsin kielen opettamiseen ja opetuksen järjestämiseen suo-
menkielisille. 
 
Esitämmekin, että vuoden 2009 talousarvioon varattaisiin 30 000 euroa 
ruotsin kielen pääopettajan viran perustamiseksi (pääpainona ruotsin 
kielen opetus suomenkielisille). 
 
Aloitteesta on saatu 2.6.2008 ruotsinkielisen työväenopiston johtokun-
nan lausunto, joka on liitteenä 38. 
 
Khs toteaa, että talousarvioon vuodelle 2009 sisältyy määräraha ko. vi-
ran perustamiseen. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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30 
VT TERTTU SAVOLAISEN JA 3 MUUN VALTUUTETUN TALOUS- 
ARVIOALOITE KIINTEISTÖJEN JÄRJESTELMÄLLISESTÄ KUNTO- 
KARTOITUKSESTA 
 
Kvsto 27.2.2008, asia 28 
Khs 2008-465 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin kaupungilla ei ole selkeää kuvaa siitä, mikä on Helsingin 
kaupungin rakennuskannan kosteus- ja homevaurioiden nykytila. Kos-
teusvaurioita ei ole kartoitettu, eikä ole tehty systemaattisesti kuntosel-
vityksiä. Ongelmana on myös se, että peruskorjaustarpeita ei ennakoi-
da riittävästi. 
 
Kosteusvauriot tulisi pyrkiä korjaamaan viiveettä, jota rakenteisiin ei 
syntyisi mikrobikasvustoja. Tavoite tulee olla, että vauriot korjattaisiin 
viimeistään työntekijöiden ärsytysoireiluvaiheessa, jolloin suuri osa in-
fektiosairauksista ja lähes kaikki homeen herkistymäsairaudet voitaisiin 
estää. Kun kosteusvauriot tehdään ajoissa, myös korjauskustannukset 
jäävät kohtuullisiksi. 
 
Erityisesti kaupungin päiväkotien, koulujen ja vanhainkotien kiinteistö-
jen kunto tulisi järjestelmällisesti ja mahdollisimman nopeasti kartoittaa, 
ettei kosteusvauriot pääse etenemään. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunginvaltuusto ottai-
si vuoden 2009 talousarvioon 200 000 euron määrärahan kaupungin 
kiinteistöjen järjestelmällisen kuntokartoituksen tekemiseen.” 
 
Aloitteesta on saatu 27.5.2008 kiinteistölautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 39. 
 
Khs toteaa, että Helsingin kaupungin rakennusten kuntoa ja korjaus-
tarvetta on selvitetty jo pitkään eri tavoin ja kaikkien rakennusten kunto 
on kartoitettu vähintään kertaalleen. Kuntoarvioita tehdään edelleen 
päivittämällä aiempia kartoituksia. Nämä voidaan tehdä nykyisen rahoi-
tusmallin mukaisesti HKR:n budjettirahoituksella. 
 
Aloitteessa esiin tuotu huoli kosteusvaurioiden ja rakennusten muiden 
ongelmien selvittämisestä ja hoitamisesta ajoissa on aivan oikea. Asi-
aan on kuitenkin jo paneuduttu sen tärkeyden mukaisesti eikä lisärahoi-
tus erityisesti kuntokartoituksiin ole tarpeen. 
 
Kaupunginjohtajan päätöksellä perustetun sisäilmatyöryhmän toimesta 
on tehty erikseen sisäilmaongelmia ja erityisesti home-epäilyjä koskeva  
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selvitys, joka täydentää sitä tietoa, joka rakennuksien ylläpidosta tila-
keskuksella on.  Selvitys on otettu talousarvioehdotuksessa huomioon 
siten, että joitakin kiireellisiä korjauskohteita on aiennettu tilakeskuksen 
alkuperäisestä esityksestä.  Lisäksi talousarvio- ja taloussuunnitelma-
ehdotukseen on sisällytetty kiinteistöjen kiireelliseen korjaamiseen Khn 
käytettäväksi merkitty jakamaton määräraha joka vuonna 2009 on 
5 milj. euroa ja vuosina 2010–2013  10 milj. euroa/vuosi.  
 
Määrärahaa on tarkoitus käyttää kiireellisiin rakentamisohjelmaan kuu-
lumattomiin hankkeisiin sen jälkeen kun riittävät selvitykset korjausten 
tarpeesta ja kiireellisyydestä on tehty sekä väistötilajärjestelyt ratkaistu. 
Määrärahan kohdentamisesta päättää Khs. 

 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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31 
VT YRJÖ HAKASEN JA 5 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE SISÄISISTÄ VUOKRISTA 
 
Kvsto 27.2.2008, asia 29 
Khs 2008-466 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
“Kaupungin kiinteistöviraston ja tilakeskuksen perimät nk. sisäiset 
vuokrat ovat nousseet jatkuvasti. Tämä on johtanut siihen, että palve-
luihin tarkoitetuista määrärahoista yhä suurempi osa kiertää sisäisten 
vuokrien kautta varsinaisesta palvelutoiminnasta kiinteistö- ja taloushal-
linnon ohjattavaksi. Palvelujen määrärahoista käytetään entistä isompi 
osa ’seiniin’ eikä opetukseen, hoitoon, hoivaan ja muuhun palvelutoi-
mintaan. 
 
Sisäisten vuokrien markkinaehtoinen hinnoittelu sisältää pääomavuok-
raa, joka määräytyy muiden kuin todellisten pääomakulujen perusteel-
la. Kaupungin rakennusinvestoinneista on huomattava osa rahoitettu 
verovaroilla ja valtion tuella. Siten pääomavuokriin ei ole perusteita si-
sällyttää yksityisten kiinteistöyhtiöiden kaltaisia tuottotavoitteita. Toi-
saalta kaupungin sisäisiä vuokria määriteltäessä ei ole otettu huomioon 
myöskään lainojen lyhentämisen yhteydessä yksityisissä kiinteistöyh-
tiöissä yleensä tehtäviä poistoja, jotka alentavat vähitellen pääomavas-
tiketta. 
 
Esitämme, että talousarviossa 2009 ja taloussuunnitelmassa 2009–
2011 alennetaan sisäisiä vuokria ja siirrytään taloussuunnitelmakauden 
aikana kaupungin itse järjestämien palvelujen osalta sisäisistä vuokris-
sa omakustannuspohjalle.” 
 
Aloitteesta on saatu 27.5.2008 kiinteistölautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 40. 
 
Khs toteaa, että Helsingin kaupungin sisäisten palvelutilavuokrien 
määrittelyssä on jo vuosia noudatettu kustannusperusteista laskenta-
mallia. Vastaavanlainen sisäisten vuokrien laskentamalli on käytössä 
kaikissa Suomen merkittävissä kaupungeissa. Em. vuokranmääritys on 
osoittautunut toimivaksi ja se kuvaa varsin hyvin tilakustannuksia. 
Vuokralaisella on tilahankeprosessin aikana mahdollisuus vaikuttaa 
vuokraan suunnittelu- ja tilankäyttöratkaisuilla. 
 
Vuokrat on tärkeätä määrittää niin, että niillä voidaan kattaa rakennus-
kannan toimintakuntoisena pitämisestä aiheutuvat kustannukset. Si-
säisten vuokrien oikeellisuutta ja riittävyyttä tullaan tarkastelemaan tila-
keskuksen taloutta pitkällä aikajänteellä suunniteltaessa. Tässä vai-
heessa vuokrien alentamiseen ei ole perusteita. 
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Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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32 
VT YRJÖ HAKASEN JA 1 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE HELSINGIN ENERGIAN HINNOITTELUPERUSTEISTA JA  
TULONSIIRROSTA 
 
Kvsto 27.2.2008, asia 30 
Khs 2008-467 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
“Energiamarkkinoiden kehitys on johtanut siihen, että Helsingin Energia 
on tehnyt viime vuosina jatkuvasti huomattavasti talousarviossa enna-
koitua parempaa tulosta. Tähän on vaikuttanut erityisesti se, että kulut-
tajahinnat on sidottu tuotantokustannusten lisäksi tukkuhintojen markki-
nakehitykseen ja mm. pohjoismaisen sähköpörssin spekulatiivisiin yli-
hintoihin. 
 
Helsingin Energian hyvät tulokset ovat antaneet mahdollisuuden inves-
toida energiatuotannon kehittämiseen. Lisäksi energialaitoksen liikevoi-
toista on voitu ohjata osa kaupungin muiden palvelujen rahoitukseen. 
Kun näistä tuloutuksista ei ole kirjattu mitään talousarvioon vaan ne on 
tehty vasta tilinpäätösvaiheessa, on talousarvion tulopuolesta syntynyt 
virheellinen, alimitoitettu kuva. 
 
Kunnallisena liikelaitoksena Helsingin Energian tarkoituksena ei ole lii-
kevoittojen tekeminen. Tässä mielessä on perusteltua, että energialai-
toksen voitoista tehdään jatkossakin tuloutuksia kaupungin muun pal-
velutoiminnan rahoittamiseen. Toisaalta Helsingin Energian edessä 
olevissa investoinneissa muun muassa uusiutuvaan energiaan on kyse 
pitkäaikaisista tuottavista investoinneista, jotka maksavat itse itsensä 
takaisin. 
 
Edellä esitetyn perusteella ehdotamme, että talousarvioon 2009 ja ta-
loussuunnitelmaan 2009–2011 otetaan tulopuolelle Helsingin Energian 
voittovaroista tehtävä siirto vastaavan suuruisena osuutena energialai-
toksen liikevoitosta kuin se on tehty tänä vuonna. Helsingin Energian 
hinnoitteluperusteet muutetaan kohtuullisemmiksi irrottamalla ne kyt-
kennästä markkinahintoihin. Lisäksi esitämme, että talousarvion val-
mistelun lähtökohtiin tai perusteluihin ei oteta linjausta, jonka mukaan 
Helsingin Energian voittovaroista tehtävät tuloutukset puretaan asteit-
tain ja palvelutoiminta sopeutetaan varsinaiseen tulorahoitukseen.” 
 
Aloitteesta on saatu 2.6.2008 teknisen lautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 41. 
 
Khs toteaa, että Helsingin Energia harjoittaa sähkömarkkinalain mah-
dollistamaa valtakunnallista sähkön vähittäiskauppaa normaalin liike- 
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toiminnan periaattein. Hinnoittelun on turvattava kannattavuus ja kilpai-
lukyky. Suoraa hintasidonnaisuutta sähköpörssin hintoihin ei ole ole-
massa, mutta tukkusähkön hinta vaikuttaa merkittävästi vähittäishinto-
jen määräytymiseen, koska Helsingin Energian sähkönmyyntiliiketoi-
minto hankkii kaiken myymänsä sähkön tukkumarkkinoilta niin kuin 
sähkömarkkinoiden eriyttämissäädöksillä edellytettiin markkinoiden va-
pautumisen yhteydessä. 
 
Helsingin Energia toimii sähkön vähittäismarkkinoilla maanlaajuisesti ja 
tukkumarkkinoilla Pohjoismaissa. Avoimessa kilpailutilanteessa toimi-
van energiayrityksen tulosta ei voi jakaa ennen kuin se on tehty. 
 
Helsingin Energian liiketoimintaa ja omistajatuloutuksia on aloitteessa 
esitetystä poiketen tarkoituksenmukaista jatkaa nykyisin periaattein. 
 
Ylimääräiset siirrot Helsingin Energian kertyneistä voittovaroista kau-
pungin taseeseen ovat voitonjakoeriä, joista tulee päättää vasta tilin-
päätöksen yhteydessä. 
 
Vuoden 2008 talousarvion yleisperusteluissa esitetty näkemys siitä, et-
tä kaupungin talouden riippuvuutta Helsingin Energian ylimääräisistä 
tuloutuksista puretaan asteittain ja palvelutoiminta sopeutetaan varsi-
naiseen tulorahoitukseen, on edelleen ajankohtainen.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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33 
VT OLLI SALININ JA 6 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
PÄIVÄHOIDOSTA JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUISTA 
 
Kvsto 27.2.2008, asia 31 
Khs 2008-468 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Sosiaalipalvelujen turvaamiseksi ja ennaltaehkäisevän sosiaalityön li-
säämiseksi sosiaaliviraston raamiin lisätään vuodelle 2009 (ja lisättä-
väksi vuosien 2009–2011 taloussuunnitelman pohjaan): 
 
– päivähoidon laadun varmistamiseksi kaupungin omana 

toimintana, ryhmäkoon pienentämiseksi ja henkilöstön riit-
tävyyden sekä lähipäiväkotien turvaamiseksi lisää 4,0 mil-
joonaa; ja 

 
– lapsiperheiden palveluun perhekeskustoimintaan varhai-

sen tuen ja ehkäisevän työn varmistamiseksi (lisää 2,5 mil-
joonaa euroa); uuden lastensuojelulain edellyttämien teh-
tävien laadukkaiden alkuarvioiden ja huoltosuunnitelmien 
tekemiseen, läheisneuvonpidon ja verkostokonsultoinnin 
turvaamiseen 3,9 miljoonaa euroa (sosiaalityöntekijöiden 
virkoja lisää) yhteensä 6,4 miljoonaa euroa.” 

 
Aloitteesta on saatu 13.6.2008 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 42. 
 
Khs toteaa, että talousarvioehdotuksessa on sosiaalitoimen osalta 
otettu huomioon mahdollisuuksien mukaan kaupunginhallituksen talo-
usarvion valmistelua ohjaavat kannanotot. 
 
Kannanoton mukaisesti lasten päivähoitopaikkojen määrä sopeutetaan 
lasten määrään ja turvataan päivähoitopaikkojen määrä alueellinen ta-
sa-arvo huomioon ottaen. Ehdotuksessa on otettu huomioon myös 
kannanotto siitä, että yksityisen hoidon ja kotihoidon tukea korotetaan 
niin, että näistä hoitotavoista tulee kilpailukykyisiä kunnallisen päivä-
hoidon kanssa. Hallitusohjelman mukaisesti 1.1.2009 korotetaan sekä 
kotihoidon tuen että yksityisen hoidon tuen hoitorahaa. Kaupunginhalli-
tuksen käyttövaroihin on varattu 1,7 milj. euroa kotihoidon tuen Helsin-
ki-lisän ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän nostamiseksi 1.8 alkaen al-
le 3-vuotiaille lapsille. Tavoitteena on, että suunnittelukauden viimeise-
nä vuotena nykyistä suurempi osa lapsista on ko. hoitotukien piirissä.  
 
Lasten määrän lisäksi päivähoidon talousarvioehdotuksen laadinnan 
pohjana käytetään yksikkökustannuksia siten, että kaupunginhallituk-
sen kannanoton mukaisesti tavoitteena on, että yksikkökustannukset 
eivät nouse.  
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Lapsiperheiden palvelujen vastuualueella on varauduttu 1.1.2008 voi-
maan tulleen lastensuojelulain määrällisiin ja laadullisiin velvoitteisiin. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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34 
VT OLLI SALININ JA 5 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
SOSIAALIVIRASTON SITOVISTA TAVOITTEISTA 
 
Kvsto 27.2.2008, asia 32 
Khs 2008-469 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Sosiaalipalvelujen turvaamiseksi ja ennaltaehkäisevän sosiaalityön li-
säämiseksi sosiaaliviraston raamiin lisätään vuodelle 2009 (ja lisättä-
väksi vuosien 2009–2011 taloussuunnitelman pohjaan): 
 
Sosiaaliviraston sitovaksi tavoitteeksi määritellään toimeentulotuen kä-
sittelyaika hakemuksen jättämisestä toimeentulotukilain edellyttämää 
viikon määräaikaa nopeammaksi. 
 
Samoin kirjataan toimeentulotuen asioinnin (päätökset nopeasti ja suo-
ritukset tileille) määräajat, päihdehuollon tarvearvioinnin (terveyden-
huollon hoitotakuuta vastaavasti) määräajat ja työllistämistoimenpitei-
den (mukaan lukien eläkeselvittely, velkaneuvonta ja sosiaalinen luoto-
tus) käynnistäminen ja prosessin nopeuttaminen sitoviksi tavoitteiksi ot-
taen huomioon myös sosiaalihuollon asiakaslain tarkoittama hyvä koh-
telu ja asiakkaan oman tahdon kunnioittaminen.” 
 
Aloitteesta on saatu 13.6.2008 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 43. 
 
Khs viittaa lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että talousarvion laati-
misohjeiden mukaisesti toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sidotaan 
yhteisstrategioihin ja niiden sisältämiin toimenpidekokonaisuuksiin. 
Kaupungin strategioista johdetuista tavoitteista osa määritellään sito-
viksi ja osa muiksi toiminnallisiksi tavoitteiksi. Kaikkien tavoitteiden to-
teutuminen ja seuranta on merkityksellisistä ja niihin sitoudutaan talo-
usarviovuoden toiminnassa.  
 
Esitetyistä käsittelyajoista ja asioinnin määräajoista kaupunginhallitus 
toteaa, että esim. valtaosa Helsingin toimeentulotuen asiakkaista saa jo 
tälläkin hetkellä toimeentulotukipäätöksensä nopeammin kuin mitä 
vuoden alusta voimaan tullut laki edellyttää. Päihdehuollossa ns. avo-
katkaisuhoitoa annetaan terveysasemilla sekä A-klinikoilla, jonne voi 
hakeutua arkisin päivystysaikaan ilman lähetettä. Korvaushoidon arvi-
ointi on pystytty toteuttamaan hoitotakuun määrittelemän ajan puitteis-
sa. Talous- ja velkaneuvonnassa valtion taholta ei ole määritelty asia-
kaspalvelun käsittelyaikoja. Jonojen pituutta eri kunnissa seurataan, ja 
Helsingin kolmen kuukauden jonoa on pidetty kohtuullisena. Eläkeselvi-
tysprosessia seurataan. Sitovilla tavoitteilla ei pystytä oleellisesti vaikut-
tamaan myönteisten eläkepäätösten määriin, koska eläkelaitokset te-
kevät eläkepäätökset.  
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Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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35 
VT OLLI SALININ JA 5 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
KOTIPALVELUSTA JA KOTISAIRAANHOIDOSTA 
 
Kvsto 27.2.2008, asia 33 
Khs 2008-470 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Aiemmin erillisinä toimineet sosiaaliviraston kotipalvelut ja terveyskes-
kuksen kotisairaanhoito on järjestetty määräaikaisena kokeiluna ter-
veyskeskuksen kotihoito-osaston puitteissa. 
 
Kotihoidon asiakkaat ovat yleensä tyytyväisiä henkilökunnan osaami-
seen ja toimintaan. Sen sijaan hoitoon pääsyyn, kauppapalveluihin ja 
maksuihin on enemmistö palautetta antaneista tyytymätön. Lisäksi osa 
asiakkaista on jäänyt henkilöstön riittämättömyyden takia vaille tarvitse-
maansa hoitoa. Varsin yleinen käsitys näyttää olevan se, että kotipalve-
lujen ja kotisairaanhoidon yhdistäminen on johtanut palvelujen vähen-
tymiseen ja että tämä koskee erityisesti muita kuin välttämättömimpiä 
terveydenhoidollisia palveluja. Myöskään setelikokeilut eivät ole onnis-
tuneet. 
 
Kotipalvelujen ja kotisairaanhoidon tarpeet kasvavat. Väestön ikäänty-
minen, moniongelmaisuus ja raskashoitoisuus vaativat kotihoidon työn-
tekijöiltä nykyistä enemmän välitöntä asiakkaan kotona tapahtuvaa 
työaikaa, kotipalvelujen tarjonnan lisäämistä ja yhä monipuolisempaa 
osaamista. 
 
Laajenevan vanhusväestön kotipalvelujen ja kotisairaanhoidon kehittä-
minen on Helsingin palvelujen kehittämisen suurimpia haasteita. Sillä 
on suuri merkitys myös muiden palvelujen ja kaupungin talouden kan-
nalta. 
 
Esitämme, että kaupunginhallitus tuo valtuuston käsittelyyn kotihoidon 
osalta valtuustolle vuoden 2009 talousarviota koskevan esityksen siitä, 
että kokeilulain jälkeen vuoden 2009 alusta lukien sosiaalivirasto vas-
taa kotipalveluista ja terveyskeskus kotisairaanhoidosta, kehittäen sa-
malla kotipalvelujen ja kotisairaanhoidon yhteistyötä. Tämä edellyttää 
lisäksi lisämäärärahojen varaamista sosiaalihuoltolain mukaisen avun 
antamiseksi kodin jokapäiväisissä toimissa. 
 
a. Vanhusalueelle ehkäisevien kotikäyntien ja varhaisen pal-

velujen ja tuen tarpeen arviointien sekä palveluasumisen ja 
omaishoidon lisäämiseksi 5,6 miljoonaa. 

 
b. Lisäksi kotipalvelun siirto terveyskeskuksesta takaisin so-

siaalitoimeen ja siihen liittyvien tukipalvelujen turvaamisek-
si lisää 4,2 miljoonaa euroa. 
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Sosiaaliviraston sitoviksi tavoitteiksi kirjataan ikäihmisten palvelutar-
peen arviointi sosiaalihuoltolain edellyttämää viikon määräaikaa nope-
ammaksi ja ehkäisevien kotikäyntien tekeminen 75 vuotta täyttäneille 
kotona asuville vuoden 2009 aikana, 70 vuotta täyttäneille vuoden 
2010 aikana ja 67 vuotta täyttäneille vuoden 2011 aikana.” 
 
Aloitteesta on saatu 4.6.2008 terveyslautakunnan ja 13.6.2008 sosiaali-
lautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 44 ja 45. 
 
Khs viittaa lautakuntien lausuntoihin ja toteaa, että kaupunginhallitus 
on vuodenvaihteessa lähettänyt sosiaali- ja terveysministeriölle kotipal-
velun ja kotisairaanhoidon yhdistämiskokeilua (kotihoitokokeilua) kos-
kevan väliraportin liitteineen ilmoittaen yhtyvänsä raportissa esitettyihin 
arvioihin toiminnan tuloksista. Samalla kaupunginhallitus esitti sosiaali- 
ja terveysministeriölle, että kokeilua varten määräaikaisesti muutetut 
lainsäännökset muutetaan pysyvästi mahdollistamaan kotipalvelun ja 
kotisairaanhoidon yhdistäminen terveyskeskuksen tehtäväksi. Peruste-
luja asian uudelleen arviointiin ei tällä hetkellä ole. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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36 
VT OLLI SALININ JA 4 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
SOSIAALIVIRASTON ASIAKASPALVELUN TURVAAMISESTA 
 
Kvsto 27.2.2008, asia 34 
Khs 2008-471 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Sosiaalipalvelujen turvaamiseksi ja ennaltaehkäisevän sosiaalityön li-
säämiseksi sosiaaliviraston raamiin lisätään vuodelle 2009 (ja lisättä-
väksi vuosien 2009–2011 taloussuunnitelman pohjaan): 
 
Hyvän asiakaspalvelun turvaamiseksi kullekin elämänkaaren mukaisel-
le vastuualueelle palkataan oma sosiaaliasiamies sekä vanhusasia-
mies ja kotipalvelun siirtymiseen liittyen neljä kotipalvelun/kotihoidon 
palveluneuvojaa (9 henkilöä 0,6 milj. euroa).” 
 
Aloitteesta on saatu 13.6.2008 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 46. 
 
Khs viittaa lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että sosiaalivirastossa 
painotetaan erityisesti koulutuksessa, esimiestyössä ja perehdyttämi-
sessä hyvän hallinnon vaatimusten toteutumista päätöksenteossa ja 
päivittäisissä asiakaspalvelutilanteissa. Erityistä huomiota kiinnitetään 
myös siihen, että tuomioistuinten ja laillisuusvalvojien ratkaisut otetaan 
sovitulla tavalla osaksi jatkuvaa ja suunnitelmallista esimiestyötä. Nä-
mä toimenpiteet parantavat sosiaalihuollon laatua ja asiakaspalvelua 
Helsingissä. 
 
Nykyisessä tilanteessa, jossa ei ole ratkaistu sosiaaliasiamiestoiminnan 
järjestämisvastuuta, rahoitusta ja organisointia, ei ole tarkoituksenmu-
kaista laajentaa sosiaaliasiamiestoimintaa aloitteessa kuvatulla tavalla. 
Vanhusasiamiestä ja kotipalvelua koskevien aloitteiden osalta kaupun-
ginhallitus viittaa edellä aloitteisiin 12 ja 35 antamiinsa vastauksiin. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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37 
VT SIRPA ASKO–SELJAVAARAN JA 4 MUUN VALTUUTETUN TALOUS- 
ARVIOALOITE VANHUSPALVELUIDEN YHDISTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 9 
Khs 2008-614 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin vanhuspalveluohjelma 2006–2009 hyväksyttiin kaupungin-
valtuustossa kaksi vuotta sitten. Väestöennusteen mukaan 2030 men-
nessä ikäihmisten määrä kaksinkertaistuu, joten myös vanhuspalvelui-
den rakenteelliset muutokset ovat välttämättömiä. Uusi terveydenhuol-
tolaki tulee myös edellyttämään terveydenhuollon ja sosiaalitoimen 
saumattomia palvelukokonaisuuksia, joten Suomen kunnat ovat yhdis-
täneet vanhuspalvelut yhden toimijan alaisuuteen. 
 
Helsingissä vanhuspalvelut jakautuvat terveysviraston ja sosiaaliviras-
ton kesken ja vaikka yhteistyö on hyvää, saattavat erilliset budjetit joh-
taa palveluiden osaoptimointiin. Mm. omaishoidon määrärahat ovat riit-
tämättömät. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsingin kaupunki selvit-
tää vanhuspalveluiden yhdistämisen mahdollisuudet ja edut vuoden 
2009 aikana.” 
 
Aloitteesta on saatu 4.6.2008 terveyslautakunnan ja 13.6.2008 sosiaali-
lautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 47 ja 48. 
 
Khs viittaa lautakuntien lausuntoihin ja toteaa, että sosiaali- ja terveys-
toimessa vastikään toteutettujen suurten organisaatiouudistusten toi-
meenpano on vielä kesken. Toiminnan toteutumista, myös ikäihmisille 
suunnattujen palvelujen osalta, seurataan jatkuvasti ja kehitetään tar-
peen mukaan. Vanhuspalvelujen rakennemuutosta jatketaan sosiaalivi-
raston ja terveyskeskuksen virastopäälliköiden johdolla virastojen yh-
teishankkeena, joten aloitteessa esitetyn erillisen selvityksen käynnis-
täminen ei tässä vaiheessa ole perusteltua. 
 
Omaishoidon tuen osalta Khs viittaa edellä aloitteeseen 16 antamaan-
sa vastaukseen. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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38 
VT SIRPA ASKO–SELJAVAARAN JA 4 MUUN VALTUUTETUN TALOUS- 
ARVIOALOITE IKÄIHMISTEN LEIKKIPUISTOISTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 10 
Khs 2008-615 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsinkiin on menestyksellisesti rakennettu Nuori Suomi -leikkipuistoja 
lapsille ja nuorille. Leikkipuistot on tarkoitettu kaiken ikäisille, mutta lait-
teet vaativat hyppimistä ja kiipeilyä, joten ne soveltuvat huonosti ikäih-
misille. Keski-Euroopassa ikäihmisten ’leikkipuistot’ ovat osoittautuneet 
hyvin suosituiksi. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme määrärahan varaamista 2009 
talousarvioon ikäihmisille sopivien laitteiden lisäämiseksi Nuori Suomi 
-puistoihin tai ikäihmisten leikkipuistojen rakentamista kaupungin  
alueelle.” 
 
Aloitteesta on saatu 13.6.2008 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 49. 
 
Khs viittaa lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että Helsingin seniorilii-
kunnan raportti ja toimenpidesuunnitelma vuosille 2006–2010 antaa 
suuntaviivoja ikäihmisten liikuntatoiminnan kehittämiselle. Hallintokun-
tien välisellä yhteistyöllä ja olemassa olevien tilojen monipuolisella käy-
töllä voidaan ikäihmisten liikuntamahdollisuuksia lisätä. 
 
Pienimuotoista ikäihmisten liikuntapuistotoimintaa aloitetaan kesällä 
2008 Riistavuoren vanhustenkeskuksen piha-alueella. Riistavuoresta 
saatavien kokemusten myötä ikäihmisten liikuntapuistotoimintaa on 
tarkoitus laajentaa käyttäen hyväksi mm. vanhusten palvelu- ja virkis-
tyskeskusten sekä palvelutalojen piha-alueita. Vuoden 2008 aikana 
kartoitetaan tarkoituksenmukaisimmat kohteet tähän toimintaan. Lisäksi 
on ryhdytty selvittämään mahdollisuuksia tarjota ikäihmisille ohjattua lii-
kuntaa ja toimintaa nykyisissä leikkipuistoissa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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39 
VT HARRY BOGOMOLOFFIN TALOUSARVIOALOITE LIIKUNTA- 
SEUROJEN AVUSTUSMÄÄRÄRAHOISTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 11 
Khs 2008-616 
 

Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsinkiläiset liikuntaseurat kaipaavat enenevässä määrin tukea toi-
minnalleen. Tämä johtuu mm. energiahintojen ja palkkamenojen vuoksi 
kallistuvista halli- ja salivuoroista sekä lisääntyvästä tarjonnasta. Liikun-
tatilojen tuetun käytön periaate on oikeansuuntainen aputoimenpide 
seurojen suuntaan mutta sen on oltava lajineutraali. 
 
Eri liikuntalajien harrastajat ovat nyt olosuhdekustannusten osalta epä-
tasa-arvoisessa asemassa keskenään. 
 
Tämän vuoksi esitämme, että liikuntalautakunnalle osoitetaan riittävä 
määräraha, jotta harrastamisen kustannusten tasa-arvo voidaan toteut-
taa.” 
 
Aloitteesta on saatu 3.6.2008 liikuntalautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 50. 
 
Khs toteaa että vuoden 2009 talousarvioehdotukseen on varattu liikun-
nan järjestötoiminnan avustuksiin 6,602 milj. euroa eli 0,2 milj. euroa 
enemmän kuin liikuntalautakunta esitti. Liikunnan perusjärjestöjen 
avustukset nousevat 3,1 % vuoden 2008 avustuksiin verrattuna. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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40 
VT MATTI ENROTHIN JA 12 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE KATUJEN HOIDOSTA VEROVAROIN 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 12 
Khs 2008-617 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingissä kiinteistöt kustantavat jalkakäytävien hoidon. Kantakau-
pungissa kiinteistöt järjestävät itse kustannuksellaan jalkakäytävien 
kunnossapidon ja ajoradalta aurauksen yhteydessä syrjäytyneen lumen 
poiskuljetuksen. Muualla Helsingissä kaupunki on pääsääntöisesti otta-
nut vastuulleen kiinteistöille kuuluvan kunnossapitovelvollisuuden ja ve-
loittaa kiinteistöiltä tästä aiheutuvat kustannukset. Käytännössä kun-
nossapitokulut ovat osana kaikkien helsinkiläisten asumiskuluissa. Jos 
nämä kulut maksettaisiin verovaroista, kustannukset laskisivat noin 
30 % nykyisestä, koska tällöin ei ole maksettava arvonlisäveroa valtiol-
le eikä laskutuskustannuksia synny. Samalla puhtaanapito tehostuisi ja 
tulisi nykyistä muutenkin edullisemmaksi. 
 
Helsinkiläisten veronmaksajien kokonaistaloudellisen edun vuoksi esi-
tän, että katujen hoidon kustannusten rahoittaminen tehdään verova-
roin ja että tähän tarkoitukseen varataan talousarvioon n. kymmenen 
miljoonaa euroa.” 
 
Aloitteesta on saatu 21.5.2008 yleisten töiden lautakunnan lausunto, 
joka on liitteenä 51. 
 
Khs toteaa, että asiaa on käsitelty myös 16.5.2005 aloitemietinnön se-
kä 15.11.2006 talousarvioaloitteita koskevan aloitemietinnön yhteydes-
sä käsiteltäessä katujen kokonaisvastuuhoidon aiheuttamien kustan-
nusten kattamista verovaroin. Molemmilla käsittelykerroilla todettiin, et-
tä taloudelliset näkökohdat puoltavat sitä, että jatketaan kustannusten 
perintää tontinomistajilta (katujen ns. kokonaisvastuuhoidon piirissä 
olevat). Kokonaisvastuuhoidon asteittainen laajentaminen on töiden 
järkevän hoidon kannalta perusteltua. 
 
Kaupunki perii lain mukaan kiinteistöjen vastuuseen kuuluvista töistä 
korvauksen, joka kuitenkaan ei tällä hetkellä täysin kata kustannuksia. 
Kiinteistöille kuuluvien kustannusten rahoittaminen verovaroin tarkoit-
taisi sitä, että kaupunki ottaisi myös koko kantakaupungin hoitoonsa. 
Kustannusten rahoittaminen verovaroin tarkoittaisi myös sitä, että jos 
tonttien omistajilta perittävät kustannukset katettaisiin verovaroin, siir-
tyisi kustannusrasite enenevässä määrin pois tontinomistajilta, jotka 
kunkin kiinteistön vastuuseen kuuluvista töistä hyötyvät. Järjestelyn li-
säkustannukset nykytilanteeseen verrattuna (esikaupunkien loput alu-
eet + kantakaupunki) olisivat n. 10 milj. euroa vuodessa. Tämä muutos 
ei edelleenkään ole kaupungin talouden kannalta perusteltu. 
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Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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41 
VT MATTI ENROTHIN JA 11 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE KIINTEISTÖVERON ALENTAMISESTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 13 
Khs 2008-618 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Verottaja on nostanut kiinteistöjen verotusarvoja, minkä seurauksena 
kiinteistöveron määrä on noussut merkittävästi, jopa kaksinkertaiseksi 
Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla. Helsingissä kiinteistöve-
ron määrä on nyt noin viidennes kaupunkilaisten asumiskuluista. Vaik-
ka kiinteistöjen verotusarvot ovat naapurikaupungeissa pääsääntöisesti 
alemmat kuin Helsingissä, ovat esim. Espoo ja Vantaa alentaneet kiin-
teistöveroprosenttia osaksi kohtuullistaakseen äkisti noussutta veron 
määrää ja osaksi parantaakseen asemaansa kilpailtaessa uusista 
asukkaista pääkaupunkiseudulla. 
 
Monessa yhteydessä on lisäksi todettu, että pääkaupunkiseudun kun-
tien kehittämisen pullonkaulaksi ovat muodostuneet alueen muuta 
maata merkittävästi korkeammat asumiskustannukset. 
 
Edellä selvitetyn perusteella esitän, että Helsinki alentaa kiinteistövero-
prosenttia lakisääteiseen minimiinsä.” 
 
Khs toteaa, että Helsingissä vakituiseen asumiseen käytettävien ra-
kennusten kiinteistöveroprosentti on alhaisin lain sallima prosentti ts. 
0,22. Maapohjaan ja muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytettävien 
rakennusten kiinteistöveroprosentti nk. yleinen kiinteistöveroprosentti 
0,70 on noudatellut varsin maltillista linjaa verrattuna muihin suuriin 
kaupunkeihin. Jos yleistä kiinteistöveroprosenttia lasketaan, niin ole-
massa olevan kiinteistöverojärjestelmän mukaan kaupungin menettä-
mät verotulot eivät pääosin kohdennu asunnoistaan kiinteistöveroa 
maksavien hyödyksi, vaan ne kohdetuvat pääosin muiden kuin asuin-
rakennuksista kiinteistöveroa maksavien hyödyksi (myymälät, toimistot, 
hotellit, teollisuuslaitokset, sairaalat ja laitokset, kulttuurilaitokset, kirkot, 
urheilutilat, jne). 
 
Koska kaupungin taloutta on viime vuosina jouduttu tasapainottamaan 
Helsingin Energian ylimääräisillä tuloutuksilla, joiden varaan ei jatkossa 
kiristyvän energiapolitiikan takia voida turvata ja minkä vuoksi kaupun-
gin toimintaa joudutaan tulevina vuosina sopeuttamaan em. tilantee-
seen, ei ole perusteita verorahoituksen omaehtoiseen supistamiseen 
yleistä kiinteistöveroprosenttia alentamalla. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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42 
VT ARJA KARHUVAARAN JA 24 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE LUOKKARETKIEN JA LEIRIKOULUJEN RAHOITUKSESTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 14 
Khs 2008-619 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Lapsiperheiden suhteellinen köyhtyminen ja yksinhuoltajaperheiden li-
sääntyminen Helsingissä aiheuttavat lisääntyvän syrjäytymisriskin las-
ten ja nuorten kohdalla. 
 
Koska kouluretkiä varten on kielletty rahan omatoiminen kerääminen, 
jäävät luokkaretket ja leirikoulut joissain kouluissa entistä enemmän ra-
han puutteen takia kokonaan järjestämättä. 
 
Me allekirjoittaneet ehdotamme, että kaupunki varaa vuoden 2009 bud-
jettiin tarveperusteisesti haettavaksi rahoitusta luokkaretkien ja leirikou-
lujen kuluihin lasten yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien 
varmistamiseksi.” 
 
Aloitteesta on saatu 3.6.2008 opetuslautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 52. 
 
Khs toteaa, että opetustoimen talousarviossa vuodelle 2009 on varattu 
nk. oppimateriaali- ja tarvikerahaa, joka on keskimäärin vuosiluokilla 1-
6 noin 170 euroa/ oppilas ja vuosiluokilla 7-10 noin 250 euroa /oppilas. 
Tästä määrärahasta kustannetaan oppikirja- ja materiaalihankintojen li-
säksi oppilaiden retket ja opintokäynnit. 
 
Rahojen käyttösuunnitelmasta päättää johtokunta, jolloin koulujen retki- 
ja opintokäyntimatkoihin varaamat määrärahat vaihtelevat. 
 
Museot ja kulttuuriasiainkeskuksen tilaisuudet ovat maksuttomia perus-
koulun oppilaille. Liikuntavirasto on tarjonnut sisä- ja ulkoliikuntapaikko-
ja maksutta klo 14.00 asti. Pääkaupunkiseudun luonto mahdollistaa 
monipuolisten retkien järjestämisen lähietäisyydellä. Yhden edestakai-
sen matkan hintaperuskoululaiselle on 1,50 euroa. Lisäksi mainitta-
koon, että määrärahoja nostettiin lukuvuotta 2008–2009 koskien retki- 
ja opintomatkakäynteihin (suomenkielinen opetus 345 000 euroa ja 
ruotsinkielinen opetus 32 000 euroa). 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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43 
VT HEIKKI KARUN JA 15 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
TÄYDENNYSRAKENTAMISEN TIEDOTUKSESTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 15 
Khs 2008-620 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsinki panostaa täydennysrakentamiseen (esim. ullakot, asuntojen 
yhdistäminen jne.). 
 
Usein täydennysrakentaminen pysähtyy taloyhtiöiden yhtiökokouksiin. 
Jos taloyhtiöt, ja erityisesti niiden isännöitsijät, tietäisivät kaupungin 
tahtotilan, he voisivat edistää ja helpottaa täydennysrakentamista omal-
la ns. esittelijän vallallaan. 
 
Talousarvioaloite: 
 
Kaupunki varaa 20 000 euroa täydennysrakentamisen tiedottamiseen. 
Tavoitteena on, että viesti kaupungin halusta täydennysrakentamista 
kohtaan menisi perille isännöitsijöille.” 
 
Aloitteesta on saatu 22.5.2008 kaupunkisuunnittelulautakunnan lausun-
to, joka on liitteenä 53. 
 
Khs toteaa, että kaavoitusprosessiin kuuluu vuorovaikutus osallisten 
kanssa. Kaavahankkeiden vireilletulosta tiedotetaan kattavasti sanoma-
lehdissä ja internetissä sekä lisäksi kirjeitse naapuritaloyhtiöille, kohde-
alueiden kaupunginosayhdistyksille ja -seuroille. Tiedottaminen ja vuo-
rovaikutus ja tapahtuvat osin isännöitsijöiden välityksellä. Luonnosvai-
heessa järjestetään keskustelu- ja esittelytilaisuuksia. Näissä yhteyk-
sissä myös naapuriyhtiöt ovat voineet ilmaista halukkuutensa mm. ra-
kennusoikeuden lisäämiseksi omilla tonteillaan. Joissakin tapauksissa 
naapureille on tehty suoria tai internetkyselyjä halukkuudesta lisäraken-
tamiseen. Myös ullakkorakentamisesta on pidetty koko kaupunkia kos-
keva keskustelutilaisuus isännöitsijöille ja asukkaille ja siitä on valmis-
teilla esite. 
 
Kaupunkisuunnitteluviraston näyttelytilan Laiturin avauduttua kesä-
kuussa, laajenivat tiedotus- ja viestintämahdollisuudet koko kaupunki-
suunnittelun osalta. Myös täydennyskaavoituksen mahdollisuuksia voi-
daan tuoda entistä kattavammin esiin uudessa tilassa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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44 
VT HEIKKI KARUN JA 11 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
JOHANNEKSEN PUISTON TEKOJÄÄRADASTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 16 
Khs 2008-621 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Johanneksen puistoon on jo pitkään haluttu ja toivottu keinojäärataa. 
 
Ullanlinnassa tarve on ollut huutava etenkin viime talvena, jolloin leuto 
ilmasto osittain poisti talviurheilun harrastusmahdollisuudet. 
 
Talousarvioaloite: 
 
Kaupunki varaa riittävästi varoja Johanneksen puiston keinojääradan 
rakentamiseen, jotta hanke nopeutuisi.” 
 
Aloitteesta on saatu 3.6.2008 liikuntalautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 54. 
 
Khs toteaa, että Johanneksen kentän tekojääradan rakentaminen si-
sältyy taloussuunnitelmaan vuodelle 2011. Alustavasti määrärahatarve 
on arvioitu 1,2 milj. euroksi. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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45 
VT KAUKO KOSKISEN JA 15 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE RAKENNUSVIRHEIDEN TORJUNNASTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 17 
Khs 2008-622 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kuntaliiton tekemien selvitysten mukaan kosteus- ja homeongelmia on 
20–25 prosentissa julkisista rakennuksista. Koulujen rehtoreille ja päi-
väkotien lastenhoitajille suunnattu kysely antoi tulokseksi selvästi suu-
rempia lukuja. 
 
Kosteus- ja homevaurioiden vähentämiseksi on ryhdyttävä ripeisiin toi-
menpiteisiin. Kaupungin rakennusten osalta tulee nopeasti laatia riski-
kartoitus ottaen huomioon mm. rakennuksen käyttötarkoitus, ikä, puut-
teet salaojituksessa, alapohjarakenne, rakennusmateriaali, aikaisem-
min tehdyt kuntoarviot sekä energia- ja muut katselmukset. 
 
Ruotsissa kosteus- ja homeongelmia pyritään poistamaan määräyksel-
lä, jonka mukaan esimerkiksi koulujen ilmanlaatu on tutkittava joka toi-
nen vuosi. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vuoden 2009 talousar-
vioon varataan riittävät määrärahat mm. koulujen ja päiväkotien riski-
kartoitusten tekemiseen ja säännöllisten sisäilmatutkimusten käynnis-
tämiseen joko omana työnä tai ostopalveluina.” 
 
Aloitteesta on saatu 27.5.2008 lautakunnan lausunto, joka on liitteenä 
55. 
 
Khs toteaa, että mm. tilakeskuksen perustamisen myötä rakennuskan-
nan kunnon kokonaisvaltainen hallinta on tehostunut. Myös kaupungin-
johtajan päätöksellä perustetun sisäilmaryhmän eräänä tärkeänä osa-
työnä on selvittää, millä keinoin voitaisiin ehkäistä erilaisten suunnitte-
lu- ja rakennusvirheiden syntyminen. 
 
Kiinteistölautakunta katsoo, että nykyinen tavoite sisäilmaongelman vä-
littömästä selvittämisestä silloin, kun ongelma saatetaan ylläpitäjän tie-
toon, on riittävä näiden ongelmien hallinnassa pysymiseen. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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46 
VT KAUKO KOSKISEN JA 12 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE PUKINMÄEN TEKOJÄÄRADAN LAAJENNUKSESTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 18 
Khs 2008-623 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Ilmaston lämpeneminen hankaloittaa suuresti talviurheilulajien harras-
tamista Helsingissä. Olisi kuitenkin tärkeää, että kaikilla koululaisilla oli-
si mahdollisuus hiihtoon ja luisteluun kodin ja koulun lähialueella. Täs-
sä liikuntavirasto on kyllä tehnyt parhaansa. Koillis-Helsinki on laaja 
alue, jossa on yksi jäähalli Malmilla. Se on kuitenkin kaukana kouluista. 
Pukinmäen urheilupuisto sijaitsee varsin keskitetysti ajatellen Pukin-
mäen, Malmin, Pihlajamäen, Tapanilan ja Suutarilan koululaisia. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vuoden 2009 talousar-
vioon varataan tarvittavat määrärahat Pukinmäen nykyisen tekojäära-
dan laajentamiseksi niin, että se tarjoaisi riittävät puitteet koululaisten ja 
muiden luisteluharrastukselle.” 
 
Aloitteesta on saatu 3.6.2008 liikuntalautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 56. 
 
Khs toteaa, että liikuntavirasto on siirtymässä vuorovuosin kiertävien, 
siirrettävien tekojääratojen toteuttamiseen. Taloussuunnitelmassa on 
varauduttu tähän. Ensimmäisenä sijoituspaikkana on Tapulin liikunta-
puisto. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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47 
VT KAUKO KOSKISEN JA 11 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE HELSINGIN YRITTÄJIEN HISTORIIKIN LAATIMISESTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 19 
Khs 2008-624 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Yksityisyrittäjäin Helsingin aluejärjestön perustamiskokous pidettiin 
10.1.1939. Perustamiskokous oli kutsuttu koolle Yksityisyrittäjäin Liitto 
ry:n toimesta lähettämällä kutsukirje helsinkiläisille Yksityisyrittäjäin Liit-
toon kuuluvulle yksityisyrityksellisille liikemiesjärjestöille. Kokouksessa 
edustettuina olivat: Helsingin Lihakauppiasyhdistys, Helsingin Kauppi-
aiden yhdistys, Helsingin Siirtomaatavarakauppiaiden yhdistys, Helsin-
gin Kenkäkauppiasyhdistys, Pukimoliikkeiden yhdistys, Helsingin Huo-
nekalukauppiaiden yhdistys, Kemikaalikauppiasyhdistys, Suomen Kel-
loseppäliitto, Helsingfors Svenska Köpmannaförening, Suomen Tukku-
kauppiaiden liitto, Lasi- ja porsliiniyhdistys, Polkupyöräkauppiaiden Yh-
distys, Urheilu- ja Ampumatarvikekauppiaiden Yhdistys, Hedelmätuon-
tiliikkeiden Yhdistys ja Yksityisyrittäjäin Liiton edustaja. Toimialueeksi 
käsitettiin Helsinki ja sen lähiympäristö. 
 
Nyt suunnitellussa työssä tarkastellaan nykyisten järjestöjen ja niiden 
edeltäjien historiaa koko toimintakaudelta. Järjestö on perustettu vuon-
na 1939 nimellä ’Yksityisyrittäjäin Helsingin aluejärjestö’ ja eri vaihei-
den ja nimenmuutosten jälkeen organisaatio on muotoutunut nykyisen-
kaltaiseksi. 
 
Nykyisin Helsingin Yrittäjät ry on lähes 5 000 jäsenyrityksen yhteinen 
edunvalvonta- ja palvelujärjestö, johon kuuluu kuusi paikallisyhdistystä 
ja nuorten yrittäjien verkosto. Historiikki tehdään osin yhdessä Espoon 
ja Vantaan yrittäjäjärjestöjen kanssa, jotka ovat matkan varrella erkaan-
tuneet omiksi itsenäisiksi yrittäjäyhdistyksiksi. Koko pääkaupunkiseu-
dulla järjestöissä on lähes 10 000 jäsenyritystä. 
 
Keskeiset kysymykset liittyvät järjestön merkitykseen yrittäjien aseman 
ja yritystoiminnan kehittämisessä alueella. Historiikissa tarkastellaan 
myös järjestöjen asemaa Suomen Yrittäjissä tai sen edeltäjissä sekä 
tuodaan esiin yrittäjänä olemisen arkea muuttuvassa toimintaympäris-
tössä. Historiikissa on myös tarkoitus tutkailla Helsingin kaupungin suh-
tautumista yritystoimintaan vuosikymmenten saatossa sekä yritystoi-
minnan merkitystä Helsingin kaupungin kehitykseen. 
 
Työn käynnistymisen perusteluina on potentiaalisten haastateltavien 
ikääntyminen ja heillä olevan historiantietouden talteen saaminen. 
Vuonna 1939 perustetun ’kanta-yhdistyksen’ 70-vuotispäivää vietetään 
vuonna 2009. 
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Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vuoden 2009 talousar-
vioon varataan Helsingin kaupungin osuudeksi helsinkiläisen yritystoi-
minnan historiikin laatimiseksi 15 000 euron määräraha.” 
 
Aloitteesta on saatu 29.5.2008 historiatoimikunnan lausunto, joka on 
liitteenä 57. 
 
Khs toteaa, että Suomen yritystoiminnan historiantutkimus on tärkeä ja 
pienyrittäjyyden historiantutkimus kannatettava asia. Historiatoimikunta 
antaa tarvittaessa tieteellistä tukea hankkeelle ja osallistuu talousarvi-
onsa puitteissa mahdollisiin kirjoittajapalkkioihin. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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48 
VT HANNELE LUUKKAISEN JA 49 MUUN VALTUUTETUN TALOUS- 
ARVIOALOITE KOIRAVEROSTA LUOPUMISESTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 20 
Khs 2008-625 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Vuonna 1894 Suomessa annettiin asetus koiraverosta, jonka tuotolla 
maksettiin korvausta niille, joiden tuotantoeläimiin koirat olivat tartutta-
neet vesikauhun. Vuodesta 1979 lähtien kunnat ovat itse saaneet päät-
tää, kantavatko ne koiraveroa vai eivät. Vuonna 2008 Suomen noin 
400 kunnasta vain kymmenen perii koiraveroa – pääkaupunkiseudulla 
pelkästään Helsinki. 
 
Kun Suomessa ei enää vuosikymmeniin ole esiintynyt kulkukoiralaumo-
ja eikä vesikauhuakaan, koiraverolle ei löydy perusteita. Lisäksi vuo-
desta 2003 voimassa ollut järjestyslaki määrää, että koirien ulkoilutta-
jien on kerättävä koirien jätökset. Enää ei siis tarvita veronkeruuta puh-
taanapitoakaan varten. Näin ollen koiraveron kantamisesta voidaan 
luopua myös Helsingissä. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsingin kaupunki luo-
puu koiraveron kantamisesta.” 
 
Khs toteaa, että vaikka järjestyslaki määrää, että koiran ulkoiluttajien 
on kerättävä koirien jätökset, aiheutuu kaupungille kuitenkin lain nou-
dattamatta jättämisestä puhtaanapitokustannuksia. Koiraverosta kerä-
tyt verotulot ovat osa kaupungin veropohjaa, ja näin ollen kerätyillä koi-
raveroilla on voitu osaltaan kattaa puhtaanapidosta aiheutuvia kustan-
nuksia. Kun koirien jätöksistä aiheutuvia puhtaanapitokustannuksia ka-
tetaan koiranomistajilta kerättävällä verolla, kohdentuvat kustannukset 
niitä aiheuttavalle taholle. 
 
Vaikka koiraverosta kaupungille kertyvä tuotto on kaupungin saamista 
eri veromuodoista pienin, ei ole taloudellisista näkökohdista katsottuna 
perusteltua, että kaupungin veropohjaa lähdetään supistamaan pois-
tamalla kokonaan yksi veromuoto. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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49 
VT MATTI TAINAN JA 16 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
KOILLIS-HELSINGIN TEKOJÄÄRADASTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 21 
Khs 2008-626 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kuntoliikunta on muodostunut yhä tärkeämmäksi ihmisten terveyden ja 
hyvinvoinnin ylläpitämisessä, koska esim. työn keskimääräinen fyysi-
nen kuormittavuus on romahtanut viimeisten 30 vuoden aikana. Tutki-
musten mukaan myös lasten ja nuorten liikunnan harrastaminen on 
huolestuttavasti vähentynyt. Ilmaston lämmetessä, josta viime talvi 
2007/2008 on dramaattinen näyttö, ovat ulkona tapahtuvat talviliikun-
tamahdollisuudet vähentyneet merkittävästi. 
 
Helsingissä on kuusi tekojäärataa, joissa on mahdollista harrastaa eri-
laisia talviliikuntalajeja. Tekojääratoja on tarpeeseen nähden liian vä-
hän ja ne eivät sijainniltaan ja saavuttavuudeltaan palvele tasapuolises-
ti kaupunkilaisia. Koillis-Helsingissä, jossa on noin 80 000 asukasta, on 
yksi tekojäärata Pukinmäessä. Pukinmäen tekojäärata palvelee hyvin 
alueen eteläosien asukkaita. Koillis-Helsingin pohjoisosan asukkaat 
jäävät, tekojääradan puuttumisen vuoksi, eriarvoiseen asemaan. 
 
Edellä mainittuun viitaten esitän, että Helsingin kaupunki rakentaa Koil-
lis-Helsingin pohjoisosaan, esim. Tapulin liikuntapuistoon, tekojääradan 
ja varaa tätä varten riittävän määrärahan vuoden 2009 talousarvioon.” 
 
Aloitteesta on saatu 3.6.2008 liikuntalautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 58. 
 
Khs toteaa, että liikuntavirasto on siirtymässä vuorovuosin kiertävien 
siirrettävien tekojääratojen toteuttamiseen. Taloussuunnitelmassa on 
varauduttu tähän. Ensimmäisenä sijoituspaikkana on Tapulin liikunta-
puisto. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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50 
VT ULLA-MARJA URHON JA 8 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE LASTEN PÄIVÄHOIDON SIIRTÄMISESTÄ OPETUSTOIMEEN 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 22 
Khs 2008-627 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Ehdotan, että vuonna 2009 selvitetään lasten päivähoidon hallinnolli-
nen siirtäminen sosiaalitoimesta opetustoimeen ja varataan selvitys-
työn edellyttämät varat työhön.” 
 
Aloitteesta on saatu 3.6.2008 opetuslautakunnan 13.6.2008 sosiaali-
lautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 59. 
 
Khs toteaa kouluverkkotarkastelun yhteydessä keväällä 2007 kehotta-
neensa opetusvirastoa ja sosiaalivirastoa selvittämään ruotsinkielisen 
päivähoidon ja opetustoimen hallinnon yhdistämistä. Asiasta valmistui 
keväällä 2008 selvitys, jonka perusteella kaupunginjohtaja päätti kesä-
kuussa 2008 johtajistokäsittelyssä asettaa jatkotyötä varten työryhmän. 
Työryhmän tulee vuoden 2008 loppuun mennessä selvittää organisaa-
tiomuutoksen hallintoon, johtosääntöihin, sopimuksiin, henkilöstöön, ta-
louteen, tiloihin, tietojärjestelmiin ja teknologiaan liittyvät muutostarpeet 
ja tehdä asiaa koskevat esitykset. Tämän selvityksen käsittelyn yhtey-
dessä voidaan tarvittaessa päättää jatkotoimenpiteistä ja niiden edellyt-
tämistä määrärahavarauksista. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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51 
VT TERHI MÄEN JA 14 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
ERITYISLASTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMITILOISTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 23 
Khs 2008-628 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsinkiläisille 1.–2.-luokkalaisille ja erityisopetuksessa oleville perus-
koululaisille järjestetään koulupäivän jälkeen iltapäivätoimintaa. Toimin-
nasta on säädetty perusopetuslaissa, ja sitä koordinoi Helsingin ope-
tusvirasto. 
 
Toiminnan yleisenä tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hy-
vinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. Tavoitteena on 
myös luoda lapselle mielekästä, virkistävää ja laadukasta vapaa-ajan 
toimintaa, joka osaltaan tukee lapsen ikäkauden kehitystä. Toiminnasta 
vastaavat koulutetut, aikuiset ohjaajat. Kaupunki saa toiminnan järjes-
tämiseksi valtionapua. 
 
Iltapäivätoimintaa järjestetään kouluissa tai koulun lähellä olevissa ti-
loissa. Toimintaa järjestävät koulut, erilaiset järjestöt, seurakunnat, päi-
väkodit ja yksityiset tahot. 
 
Koulujen yhteydessä järjestetyssä iltapäivätoiminnassa ei tällä hetkellä 
kuitenkaan ole voitu osoittaa omia toimitiloja kaikille erityislasten ilta-
päiväryhmille. Ryhmät saattavat kokoontua päivittäin eri tiloissa koulu-
rakennuksessa ilman, että heillä olisi osoitettu edes pysyviä tiloja tava-
roille, askartelutarpeille ja keskeneräisille askartelutöille. Tilapuute lisää 
jo muutenkin levottomien erityislasten levottomuutta. He ovat juuri niitä 
lapsia, joille oma tila rauhoittumiseen ja touhuamiseen koulupäivän jäl-
keen olisi erittäin tärkeä. 
 
Edellä olevin perusteluin esitämme, että kaupunginvaltuusto varaa riit-
tävän määrärahan, jotta kaupungin kaikki erityislasten iltapäiväryhmät 
saavat omat pysyvät tilat iltapäivätoimintaa varten joko koulurakennuk-
sessa tai sen läheisyydestä.” 
 
Aloitteesta on saatu 3.6.2008 opetuslautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 60. 
 
Khs toteaa, että opetuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 
15.4.2008, että kouluverkon suunnittelussa sekä koulu- ja oppilaitosra-
kentamisessa otetaan huomioon muuttuva toimintakulttuuri ja selvite-
tään iltapäivätoiminnan tarpeet koulurakennuksissa. Selvityksen val-
mistuttua voidaan tila- ja määrärahatarpeeseen palata. 
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Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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52 
VT TERHI MÄEN JA 15 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
KOULUTERVEYDENHOITAJIEN LISÄÄMISESTÄ 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 24 
Khs 2008-629 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kouluterveydenhuolto perustuu kansanterveyslakiin, ja sen tehtävänä 
on huolehtia oppilaiden terveydenhoidosta, koulun terveydellisten olo-
jen valvonnasta sekä järjestää oppilaille tarvittava erikoissairaanhoito. 
Kouluterveydenhuolto on myös terveyskeskuksen tarjoama maksuton 
oppilashuollon palvelu, joka jatkaa neuvolassa aloitettua ennaltaehkäi-
sevää terveydenhuoltotyötä. Hyvä yhteistyö oppilaan, vanhempien, 
opettajien, kouluterveydenhuoltoviranomaisten ja muiden oppilashuol-
lon työntekijöiden kesken turvaa työn onnistumisen. 
 
Helsingin terveyskeskuksen suositus on, että yksi terveydenhoitaja 
huolehtii korkeintaan 800 koululaisesta, mikä tarkoittaa, että kouluter-
veydenhoitaja ei Helsingissä ole koulukohtainen. Sosiaali- ja terveys-
ministeriö suosittelee, että kokopäiväisen kouluterveydenhoitajan vas-
tuulla olisi enintään 600 oppilasta. 
 
Lasten ja nuorten pahoinvointi kasvaa. Taustalla voi olla masentunei-
suutta, käytöshäiriöitä, syömishäiriöitä, päihteidenkäyttöä, yksinäisyyttä 
ja turvattomuudentunnetta. Kouluterveydenhoitaja on avainhenkilö kou-
lussa lasten ja nuorten ongelmien havaitsemisessa ja niihin puuttumi-
sessa. 
 
Edellä olevin perusteluin esitämme, että kaupunginvaltuusto varaa riit-
tävän määrärahan kouluterveydenhoitajien määrän lisäämiseksi Hel-
singissä asteittain. Ensimmäisenä tavoitteena olisi sosiaali- ja terveys-
ministeriön suositus kokopäiväisestä kouluterveydenhoitajasta 600 op-
pilasta kohden ja sen jälkeen tavoitteena oma kokopäiväinen tervey-
denhoitaja jokaiseen kouluun.” 
 
Aloitteesta on saatu 3.6.2008 opetuslautakunnan ja 4.6.2008 terveys-
lautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 61 ja 62. 
 
Khs viittaa lautakuntien lausuntoihin ja toteaa, että terveyskeskuksen 
koulu- ja opiskeluterveydenhuollolla on kattava toimintasuunnitelma, 
joka sisältää terveystarkastusten ajanmukaisten sisältöjen lisäksi henki-
lökunnan mitoituslaskelmat. Terveydenhoitajien mitoituksen nykytilanne 
Helsingin peruskouluissa vastaa sosiaali- ja terveysministeriön mitoi-
tussuositusta 600 peruskoululaista/kokopäiväinen terveydenhoitaja. 
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Ehdotus omasta kokopäiväisestä terveydenhoitajasta jokaiseen kou-
luun on ongelmallinen koulujen koon ja oppilasmäärien vaihtelujen 
vuoksi. Lisäksi on syytä ottaa huomioon erityisopetusta saavien oppi-
laiden määrä sekä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä. Oi-
keudenmukainen tapa tarjota tasapuolisesti palveluja on suhteuttaa 
terveydenhoitajan läsnäolo koululla oppilasmäärään huomioiden koulun 
em. erityispiirteet.  
 
Talousarvioehdotukseen sisältyy määrärahavaraus koulu- ja opiskelu-
terveydenhuollon kahden lääkärin ja kahden terveydenhoitajan uudelle 
vakanssille. Tämän lisäksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen 
tarkoitetusta kaupunginhallituksen käyttövaroissa olevasta 6 milj. euron 
määrärahasta tullaan osoittamaan voimavaroja koulu- ja oppilaitoster-
veydenhuollon vahvistamiseen. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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53 
VT TERHI MÄEN JA 14 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
MYLLYPURON UUDESTA TERVEYSASEMASTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 25 
Khs 2008-630 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Myllypuron terveysaseman hankesuunnitelma perustuu terveyslauta-
kunnan hyväksymiin terveysasemaverkon ja hammashuoltoverkon ke-
hittämislinjauksiin sekä tarveselvitykseen, joka hyväksyttiin 6.2.2007 
terveyslautakunnassa. Kehittämissuunnitelmissa on uusi terveysasema 
esitetty toteutettavan vuosien 2008–2012 aikana. Myllypuron uusi ter-
veysasema tulee palvelemaan ensisijaisesti Itäkeskuksen terveysase-
man piirissä olevan noin 30 000 asukkaan väestöä. Terveysasema tu-
lee olemaan pääterveysasema, joka tarjoaa perusterveydenhuollon, 
avosairaanhoidon ja neuvolapalvelujen lisäksi monipuolisia palveluja 
kuten erikoislääkärien konsultaatioita, erilaisia ryhmätoimintoja sekä 
erityistyöntekijöiden palveluja. Toimintaan tulee sisältymään myös hoi-
tohenkilökunnan ja lääkäreiden opetustoiminta. 
 
Terveysasematonttia rasittaa kuitenkin kaavamääräys, jonka mukaan 
tontilla pitää osoittaa myös naapuritonttien yhteensä 300 autopaikkaa. 
Naapuritontteja ei vielä rakenneta, mutta niiden autopaikat tulevat tar-
vitsemaan kaksi kellarikerrosta lopullisessa, myös laajennusosat käsit-
tävässä rakennuksessa. Autopaikkojen rakentamiseen pitää siis varau-
tua jo rakennuksen ensimmäisen vaiheen perustuksia rakennettaessa. 
Kustannukset tulevat olemaan 2,7 miljoonaa euroa eikä niitä makseta 
terveysaseman investointirahalla. 
 
Edellä mainituin perustein esitämme, että kaupunginvaltuusto varaa riit-
tävän (arvio 2,7 miljoonaa euroa) määrärahan vuoden 2009 talousar-
vioon huomioiden terveysaseman viereisten tonttien autopaikkojen ai-
heuttamat kustannukset siten, että autopaikkojen aiheuttamat kustan-
nukset eivät tule terveyskeskuksen maksettavaksi.” 
 
Aloitteesta on saatu 27.5.2008 kiinteistölautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 63. 
 
Khs toteaa, että asemakaavamääräysten mukaisten viereisten tonttien 
autopaikkojen rakentamisen rahoitus ratkaistaan terveysaseman han-
kesuunnitelman käsittelyn yhteydessä. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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54 
VT TERHI MÄEN JA 15 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
TILAVARAUKSESTA MYLLYPURON UUDELLE OSTOSKESKUKSELLE 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 26 
Khs 2008-631 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Myllypuron vanha ostoskeskus puretaan ja sen tilalle rakennetaan uusi 
ostoskeskus. Uuden ostoskeskuksen tulee omistamaan Citycon Oy, jo-
ka on vähittäiskaupan liiketiloihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Uu-
teen ostoskeskusrakennukseen tulee liiketilojen lisäksi yläkerroksiin 
asuntoja. Myllypurolaiset yhdistykset ja asukasaktiivit ovat tiiviisti osal-
listuneet uuden ostoskeskuksen suunnitelmiin jo 1990-luvulta alkaen, 
jolloin kirjattiin ylös asukkaiden toivomuksia ostoskeskuksessa olevien 
tilojen suhteen. Toivomukset ovat edelleen samat – hyvät ja toimivat 
kokoontumistilat asukastilaisuuksiin ja yhdistysten kokouksiin sekä au-
ditorio yleisötilaisuuksia ja esityksiä varten. Tilojen sujuva käyttö pitäisi 
olla mahdollista sekä päivisin että iltaisin sillä asukastoiminta on Mylly-
purossa erittäin aktiivista ja olisi vieläkin aktiivisempaa, jos alueen 
asukkailla olisi riittävät kokoontumistilat. Kirjasto ja työväenopisto mah-
dollistaisivat tilat myös asukkaiden käyttöön. 
 
Ostoskeskuksen rakennustyöt aloitetaan vuoden 2009 alussa ja tilava-
raukset tulee tehdä jo vuoden 2008 puolella. 
 
Edellä olevin perusteluin esitämme, että kaupunginvaltuusto varaa riit-
tävän määrärahan tilavarausta varten ja neuvottelut kirjaston ja työ-
väenopiston perustamista varten aloitetaan vielä vuoden 2008 aikana.” 
 
Aloitteesta on saatu 14.5.2008 kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ja 
27.5.2008 suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunnot, jotka 
ovat liitteinä 64 ja 65. 
 
Khs toteaa, että Myllypuro kuuluu Itäkeskuksen kirjaston laskennalli-
seen vaikutusalueeseen. Kaupunki on varautunut vuokraamaan uudes-
ta ostoskeskuksesta kirjaston käyttöön tilat (120 m2), jotka korvaavat 
Myllypuron nykyisen lehtisalin. Työväenopistolla on mahdollisuus toi-
mia samoissa tiloissa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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55 
VT TERHI MÄEN JA 9 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
FAMILIES FIRST -KRIISIPERHETYÖN MÄÄRÄRAHASTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 27 
Khs 2008-632 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Pääkaupungin Turvakoti ry:n kriisiperhetyön päämäärä on tarjota krii-
sissä oleville lapsiperheille apua kriisin hallinnassa ja myönteisen muu-
toksen alulle saattamisessa. Toiminta-ajatuksena on harjoitella uusia 
taitoja ja toisin toimimista ongelmatilanteissa lyhyen ja hyvin tiiviin työ-
menetelmän avulla, asiakkaan voimavarat esille nostaen. Palvelu on 
tarkoitettu perheille, joita on jo autettu lastensuojelun keinoin, perheet 
tarvitsevat kuitenkin vielä lisäapua. Kriisiperhetyötä tehdään sosiaalivi-
raston lastensuojeluperheissä neljän viikon pituinen jakso ja työskente-
lypaikkana ovat perheiden kodit. 
 
Kriisiapumalli alkoi Suomessa Ensi- ja turvakotien liiton koordinoimana 
projektina vuosina 2002–2005 ja Helsingissä se rahoitettiin puoliksi 
Raha-automaattiyhdistyksen avustuksella ja puoliksi ostopalvelusopi-
muksella sosiaaliviraston kanssa. 
 
RAY on lopettamassa kriisiperhetyön rahoitusta vaiheittain ja vuonna 
2010 rahoitus loppuu kokonaan. 
 
Edellä olevin perusteluin esitämme, että kaupunginvaltuusto varaa riit-
tävän määrärahan, 205 000 euroa (45 800 euroa enemmän kuin vuon-
na 2008) Families First -kriisiperhetyöhön.” 
 
Aloitteesta on saatu 13.6.2008 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 66. 
 
Khs toteaa, että Families First -kriisiperhetyöhön on sosiaalivirastossa 
vuodelle 2008 varattu 151 346 euroa. Vuodelle 2009 on suunniteltu 
myös lisäystä mutta ensi vuoden määrärahat täsmentyvät vasta viras-
ton käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä syksyllä 2008. 
 
Lapsiperheiden palvelujen vastuualueella on viime vuosina kehitetty 
myös omaa, lastensuojelun kotiin annettavaa perhetyötä ja Helsingin 
sosiaaliviraston omat perhetyöntekijät saavat koulutusta Families First 
toimintamallista koulutusyhteistyön puitteissa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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56 
VT HELI PUURAN JA 13 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
ILOMÄEN PÄIVÄKODIN JA LEIKKIPUISTON RAKENTAMISESTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 28 
Khs 2008-633 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Laajasaloon on päätetty rakentaa uusi päiväkoti ja avoin leikkipuisto jo 
muutama vuosi sitten. Uusi rakennus, nimeltään Ilomäki, korvaisi van-
han Koulutanhuan päiväkodin ja Kiiltomadon leikkipuiston. Kiiltomato 
on ollut Laajasalon tärkein avoin leikkipuisto, joka on Ilomäki-rakennus-
projektin takia ollut suljettuna useamman vuoden. Suunnitteluvaihees-
sa rakentamisen kustannusarviot ovat nousseet ja suunnitelmia on 
alettu karsimaan, eikä Ilomäen rakentaminen ole vielä vuoden 2008 
maaliskuussakaan alkanut. 
 
Ilomäen rakentaminen ja valmistuminen on myöhentynyt alkuperäises-
tä suunnitelmasta vuosikausia. Se, että lapsiperheitä vetävän Laajasa-
lon isoin ja keskeisin avoin leikkipuisto on ollut poissa käytöstä jo pit-
kään, on selkeä heikennys alueen palveluissa ja tavanomaista kaupun-
gin palvelutasoa ajatellen riman alitus. Perhevapailla olevat vanhem-
mat lapsineen, päivittäinen avoin leikkipuistotoiminta sekä koululaiset ja 
iltapäivätoiminta ovat kärsineet eniten liian pitkään jatkuneista suunnit-
teluvirheistä ja pysähtyneisyyden tilasta. 
 
Me valtuutetut esitämme, että vuoden 2009 talousarvioon varataan 
määräraha, jolla varmistetaan Ilomäen päiväkodin ja avoimen leikki-
puiston rakentaminen laadukkaasti ja valmiiksi vuoden 2009 syksyyn 
mennessä.” 
 
Aloitteesta on saatu 27.5.2008 kiinteistölautakunnan ja 3.6.2008 sosi-
aalilautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 67 ja 68. 
 
Khs toteaa, että asukaspuisto Ilomäen rakentaminen on aloitettu kesäl-
lä 2008 ja tämän hetken tietojen mukaan päiväkoti ja leikkipuisto ava-
taan syksyllä 2009. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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57 
VT HELI PUURAN JA 16 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
HERTTONIEMEN UIMAHALLIN SUUNNITTELUSTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 29 
Khs 2008-634 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Herttoniemen kartanon läheisyyteen on kaavoituksessa tehty varaus 
uimahallia varten. Terveyspainotteiselle uimahallille olisikin selvä tarve 
Kaakkois-Helsingin alueella, jossa ei tätä nykyä ole yhtäkään uimahal-
lia. Herttoniemessä liikuntapalvelut ovat enenevässä määrin yksityisiä 
kuntosaleja, ja niiden maksut ovat monelle liian korkeat. Kaupungin tu-
lee tarjota maksuttomia tai edullisia liikuntapalveluja tasapuolisesti eri 
puolilla kaupunkia. 
 
Herttoniemenrannan rakentamisen myötä alueen väestöpohja on kas-
vanut roimasti, ja tämä kasvu jatkuu voimakkaana täydennysrakenta-
misen ja Kruunuvuorenrannan myötä. 
 
Uimahalli vastaisi hyvin erilaisten ihmisten liikuntatoiveisiin. Niin lapset, 
aikuiset kuin kasvava ikäihmisten joukko ovat aktiivisia uimahallien 
käyttäjiä. Liikunnan edistäminen ja terveyspainotteinen vesiliikunta on 
oivallinen keino tukea kuntalaisten terveyttä ja toimintakykyä. Rannikon 
tuntumassa talviurheilulajien harrastaminen ei lumen puutteen takia 
näytä enää kovinkaan hyvin onnistuvan. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vuoden 2009 talousar-
vioon varataan määräraha Herttoniemen uimahallin suunnittelemiseksi 
ja vuosien 2009–2011 taloussuunnitelmaan varataan määrärahat uima-
hallin rakentamiseksi.” 
 
Aloitteesta on saatu 27.5.2008 liikuntalautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 69. 
 
Khs toteaa, että Herttoniemenrannan kaavoituksen yhteydessä on alu-
eelle varattu paikka uimahallin rakentamiseksi, josta on olemassa 
1990-luvun alkupuolella tehdyt luonnossuunnitelmat. Alue on varattu 
suunnittelua varten Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle 31.12.2008 asti (kiin-
teistölautakunta 23.11.2004, 609 §). Uimahallin rakentamisen kustan-
nusarvioksi on arvioitu muutama vuosi sitten vähintään 10 miljoonaa 
euroa. Vuosaaren Urheilutalo Oy on kuitenkin viime vuosina pitänyt en-
sisijaisena hankkeenaan Vuosaaren urheilutalon peruskorjausta ja laa-
jennusta. 
 
Liikuntatoimen talousarvioesitykseen vuodelle 2009 ja taloussuunnitel-
maan vuosille 2010 -2013 ei sisälly uimahallin rakentamista Herttonie-
menrantaan. Jos Vuosaaren Urheilutalo Oy aloittaa uuden uimahallin 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINNÖT 5/2008 88  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDEN  
   
 27.10.2008  
  
  
 

 

rakentaminen Herttoniemenrantaan, se kasvattaa yhtiön laitosavustus-
tarvetta jatkossa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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58 
VT TERO TUOMISTON JA 16 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE VANTAANJOEN YLITTÄVÄSTÄ SILLASTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 30 
Khs 2008-635 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Vantaanjoki halkoo Helsinki-puistoa mereltä pohjoiseen monenlaista 
virkistystä mahdollistavalla tavalla. Vesillä pääsee liikkumaan, mutta 
joen ylitse pitää päästä myös kuivin jaloin. Vuosikymmenien kuluessa 
joen yli onkin saatu muutamia kevyen liikenteen siltoja lisää. 
 
Malmin uimarannan ja kehäykkösen välisellä jokialueella ei ole vielä 
yhtään joen ylittävää kevyen liikenteen siltaa. Kun Pukinmäen ranta-
puiston pohjoisosaan valmistuu maalle matonpesupaikka, voisi luonte-
va paikka uudelle, alavaan maastoon hyvin sulautuvalle sillalle olla jon-
kin matkaa tuon kohdan ja myös sitkeästi hajuhaittoja aiheuttavan 
pumppaamon eteläpuolella. Niille paikoin johtavat hiekkatiet Pakilan 
puolen Lystikukkulalta ja Pukinmäen puolelta Pukinmäenkaaren jat-
keelta. 
 
Alueelle hahmoteltiin jo vuonna 1990 oppilastyönä siltaa (’Pukinloikka’), 
mutta sen toteuttamiseen ei ollut mahdollisuutta. Vuoden 2009 talous-
arvioon esitämme riittävän summan varaamista uuden kevyen liiken-
teen sillan suunnitteluun ja valmistelutyöhön edellä mainittuun koh-
taan.” 
 
Aloitteesta on saatu 8.5.2008 yleisten töiden lautakunnan ja 22.5.2008 
kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 70 ja 
71. 
 
Khs toteaa, että sillan rakentamista ei ole ollut mahdollista sisällyttää 
taloussuunnitelmakauden 2009–2013 kevyen liikenteen väylien määrä-
rahoihin kiireellisempien kohteiden vuoksi, vaikka kevyen liikenteen sil-
lat ja alikulut on otettu omaksi alakohdakseen ja määrärahatasoa on 
kokonaisuudessaan suunnitelmakaudella merkittävästi nostettu.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINNÖT 5/2008 90  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDEN  
   
 27.10.2008  
  
  
 

 

59 
VT ANTTI VUORELAN JA 13 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE KOTINUMMEN LEIKKIPUISTORAKENNUKSEN KORJAAMISESTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 31 
Khs 2008-636 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kotinummen leikkipuistorakennus on ahkerassa käytössä koko päivän. 
Rakennus on kulunut kovassa käytössä vuosien saatossa. Kotinum-
men koko leikkipuistorakennus vaatii sisätiloista peruskorjauksen. Ra-
kennus on 20 vuotta vanha eikä juuri mitään korjauksia ole maalaamis-
ta lukuun ottamatta tehty. 
 
Leikkipuistorakennuksen lattia, katto ja keittiö vaativat pikaista korjaus-
ta. Lisäksi toinen vessoista tulee rakentaa invavessaksi, jonne on es-
teetön kulku pyörätuolilla. Rakennuksessa vetää ja lattia on kylmä. 
 
Pienet lapset ja koululaiset leikkivät usein lattialla. Kylmä ja vetoisa lat-
tia on lapsille epämiellyttävä. 
 
Esitän, että Kotinummen leikkipuistorakennus peruskorjataan ke-
sällä 2009.” 
 
Aloitteesta on saatu 27.5.2008 kiinteistölautakunnan ja 3.6.2008 sosi-
aalilautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 72 ja 73. 
 
Khs toteaa, että tilakeskus on selvittänyt kohteen kuntoa. Selvityksen 
perusteella on tehty arvio, ettei po. kiinteistö ole sellaisessa kunnossa, 
että se tulisi peruskorjaushankkeena asettaa kiireellisyysjärjestyksessä 
monen muun paljon huonommassa kunnossa olevan kiinteistön edelle. 
Kiinteistö tullaan pitämään leikkipuistotoiminnan edellyttämässä kun-
nossa ylläpitokorjaustoimin. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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60 
VT OUTI ALANKO–KAHILUODON JA 17 MUUN VALTUUTETUN TALOUS- 
ARVIOALOITE VAPAAN TAITEEN TYÖN TUKEMISESTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 32 
Khs 2008-637 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Suomalainen ammattiteatterikenttä on jakautunut rahoituksellisesti 
kahtia niin sanottuun vapaaseen kenttään ja teatterilain piiriin kuuluviin 
valtionosuusteattereihin. Jako tarkoittaa merkittävää eriarvoisuutta toi-
minnan taloudellisten resurssien ja julkisen tuen suhteen. Teatteri-il-
maisua uudistavan ja kehittävän vapaan teatterikentän toiminta on sa-
tunnaisten apurahojen ja produktiokohtaisten avustusten varassa. 
 
Jako näkyy esiintyjien palkoissa, mutta myös kaiken muun toiminnan 
resursseissa. Vapaan teatterin kentällä palkattoman työn osuus on jopa 
2/3 työajasta. Resurssien niukkuuden vuoksi myös esimerkiksi esitys-
ten markkinointi on vapaan taiteen kentälle vaikeaa. Kuitenkin monet 
Helsingissä toimivat teatterilain ulkopuolelle kuuluvat toimijat ovat tai-
teen kentällä arvostettuja ryhmiä, jotka tunnetaan korkeatasoisista,  
teatterin kenttää uudistavista esityksistään. Helsingissä toimivat va-
paan taiteen ryhmät ovat huomattava osa koko maan vapaan taiteen 
kentästä. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kulttuuritoimen jaettavak-
si vuoden 2009 talousarvioon lisätään erillinen 340 000 euron määrä-
raha vapaan taiteen kentän tuen kasvattamiseksi samassa suhteessa 
teatterilain piiriin kuuluvien ryhmien tuen kasvun kanssa.” 
 
Aloitteesta on saatu 23.5.2008 kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausun-
to, joka on liitteenä 74. 
 
Khs toteaa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausuntoon viitaten, että 
valtionosuuden nousu teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille tu-
lee edelleen vuosittain jatkumaan. Ellei vapaan kentän avustussummia 
lisätä, tulee kuilu teatterilain piiriin kuuluvien ja muiden toimijoiden välil-
lä kasvamaan. Tästä johtuen vuoden 2009 talousarvion kulttuuritoimen 
kohdassa 4 17 03, Yhteisöjen tukeminen, Muut avustukset on varau-
duttu lautakunnan esityksen mukaisesti 526 690 euron lisäykseen ver-
rattuna vuoden 2008 talousarvioon. Tästä summasta valtaosa tullaan 
lautakunnan lausunnon mukaan käyttämään vapaan kentän toiminnan 
tukemiseen aloitteen suuntaisesti. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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61 
VT OUTI ALANKO–KAHILUODON JA 17 MUUN VALTUUTETUN TALOUS- 
ARVIOALOITE KIRJASTOMÄÄRÄRAHOJEN LISÄÄMISESTÄ 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 33 
Khs 2008-638 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kirjastojen määrärahat ovat Helsingissä edelleen alhaisella tasolla. 
Tämä näkyy vaikkapa siinä, että uutuuksia on vaikea saada käsiinsä ja 
varausjonot niihin ovat pitkiä. Alhaiset resurssit näkyvät myös valikoi-
man suppeutena etenkin pienissä kirjastoissa. Liian alhaisilla resurs-
seilla vain isoimpien lainaajamäärän alueilla sijaitsevilla kirjastoilla on 
mahdollisuudet tilata erikoislehtiä, esimerkiksi kulttuuri- ja taidealan leh-
tiä. Mikäli Helsinki nostaisi kirjojen aineistomäärärahoja, se saisi vas-
taavasti käyttöönsä Kulttuurirahaston myöntämän avustuksen, jonka 
ehtona on, että kaupunki nostaa itse aineistomäärärahojaan. 
 
Kirjastojen liian alhaiset määrärahat näkyvät myös siinä, että kirjastoilla 
on pula myös sijaisista. Henkilökuntapula kuormittaa kohtuuttomasti 
vakinaisen henkilökunnan takkaa. Jos sijaisten määrää lisättäisiin, voi-
taisiin kirjastojen palvelun laatua parantaa myös esimerkiksi perjantai-
aukioloaikoja pidentämällä sekä pitämällä jotkut kirjastot auki sunnun-
taisin. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että kirjastojen aineisto-
määrärahoja lisättäisiin 500 000 eurolla sekä sijaismäärärahoja 
300 000 eurolla.” 
 
Aloitteesta on saatu 23.5.2008 kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausun-
to, joka on liitteenä 75. 
 
Khs toteaa, että kirjaston aineistomäärärahaa on korotettu viime vuosi-
na pääkaupunkiseudun yhteisen tavoitteen suuntaisesti ja asukaskoh-
tainen aineistomääräraha on tällä hetkellä yhteisesti sovitulla tasolla. 
Lisäksi kirjastolla on ollut talousarviomäärärahojen lisäksi käytössään 
työllistämismäärärahaa, matalapalkkatukea ja henkilöstöstrategian to-
teuttamistoimenpiteisiin ohjattua erillismäärärahaa.   
 
Aineistomenot – määrärahaan ei lasketa mukaan kirjaston ensikertaista 
varustamista, eli esim. Mellunmäen kirjaston aineiston perustamiskulut 
ovat noin 450 000 euroa.  
 
Vuoden 2009 talousarviossa aineistomäärärahaa on korotettu niin, että 
asukaskohtainen määräraha nousee 5,55 euroon. 
 
Vuonna 2009 Helsingissä on 37 kirjastoa, yksi palvelupaikka, kaksi kir-
jastoautoa ja 11 laitoskirjastoa. Kaikissa kirjastoissa otetaan suunnitel-
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makaudella käyttöön lainaus- ja palautusautomaatit, jolloin henkilöstön 
tehtäväkuvat itsepalvelutoimintojen lisääntyessä myös muuttuvat. Li-
säksi kirjasto on vuosittain pystynyt ylittämään sille annetun sitovan ta-
voitteen, aukiolotuntimäärän, noin parilla tuhannella tunnilla. 
 
Vuoden 2009 talousarviossa on lisätty 240 000 euroa sijaistyövoiman 
käyttöön aukioloaikojen pidentämiseksi. 
 
Keskustakirjastohankkeelle on vuonna 2009 budjetoitu 1,0 milj. euroa 
eri selvitystehtäviä varten. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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62 
VT OUTI ALANKO–KAHILUODON JA 5 MUUN VALTUUTETUN TALOUS- 
ARVIOALOITE IKÄIHMISTEN MATALAN KYNNYKSEN TOIMINNAN  
KEHITTÄMISESTÄ HERTTONIEMESSÄ 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 34 
Khs 2008-639 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Vaikka Herttoniemessä asuu yli tuhat 70 vuotta täyttänyttä ihmistä, 
alueella ei ole juurikaan ikäihmisille suunnattua toimintaa. Alueelta 
puuttuu ikäihmisille palveluita järjestävä palvelu- tai virkistyskeskus. 
Edes avointa päivätoimintaa ei ole lähialueilla. Tämä tuli selkeästi esiin 
Herttoniemen ja sen lähialueiden eläkeläisiä, eläkejärjestöjä ja palvelu-
taloja kuultaessa. 
 
Alueelle voitaisiin suhteellisin pienin kustannuksin perustaa kumppa-
nuushankkeena eri toimijoiden kesken matalankynnyksen toimintapaik-
ka. Työnimenä tälle päivätoimintapaikalle olkoon ’Herttatupa’. Herttatu-
paa varten tarvitaan sopiva toimitila hyvien kulkuyhteyksien varrelta se-
kä yksi työntekijä. Toimitilan saisi alueelta noin 12 000 €/vuosi. Työnte-
kijän palkkakustannukset voisivat olla esim. 36–40 000 €/vuosi. 
 
Herttatupa olisi auki arkisin ja tarjoaisi korttelitupien tapaan avoimen 
kohtaamispaikan alueen eläkeläisille, jotka voisivat vapaasti ja helposti 
tulla tupaan viettämään aikaa, piipahtamaan kahville, seurustelemaan, 
etsimään uusia tuttavuuksia, harrastamaan, opettelemaan tietokoneen 
käyttöä, hakemaan vertaistukea, kysymään neuvoja ja toimimaan itse 
aktiivisesti esimerkiksi vapaaehtoisena. 
 
Herttatuvan ympärille rakentuisi kumppanuusverkosto, johon kuuluisi 
Herttoniemen alueen toimijoita, mukaan lukien Terveellinen kaupungin-
osa -hanke sekä Alpakka. Herttatuvan ympärille rakentuvaa kumppa-
nuusverkostoa on jo hahmoteltu Herttoniemen alueryhmän sekä Palve-
lutalo Meriportin Yhdessä-projektin kanssa seuraavasti: 
 
- Terveyskeskuksen, apteekin ja kotihoidon edustajat voisi-

vat pitää Herttatuvassa luentoja, jolloin tupa tarjoaisi osan 
siitä infosta, mikä nyt haetaan terveyskeskuksesta. 
 

- Työväenopiston ja kirjaston kanssa voisi pitää yhteisiä kult-
tuuriaiheisia luentoja. 
 

- Martat, Eläkeläiset ry, Lions-klubi, Herttoniemen naisvoi-
mistelijat ja muut järjestöt voisivat olla mukana tapahtu-
mien järjestämisessä. 
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- Päiväkotien sekä leikkipuistojen kanssa voisi kehittää 
’mummu & vaari’ -toimintaa. 
 

- Vatin sekä Vanhusten Ystävät ry:n kanssa olisi mahdolli-
suus kehittää uusia muotoja vapaaehtoistyöhön ja koulut-
taa vapaaehtoisia. 
 

- Amiedu ja mahdollisesti myös Edupoli voisivat tuoda opis-
kelijoita/työharjoittelijoita mukaan tuvan toimintaan, varsin-
kin vietäessä sitä tuvan ulkopuolelle. 
 

– Herttoniemessä aloitetut uudet hankkeet Terveellinen kau-
punginosa ja Alpakka voisivat hyödyntää Herttatupaa; Al-
pakalla voisi olla myös mahdollisuus antaa tietokoneisiin 
liittyvää neuvontaa sekä ylläpitää vapaaehtoistyön menuta. 

 
Kumppanuusverkoston laajentuessa ja vakiintuessa Herttatuvan toi-
minta voisi mahdollisten työllistettyjen ja/tai vapaaehtoisten avulla ’jal-
kautua’ Herttoniemen palvelutaloihin, sairaalaan ja kerhotiloihin joko 
säännöllisesti tai erilaisia tapahtumia järjestäen. Näin päästäisiin lähelle 
niitä ikäihmisiä, joiden toimintakyky on huono. Palvelutalojen tiloissa, 
samoin kuin asukastalo Ankkurissa voisi järjestää tansseja, yhteislaulu-
tilaisuuksia sekä vuodenaikaan sopivia juhlia. 
 
Herttatupa tarjoaisi aktiivista toimintaa nuoremmille eläkeläisille sekä 
leppoisaa yhdessäoloa varttuneemmille ja toimintakyvyltään heikenty-
neille vanhuksille. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vuoden 2009 talousar-
vioon varataan riittävät varat (noin 62 000 e/v) ikäihmisten matalankyn-
nyksen toiminnan kehittämiseksi Herttoniemen alueella.” 
 
Aloitteesta on saatu 13.6.2008 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 76. 
 
Khs viittaa lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että sosiaalivirasto selvit-
tää mahdollisuutta perustaa toinen palvelukeskus itäiselle alueelle ole-
massa oleviin tiloihin. Roihuvuoressa on käynnistymässä pienimuotoi-
nen palvelukeskustoiminta vanhustenkeskuksen tiloissa yhden työnte-
kijän työpanoksella. 
 
Matalan kynnyksen toimintaa voidaan järjestää palvelu- ja virkistyskes-
kusten lisäksi korttelituvissa. Siltamäen korttelituvalla käytössä olevasta 
toimintamallista on saatu hyvät kokemukset. Korttelitupatoiminnasta ai-
heutuvat kustannukset riippuvat vuokrattavan tilan koosta ja vuokra-
tasosta. Tilojen taloudellisen käytön näkökulmasta toiminta olisi hyvä 
sijoittaa olemassa olevan julkisen tilan yhteyteen. 
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Sosiaalitoimen vastuualuekohtaiset tulosbudjetit täsmentyvät sosiaalivi-
raston käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä syksyllä 2008. Sosi-
aalilautakunta voi kohdentaa määrärahoja harkintansa mukaan kortteli-
tupatoimintaan Herttoniemen alueella. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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63 
VT KIMMO HELISTÖN JA 6 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE YMPÄRISTÖKESKUKSEN JÄRJESTÖAVUSTUSTEN  
KOROTTAMISESTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 35 
Khs 2008-640 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin ympäristökeskus jakaa avustuksia 90 000 euroa vuodessa 
järjestöille. Suurin osa avustuksista menee Pääkaupunkiseudun Kierrä-
tyskeskus Oy:lle. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että ympäristökeskuksen jär-
jestöille jakamaa avustussumaa korotetaan huomattavasti, jotta Kierrä-
tyskeskuksen ja muiden avustettavien tahojen avustuksia voidaan ko-
rottaa vastaavasti.” 
 
Aloitteesta on saatu 3.6.2008 ympäristölautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 77. 
 
Khs toteaa, että vuoden 2009 talousarviossa ei ole varauduttu kasvat-
tamaan ympäristökeskuksen järjestöjen tukemiseen osoitettua avus-
tusmäärärahaa. Vuoden 2009 talousarviossa ympäristölautakunnan 
avustuksiin on varattu 92 000 euroa lautakunnan ehdotuksen mukai-
sesti. Avustusmääräraha on noussut 2,2 % vuoden 2008 avustusmää-
rärahaan verrattuna. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINNÖT 5/2008 98  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDEN  
   
 27.10.2008  
  
  
 

 

64 
VT SIRKKU INGERVON JA 13 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE LASTENLIPPUJEN IKÄRAJOJEN TARKISTAMISESTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 36 
Khs 2008-641 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Joukkoliikenteen houkuttavuus perustuu paljolti myös lipunhintoihin. 
Moni 17-vuotias opiskeleva nuori olisi varmemmin maksava joukkolii-
kenteen käyttäjä, jos hänen matkalippunsa olisi lastenlipun hintainen. 
Toisella astella opiskelevien kulut ovat muutenkin suurimmillaan eikä 
lapsilisäkään tue heillä enää taloudellisesti tilannetta. 
 
Moni lapsi täyttää 7 vuotta jo esikouluvuoden aikana. Olisi kohtuullista, 
että kaikki 7-vuotiaat saisivat kulkea maksutta joukkoliikenteessä. Tä-
mä helpottaisi myös esikouluryhmien ja 1. luokkaisten retkien järjestä-
mistä Helsingin kaupungin sisällä kiinnostaviin, usein maksuttomiin, tu-
tustumiskohteisiin, joihin meneminen voi estyä matkalippujen hinnan 
vuoksi. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että valmisteltaessa vuoden 
2009 ja suunnitelmakauden budjettia varataan joukkoliikenteelle riittä-
vät määrät siten, että lastenlippujen ikärajoja voidaan tarkistaa seuraa-
vasti: 
 
*17-vuotias pääsee lastenlipulla 
*7-vuotiaat pääsevät maksutta” 
 
Aloitteesta on saatu 2.6.2008 joukkoliikennelautakunnan lausunto, joka 
on liitteenä 78. 
 
Khs toteaa, että lasten lipun ikärajan perusteena on oppivelvollisuus. 
Ikäraja on yhteneväinen koko pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä. 
Lukiolaiset ja muut opiskelijat ovat 17 vuotta täytettyään oikeutettuja 
opiskelijalippuun, jonka alennusprosentti on 50 %. Työelämään siirtyvi-
en on perusteltua maksaa normaalihintainen lippu.  
 
Pääkaupunkiseudun taksa- ja lippujärjestelmässä Espoon, Vantaan 
Keravan ja Kirkkonummen sisäiset arvo- ja kausiliput sekä myös hel-
sinkiläisille myytävät lasten seudulliset arvo- ja kausiliput ovat saman-
hintaisia kuin vastaavat opiskelijaliput. Näiden lippujen alennus on 50 
%. Vain Helsingissä lasten lippujen hintaa tuetaan tätä enemmän alen-
nuksen ollessa noin 60 %.  
 
YTV päättää pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen alennuslippukäytän-
nöstä. Lähtökohtana tulee jatkossa olla, että alennuslippukäytäntö on 
koko pääkaupunkiseudulla yhtenäinen. Lausunnossaan YTV:n taksa- 
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ja lippujärjestelmäsuunnitelmasta (14.4.2008) Khs toteaa esittäneensä 
alennusryhmien osalta, että ”Asia edellyttää erillisen perusteellisen 
valmistelun, jolloin selvitetään mm. lasten, opiskelijoiden ja eläkeläisten 
alennuskäytännöt”. YTV:n tarkoituksena on tehdä selvitys alennuskäy-
tännöistä meneillään olevan taksa- ja lippujärjestelmän uudistamishan-
keen yhteydessä.  
 
Talousarviossa ei ole varattu määrärahaa lastenlipun ikärajan korotta-
miseen eikä 7-vuotiaille maksuttomaan joukkoliikenteeseen. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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65 
VT SIRKKU INGERVON JA 10 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE PERUSKOULUJEN RYHMÄKOKOJEN PIENENTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 37 
Khs 2008-642 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Jokainen oppilas tarvitsee opettajan huomiota ja aikaa. Joissain kou-
luissa on pienehköt opetusryhmät ja tämä tukee oppilaiden yksilöllistä 
ohjausta ja opiskelua. Kuitenkin on myös kouluja, joissa opetusryhmien 
ja luokkien ryhmäkoko on jatkuvasti niin suuri, että oppimisen edelly-
tykset ovat heikentyneet. Myös opetusalan ammattijärjestö on puuttu-
nut tähän epäkohtaan. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, 
 
että valmisteltaessa vuoden 2009 ja suunnitelmakauden budjettia vara-
taan opetustoimelle riittävät määrärahat siten, 
 
että luokkakoko peruskoulun 1.–2.-luokilla on korkeintaan 18 oppilasta 
ja 3–9 luokilla korkeintaan 24 oppilasta. Integroidut erityisoppilaat pie-
nentävät tätä enimmäisryhmäkokoa.” 
 
Aloitteesta on saatu 3.6.2008 opetuslautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 79. 
 
Khs toteaa lausuntoon viitaten, että peruskoulujen ryhmäkokoihin vai-
kuttaa ensisijaisesti koulun käytössä oleva tuntikehys, jota on korotettu 
1.8.2007 alkaen vuosiluokkien 1–6 osalta 4 % ja vuosiluokkien 7–9 
osalta 1.8.2008 alkaen 6 %. Kevätlukukaudella keskimääräinen perus-
opetusryhmän koko vuosiluokilla 1–6 oli 23 oppilasta ja vuosiluokilla 7–
9 oli 18 oppilasta. Osa oppitunneista opetetaan nk. jakotunteina, jolloin 
opetusryhmän koko on pienempi, yleensä puolet perusryhmän koosta. 
Tämän syksyn tuntikehyksen korotus lisäsi koulujen tuntikehystä kes-
kimäärin 33 vuosiviikkotuntia koulujen koon mukaan. Lisääntyneen tun-
tiresurssin käytöstä päättää rehtori osana koulutyön suunnittelua. Li-
säksi on päätetty, että kouluverkon kehittämisestä saatava säästö käy-
tetään täysimääräisesti koulutyön kehittämiseen. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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66 
VT SIRKKU INGERVON JA 12 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE PÄIVÄHOIDON LAADUN VARMISTAMISESTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 38 
Khs 2008-643 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Varhaiskasvatuksen haasteet ja monen lapsen tuen tarve ovat kasva-
neet tuntuvasti. On tärkeää, että päivähoidon laatu varmistetaan riittä-
vällä osaamisella ja perustehtävän koulutuksella. Aiemmin kaikissa 
päiväkotien lapsiryhmissä oli kaksi lastentarhanopettajaa. Pienen sääs-
tön saamiseksi monissa ryhmissä on enää yksi lastentarhanopettajan 
vakanssilla oleva henkilö. Hoitopäivässä on useampia tunteja, jolloin 
päiväkotilapsien kanssa ei ole yhtään lastentarhanopettajaa. Lasten-
tarhanopettajan vakanssilla voi olla myös sosionomeja. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme että valmisteltaessa vuoden 
2009 ja suunnitelmakauden budjettia varataan päivähoitoon riittävät 
määrärahat siten, että jokaisessa päiväkodin lapsiryhmässä voisi olla 
kaksi lastentarhanopettajan vakanssilla olevaa henkilöä varhaiskasva-
tuksen laadun varmistamiseksi.” 
 
Aloitteesta on saatu 13.6.2008 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 80. 
 
Khs toteaa, että lasten päivähoidosta annetussa asetuksessa on valta-
kunnan tasolla määritelty päivähoitoikäisten lasten hoidon ja kasvatuk-
sen tarpeisiin perustuva henkilöstörakenne ja -mitoitus. Helsingin päi-
vähoidon johtamisrakenne uudistui 1.8.2007 lukien. Merkittävin muutos 
oli se, että päiväkodinjohtajien johtamistyöstä tuli päätoiminen tehtävä. 
Muutoksen seurauksena lastentarhanopettajien osuus henkilökunnasta 
on noussut. 
 
Helsingin päivähoidossa varhaiskasvatushenkilöstön pedagogisen 
osaamisen lisäksi korostuu monikulttuurisuustyön ja varhaiseen puut-
tumiseen liittyvien käytänteiden tunteminen. Talousarvioehdotuksessa 
on varauduttu siihen, että päivähoitoon suunnatusta positiivisen diskri-
minaation määrärahasta osa varataan käytettäväksi niihin päiväkotei-
hin, joissa maahanmuuttajataustaisten lasten osuus on yli 30 %. Näis-
sä päiväkodeissa vahvistetaan henkilökunnan pedagogista osaamista 
siten, että lapsiryhmässä työskentelee kaksi lastentarhanopettajaa ja 
yksi lastenhoitaja. Lastentarhanopettajien henkilöstömitoitusta voidaan 
vahvistaa noin 40 lapsiryhmässä. Laajaan hoito- ja kasvatushenkilös-
töä koskevaan muutokseen ei ole toiminnallisia edellytyksiä, kun ote-
taan huomioon palvelussuhteessa oleva henkilöstö ja rekrytointiin liitty- 
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vät vaikeudet. Sen johdosta kaikkien lapsiryhmien mitoituksen muutta-
minen ei ole mahdollista eikä tarpeellista. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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67 
VT SIRKKU INGERVON JA 15 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄRYHMIEN LISÄÄMISESTÄ 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 39 
Khs 2008-644 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”2. luokan oppilaat ovat liian pieniä selvitäkseen yksin pitkistä iltapäivis-
tä. Kuitenkaan koulupäivisin ei ole riittävästi tarjolla iltapäivätoiminta-
ryhmiä, joihin myös 2. luokan oppilaat mahtuisivat. Yksin tai kaveripo-
rukassa, ilman luotettavaa aikuista, vietetyt iltapäivät eivät tue riittävästi 
lapsen tervettä kasvua ja kehitystä. Kunta saa valtionosuutta saa ryh-
mämuotoisen iltapäivätoiminnan järjestämisestä tuntuvasti. Lisäksi 
asiakasmaksut tukevat toiminnan riittävää järjestämistä myös taloudel-
lisesti. Kunnalle toiminta on edullista. Järjestämättä jättäminen voi tuot-
taa isomman laskun turvattomien iltapäivien seurauksena olevan pa-
hanolon oireiden hoitamisessa. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että valmisteltaessa vuoden 
2009 ja suunnitelmakauden budjettia varataan opetustoimelle riittävät 
määrärahat siten, että valtion osuutta saavaa koululaisten iltapäivätoi-
mintaa voidaan järjestää kysyntää vastaavasti myös 2. luokan oppilail-
le. Tarvekysely tulisi järjestää hyvissä ajoin edellisenä keväänä.” 
 
Aloitteesta on saatu 3.6.2008 opetuslautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 81. 
 
Khs toteaa, että lausunnossa on selvitetty ongelmaa, joka muodostuu, 
kun huoltajat varaavat keväällä paikan sekä leikkipuistosta että perus-
opetuslain mukaisesta iltapäivätoiminnasta. Keväällä 2008 kielteisen 
päätöksen sai 4 % iltapäivätoimintaan hakeutuneista (lähinnä 2-
luokkalaisia). Syksyllä paikan peruutti 4 % sen keväällä saaneista. Las-
kennallisesti voidaan sanoa, että 99 % saa perusopetuslain mukaisen 
iltapäivähoitopaikan syksyllä 2008. 
 
Talousarvion raamia tehtäessä opetusviraston raamissa on otettu 
huomioon tarve lisäryhmistä. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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68 
VT SIRKKU INGERVON JA 13 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE NUORISOTILOJEN RIITTÄVYYDESTÄ 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 40 
Khs 2008-645 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Nuorisoasiankeskus on toteuttamassa tila- ja toimintastrategiaansa. 
Erityisesti keskustan alueella tarve suurempiin nuorten toimintakeskuk-
siin on ilmeinen. Kuitenkin on alueita mm. Koillis-Helsingissä, joissa 
monet peruskouluikäiset nuoret haluavat pysyä lähellä kotikulmiaan 
pienemmässäkin nuorisotilassa eikä lähteä kauemmaksi isompaan 
toimintakeskukseen. Asukasiltoja uudistamissuunnitelmista järjestetään 
eri puolilla kaupunkia. Nuorten käsityksiä asiasta halutaan kuulla. 
 
Nuoret aikuiset tarvitsevat myös tilaa omaehtoiselle toiminnalle eli ns. 
pysyväisluonteisen sosiaalisen toimintakeskuksen. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että valmisteltaessa vuoden 
2009 ja suunnitelmakauden budjettia varataan nuorisotoimelle riittävät 
määrärahat siten, että nuorisotoimen tilastrategia toteutuu alueelliset 
nuorten kuulemistilaisuudet huomioiden ja lähinuorisotiloja tarpeenmu-
kaisesti säästäen. 
 
Esitämme myös, että vanhemmille nuorille mahdollistetaan ns. sosiaa-
linen toimintakeskus omaehtoista toimintaa varten ja sopivan tilan 
vuokraamista varten varataan riittävät määrärahat.” 
 
Aloitteesta on saatu 13.6.2008 nuorisolautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 82. 
 
Khs toteaa, että toiminta- ja tilastrategiallaan nuorisotoimi pyrkii siirtä-
mään painopistettä tilojen ylläpitämisestä nuorisotoiminnan tuottami-
seen. Hanke on osoittautunut haasteelliseksi. Asukastilaisuuksissa on 
noussut esiin vahva luottamus nykyiseen alueelliseen nuorisotyöhön ja 
nuorisotalotoimintaan.  
 
Khs on varannut talousarvioon uuden toiminnan kehittämiseen 0,3 milj. 
euroa lisämäärärahaa Sörnäisiin avattavaa uutta toimintakeskusta var-
ten sekä 0,3 milj. euroa lisää alueelliseen toimintaan. 
  
Khs toteaa lisäksi, että ns. sosiaaliselle toimintakeskukselle on järjes-
tetty vuokratilat kesäksi ja toiminnalle pyritään takaamaan toimintapaik-
ka. 
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Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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69 
VT SIRKKU INGERVON JA 8 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE JOUKKOLIIKENTEEN LAUANTAILIPUSTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 41 
Khs 2008-646 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Matkalipun hinta on yksi joukkoliikenteen houkuttavuuden lisääjä. Jotta 
uusia käyttäjiä voitaisiin säädä joukkoliikenteen käyttäjiksi, niin tarvi-
taan kokeiltavaksi uusi lauantai-lippu, jolla helsinkiläinen voisi matkus-
taa ilmaiseksi lauantaisin joukkoliikenteessä Helsingissä. Lauantailippu 
lisäisi varmasti joukkoliikennematkoja myös hyvien joukkoliikenneyh-
teyksien päässä oleviin liikkeisiin ja palveluihin myös niiden osalta, joil-
la on oma auto. Tämä taas helpottaisi keskustan ruuhkia ja tukisi osal-
taan ilmastonmuutoksen pysäyttämistä. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme että valmisteltaessa vuoden 
2009 ja suunnitelmakauden budjettia varataan joukkoliikenteelle riittä-
vät määrärahat siten, että lauantaina kaikenikäiset helsinkiläiset voivat 
matkustaa joukkoliikenteessä maksutta ns. lauantailipulla.” 
 
Aloitteesta on saatu 2.6.2008 joukkoliikennelautakunnan lausunto, joka 
on liitteenä 83. 
 
Khs toteaa, joukkoliikennelautakunnan lausuntoon viitaten, että mak-
suttoman lauantailipun positiiviset vaikutukset suhteessa siitä aiheutu-
viin kustannuksiin jäisivät vähäisiksi.  
 
Kausilipun käyttäjiä on 50 % 18–64-vuotiaista helsinkiläisistä. Puolella 
18–64-vuotiaista helsinkiläisistä on jo näin ollen matkustusoikeus lau-
antaisin ilman lisäkustannusta. Maksuttoman lauantailipun toteuttami-
sen myötä lipputulojen menetys vuoden 2007 tasossa mitattuna olisi 
arviolta 11,7 milj. euroa, lopullisen kustannuksen riippuessa mm. lipun 
toteutustavasta. Khs ei pidä aloitteessa esitetyn ns. lauantailipun käyt-
töönottoa perusteltuna, eikä se näin ollen sisälly vuoden 2009 talousar-
vioon eikä taloussuunnitelmaan 2009 -2011. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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70 
VT SIRKKU INGERVON JA 15 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE ASUKASTALOJEN TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 42 
Khs 2008-647 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Asukastalotoiminta on monipuolisesti kaupunkilaisten verkostoitumis-
mahdollisuuksia lisäävää ja tätä kautta yksinäisyyttä vähentävää ja syr-
jäytymistä ehkäisevää toimintaa. Monen asukastalon vuokranmaksajan 
löytämisessä on ollut pulmia ja kuitenkin olisi mielekästä, että hallinto-
kunnat tasapuolisesti osallistuisivat asukastilojen vuokranmaksuun, sil-
lä yleensä asukastilat mahdollistavat monimuotoisesti kumppanuuspe-
riaatteella kaikkien asukastalotoiminnasta kiinnostuneiden voittoa ta-
voittelemattomien yhdistysten osallistumisen. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että asukastalojen toiminta-
edellytykset turvataan siten, että valmisteltaessa vuoden 2009 ja toi-
mintakauden budjettia asukastalojen vuokriin ja muihin toimintaedelly-
tyksiin vartaan riittävät määrärahat eri hallintokuntiin siten, että myös 
uusien alueiden tarpeenmukaiset asukastalot huomioidaan budjettia 
laatiessa.” 
 
Aloitteesta on saatu 16.5.2008 nuorisolautakunnan, 23.5.2008 Terve ja 
turvallinen kaupunki -neuvottelukunnan, 23.5.2008 kulttuuri- ja kirjasto-
lautakunnan, 3.6.2008 opetuslautakunnan, 4.6.2008 terveyslautakun-
nan ja 13.6.2008 sosiaalilautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 
84–89. 
 
Khs toteaa, että asukastaloverkostoon kuuluu noin kolmekymmentä 
avointa asukkaiden kohtaamispaikkaa, joista osa on asukkaiden perus-
tamia asukastaloja, osa yhteiskerhotiloja sekä osa kaupungin perusta-
mia tiloja. Terve ja turvallinen kaupunki -neuvottelukunnan lausunnon 
mukaan asukkaiden toiveena näyttää edelleen olevan uusien tilojen 
saaminen asuinalueiden kehittämisen tukipisteiksi. 
 
Yhteisten tavoitteiden lisäksi neuvottelukunnan mukaan useimmille ta-
loille on yhteistä rahoituksen epävarmuus, ennustamattomuus ja pro-
jektiluonteisuus sekä toimijoiden vaihtuminen.  
 
Terve ja turvallinen kaupunki -neuvottelukunta on vastannut pääsään-
töisesti asukastaloille myönnettävästä tuesta. Viime vuosina asukasta-
lojen toimintamenoihin neuvottelukunta on myöntänyt 375 000 euroa. 
 
Asukastaloissa tehdään monen hallintokunnan alaan kuuluvaa työtä ja 
tällä hetkellä eri hallintokuntien tuki asukastaloille riippuu toiminnan si-
sällöstä. 
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Saatujen lausuntojen mukaan toimiva ratkaisu olisi, että asukastalojen 
tuki määrärahoineen siirrettäisiin Terve ja turvallinen kaupunki  
–neuvottelukunnalta hallintokunnille vuoden 2009 alusta pysyväksi toi-
mintatavaksi. 
 
Sosiaalilautakunnan lausunnossa todetaan, että sosiaalijohtaja on 
asettanut työryhmän selvittämään asukastalojen avustamisen tulevat 
periaatteet ja käytännöt sekä tekemään tarvittavat esitykset asukastalo-
jen kokonaisuuden hallinnasta. 
 
Vuoden 2009 talousarviossa asukastaloverkoston pääasiallinen tuke-
minen on edelleen budjetoitu Terve ja turvallinen kaupunki – neuvotte-
lukunnalle. Tällä turvataan asukastalotoiminnan ja avustusten koor-
dinointi yhteistyössä virastojen kanssa ja eri hallintokuntien välisen laa-
jan poikkihallinnollisen yhteistyön jatkuminen ennen em. työryhmän esi-
tyksen valmistumista. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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71 
VT MINERVA KROHNIN JA 12 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE VANHAN RAKENNUSKANNAN INVENTOINNIN AJANTASAIS- 
TAMISESTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 43 
Khs 2008-648 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kaavoituksen onnistumisen kannalta on välttämätöntä, että vanhan 
rakennuskannan inventointi on ajantasainen. Kaava- ja suojelukiistat 
liittyvät usein vanhentuneisiin tietoihin rakennusten suojelutarpeesta. 
Inventointi on myös jatkuva prosessi, koska ajan kuluessa rakennus-
kannan suojeluarvot muuttuvat rakennusten vanhentuessa, ja tietyn ai-
kakauden rakennusten määrän vähentyessä. 
 
Erityisen tärkeää ajantasainen inventointi on isommilla kaavoitusalueil-
la. Viime vuosina on esim. Lauttasaaren teollisuusalueetta kaavoitettu 
uudestaan asuinkäyttöön. Rakennusinventointi ei ole ollut täysin ajan-
tasainen, ja uusi inventointi ei ole valmistunut ajoissa tätä kaavoitus-
kierrosta varten. Muiden vanhojen alueiden osalta pitäisi inventoinnin 
olla ajantasainen, ennen kuin koko alue on kaavoitettu. 
 
Inventointien ajantasaistaminen kaavoitusta vastaavaksi vaatii lisä-
resurssointia sekä kaupunginmuseolle että kaupunkisuunnitteluviras-
toon. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme lisäresursseja rakennus-
inventointien toteuttamiseksi v. 2009 kaupunginmuseolle sekä kaupun-
kisuunnitteluvirastolle.” 
 
Aloitteesta on saatu 26.5.2008 kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 
2.6.2008 kaupunginmuseon johtokunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 
90 ja 91.  
 
Khs toteaa, että annetuissa lausunnoissa on varsin seikkaperäisesti 
selvitetty rakennusinventointien tämän hetkinen tilanne. Kummassakin 
lausunnossa todetaan, että inventointi ei ole ratkaistavissa myöntämäl-
lä lisärahoitusta yhdeksi vuodeksi, vaan se jatkuvaa toimintaa. Kau-
punkisuunnittelulautakuntakin esittää, että lähinnä kaupunginmuseon 
resurssointia tulisi lisätä. Nykyisillä resursseillaan museo teettää vuosit-
tain yhden laajahkon kaupunginosainventoinnin. Vuodelle 2009 on 
suunniteltu 1800-luvun asuinkerrostalojen porrashuoneiden inventoin-
tia. 
 
Talousarviossa vuodelle 2009 ja taloussuunnitelmassa vuosille 2009–
2011 museon inventointihankkeisiin on varauduttu lähinnä Helsingin 
Vanhassa kaupungissa ja Sipoon liitosalueella alueiden saamiseksi ra-
kentamiseen n. 1,3 milj. euron lisäpanostuksella. 
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Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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72 
VT KALLE KÖNKKÖLÄN TALOUSARVIOALOITE HENKILÖKOHTAISEN  
AVUSTAJAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 44 
Khs 2008-649 
 

Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Henkilökohtainen avustajajärjestelmä on kehittynyt hyvin Helsingissä, 
mutta etenkin vaikeavammaisten paljon apua tarvitsevien kohdalla ei 
apua ole vielä saatavissa riittävästi. Siksi ehdotan. että talousarvioon 
varattaisiin lisää 0,5 milj. euroa, joka kohdennettaisiin erityisesti kaik-
kein vaikeimmin vammaisille.” 
 
Aloitteesta on saatu 13.6.2008 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 92. 
 
Khs viittaa lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että henkilökohtaista 
apua tai taloudellista tukea vaikeasti vammaisille kuntalaisille myönne-
tään osin käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa ja osin subjek-
tiivisten oikeuksien perusteella. 
 
Vuodelle 2008 avustajatoimintaan on varattu 8,4 milj. euroa ja vuoden 
2009 määräraha tarkentuu syksyllä 2008 laadittavan käyttösuunnitel-
man yhteydessä. 
 
Helsingin sosiaalivirastossa kehitetään henkilökohtaista avustajatoimin-
taa määrärahojen puitteissa osana vammaispalvelun kokonaiskehittä-
mistä. Henkilökohtaisen avustajatoiminnan perusteellinen selvittäminen 
tulee ajankohtaiseksi sen jälkeen, kun valtio on tehnyt ratkaisunsa 
vammaislainsäädännöstä. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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73 
VT JOHANNA SUMUVUOREN JA 27 MUUN VALTUUTETUN TALOUS- 
ARVIOALOITE MAAHANMUUTTAJIEN YHTEISPALVELUPISTEESTÄ 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 45 
Khs 2008-650 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Itäkeskuksessa toimii vuonna 2000 ESR-rahoituksella aloitettu ja 2004 
kaupungin omaksi toiminnaksi vakinaistettu sosiaaliviraston alainen 
maahanmuuttajien neuvontapiste, joka tarjoaa neuvontapalveluita noin 
kymmenellä eri kielellä. Helsinkiläiset maahanmuuttajat saavat neuvon-
tapisteestä apua muun muassa sosiaaliturvaan, asumiseen, oleskelu-
lupiin, työelämään, perheongelmiin, koulutukseen ja viranomaisasioin-
tiin liittyvissä kysymyksissä. 
 
Vuonna 2007 voimaan astunut uusi yhteispalvelulaki antaa mahdolli-
suuden toteuttaa uudella tavalla eri instituutioiden tarjoamien palvelui-
den integraatiota. Sosiaalivirasto ja valtio ovat käyneet keskusteluja 
maahanmuuttajien yhteispalvelupisteen perustamisesta, jolla parannet-
taisiin julkisen hallinnon asiakaspalvelun saatavuutta ja toiminnan te-
hokkuutta. Tarkoituksena on saattaa saman katon alle muun muassa 
Kelan, maistraatin, maahanmuuttajaneuvonnan, työhallinnon ja ulko-
maalaispoliisin palvelut. Yhteispalvelupisteen sijainniksi on ajateltu 
Helsingin keskustaa. 
 
Ulkomaalaisväestön määrä kasvaa Helsingissä voimakkaasti. Helsingin 
tuoreimman väestöennusteen mukaan vuonna 2025 helsinkiläisiä on 
130 000 enemmän kuin nyt. Näistä ihmisistä 100 000 on maahanmuut-
tajia. Maahanmuuttajien neuvonnan resurssien on kasvettava yhdessä 
maahanmuuttajien kasvavan määrän kanssa. 
 
Ajatus valtion ja Helsingin yhteisestä, yhdessä rahoittamasta yhteispal-
velupisteestä on erittäin kannatettava. Yhteispalvelupisteen sijoittami-
nen keskustaan on myös hyvä ajatus, mutta neuvontapalveluiden saa-
tavuus myös idässä olisi taattava, asuuhan 26,5 % Helsingin maahan-
muuttajista Itä-Helsingissä. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vuoden 2009 talousar-
viossa varataan Helsingin osalta riittävä määräraha maahanmuuttajien 
yhteispalvelupisteen perustamiseen sekä toiminnan ylläpitämiseen se-
kä Itäkeskuksessa että Helsingin kantakaupungissa.” 
 
Aloitteesta on saatu 23.5.2008 kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, 
30.5.2008 henkilöstökeskuksen, 30.5.2008 hallintokeskuksen ja 
13.6.2008 sosiaalilautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 93–96. 
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Khs toteaa, että virastot tekevät yhteistyötä hallintokeskuksen kansain-
välisen osaston kanssa kaupungin kansainvälisen toiminnan strategian 
toteuttamista koskevan toimintasuunnitelman laatimiseksi ja sen osana 
maahanmuuttajien neuvontapalvelujen kehittämiseksi. Neuvotteluja 
valtion viranomaisten mukaantulosta samoin kuin muiden pääkaupun-
kiseudun kuntien osallistumisesta on käyty. Lautakunnat eivät ole vielä 
tässä vaiheessa esittäneet lisäresurssitarpeita. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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74 
VT TIIA AARNIPUUN JA 10 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE KOULUTERVEYDENHUOLLOSTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 46 
Khs 2008-651 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kouluterveydenhuolto on avainasemassa, kun halutaan ehkäistä en-
nalta lasten ja nuorten ongelmia ja puuttua ajoissa perheen pulmatilan-
teisiin. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vuoden 2009 ta-
lousarviossa varataan riittävästi voimavaroja siihen, että jokainen pe-
ruskoululainen voidaan kutsua kerran lukuvuodessa tapaamaan sekä 
kouluterveydenhoitaja että koulupsykologi. Tapaamisille on myös varat-
tava riittävästi aikaa.” 
 
Aloitteesta on saatu 3.6.2008 opetuslautakunnan ja 4.6.2008 terveys-
lautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 97 ja 98. 
 
Khs viittaa lautakuntien lausuntoihin sekä edellä aloitteesta 52 anta-
maansa vastaukseen ja toteaa, että kouluterveydenhuollon terveystar-
kastusohjelman mukaisesti terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain. 
Luokilla 1, 5 ja 8 lääkäri tekee laaja-alaiset terveystarkastukset. Terve-
ystarkastuksissa korostuvat oppilaan omien voimavarojen tukeminen, 
terveyden edistäminen ja ongelmia ehkäisevä työote.  
 
Helsingin peruskouluissa yhteistyössä kouluterveydenhuollon henkilö-
kunnan kanssa toimii psykologeja ja kuraattoreja, jotka Helsingin kau-
pungin työnjaon mukaisesti ovat opetusviraston henkilökuntaa. Khs on 
edellyttänyt, että koulupsykologien ja koulukuraattorien asema opetus-
toimen organisaatiossa selvitetään. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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75 
VT TIIA AARNIPUUN JA 9 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE UUSIEN SOSIAALIOHJAAJIEN PALKKAAMISESTA KOTI- 
PALVELUIHIN 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 47 
Khs 2008-652 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Lapsiperheiden kotipalvelut on koettu tehokkaaksi ennaltaehkäiseväk-
si työmuodoksi esimerkiksi silloin, kun vanhemmat uupuvat tai sairas-
tuvat. Kotipalvelun voimavarat eivät kuitenkaan vastaa nykyistä tarvet-
ta. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vuoden 2009 talousar-
vioon varataan määrärahat 15 uuden sosiaaliohjaajan palkkaamiseen 
kotipalveluihin.” 
 
Aloitteesta on saatu 13.6.2008 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 99. 
 
Khs toteaa, että lapsiperheiden kotipalvelun vaikuttavuuden ja henki-
löstön työhyvinvoinnin turvaamiseksi on tehty rakennemuutos, jossa 
työtä kohdennetaan aikaisempaa enemmän varhaiseen tukeen. 
 
Vuonna 2008 perhekeskuksissa käynnistettiin lapsiperheiden varhaisen 
tuen ja kotipalvelun tiimit, joissa kotipalvelun perhetyöntekijät ja sosiaa-
liohjaajat työskentelevät yhdessä. Tärkeänä varhaisen tuen tiimeissä 
pidetään kotiin annettavaa tukea sekä palveluohjausta ja hyvien yhte-
yksien rakentumista muiden palveluja tuottavien kumppanien kanssa. 
 
Kaupunginhallituksen käyttövaroihin varatulla lasten ja nuorten hyvin-
voinnin edistämiseen tarkoitetulla 6 milj. euron määrärahalla vahviste-
taan myös lapsiperheiden kotipalvelua. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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76 
VT TIIA AARNIPUUN JA 10 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE TOISEN ASTEEN OPPILAITOSTEN UUSISTA VIROISTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 48 
Khs 2008-653 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vuoden 2009 talousar-
viossa varataan määrärahat kahden uuden koulukuraattorin, kahden 
uuden opon ja kahden uuden koulupsykologin palkkaamiseksi toisen 
asteen oppilaitoksiin.” 
 
Aloitteesta on saatu 3.6.2008 opetuslautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 100. 
 
Khs viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että opetuslautakunta ei ole 
esittänyt uusien virkojen perustamista, vaan on katsonut että nykyinen 
koulukuraattoreiden, opinto-ohjaajien ja koulupsykologien määrä on riit-
tävä. 
 
Lisäksi Khs on edellyttänyt, että koulupsykologien ja koulukuraattorien 
asema opetustoimen organisaatiossa selvitetään. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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77 
VT TIIA AARNIPUUN JA 9 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE UUSISTA KAUPUNKIPYÖRISTÄ 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 49 
Khs 2008-654 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin keskustaa on kehitettävä enemmän jalankulkijoiden ja pyö-
räilijöiden ehdoilla ja vähemmän autoilijoiden ehdoilla. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinkiin hankitaan uu-
denlaisia, kestäviä kaupunkipyöriä, joita voi varata käyttöön myös netis-
tä. Mallia voi ottaa muualta Euroopasta.” 
 
Aloitteesta on saatu 9.6.2008 kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 
16.6.2008 joukkoliikennelautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 101 
ja 102. 
 
Khs toteaa, että nykyisen tyyppiset kaupunkipyörät ovat olleet Helsin-
gissä käytössä vuodesta 2000. Ongelmana on ollut mm. runsas ilkival-
ta, joka on johtunut osin siitä, että käyttäjiltä ei vaadita rekisteröitymistä.  
 
Liikennelaitos on käynnistänyt selvityksen kaupunkipyöräjärjestelmän 
uudistamisesta niin, että järjestelmä saataisiin käyttöön kesällä 2010. 
Euroopan kaupungeissa on aivan viime vuosina toteutettu uudenlaisia, 
varsin toimivia, mutta vastaavasti melko kalliita kaupunkipyöräjärjes-
telmiä. Kaupungille aiheutuvien kustannusten alentamiseksi liikennelai-
tos selvittää mahdollisuudet mainosrahoituksen käyttämiseen. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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78 
VT TIIA AARNIPUUN JA 8 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE KOULULAISTEN KESÄTOIMINNASTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 50 
Khs 2008-655 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Liian monet pienet koululaiset joutuvat viettämään kesälomallaan päi-
viä yksin. Kaikille ei riitä paikkoja kesäleireillä eikä kaikilla perheillä ole 
varaa maksulliseen leiritoimintaan. Leikkipuistoissa ei ole riittävästi 
voimavaroja tarjota ohjattua toimintaa kouluikäisille. 
 
Me valtuutetut esitämme, että vuoden 2009 talousarvioon varataan mil-
joonan euron lisämääräraha koululaisten kesätoiminnan kehittämiseen 
leikkipuistoissa sekä koululaisten kesäleiritoimintaan.” 
 
Aloitteesta on saatu 3.6.2008 opetuslautakunnan ja 13.6.2008 sosiaali-
lautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 103 ja 104. 
 
Khs toteaa, sosiaaliviraston järjestämän kesäleikkipuistotoiminnan ja 
opetusviraston järjestämän kesäleiritoiminnan lisäksi nuorisoasiainkes-
kus järjestää 8-18 -vuotiaille kesätoimintaa ja kaupunki tukee eri järjes-
töjä, joilla on lapsille ja nuorille kesätoimintaa. 
 
Opetusvirasto panostaa nykyisellään noin miljoona euroa lomavirkistys-
toiminnan järjestöavustuksiin sekä kaupungin omistamien leirikeskus-
ten ja tonttien ylläpitoon. Huolimatta peruskoululaisten vähenemisestä 
ei leiritoiminnan hakijamäärissä ole tapahtunut vähennystä, vaan haki-
jamäärä pysyttelee n. 2 500 hakijassa. Erityisoppilaiden ja monikulttuu-
risten oppilaiden määrän kasvu edellyttää toiminnan laadullista kehit-
tämistä. 
 
Opetuslautakunta on esittänyt vuoden 2009 talousarvioon vuoden 2007 
osallistujamäärän turvaamista sekä lisäksi kahta monikulttuurista ryh-
mää.  
 
Sosiaalivirasto järjesti kuluvana vuonna kesätoimintaa ruokailuineen 44 
puistossa 2.6–1.8.2008 välisenä aikana. 
 
Sosiaalilautakunta ei ole esittänyt vuoden 2009 talousarvioon lisämää-
rärahaa koululaisten kesätoimintaan. 
 
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen on varattu 6 milj. euron 
määräraha Khn käytettäväksi. Tästä talousarviokohdasta on tarkoitus 
osoittaa määrärahoja virastoille mm. syrjäytymisen ehkäisyyn (verkko-
työhön, tuntityöhön, viikonlopputoimintaan, leiritoimintaan, Nuorten Ää-
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ni –projektiin, tyttötyöhön, kohdennettuun työhön, mamu-
painotukseen).  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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79 
VT TIIA AARNIPUUN JA 7 MUUN VALTUUTETUN KAUPUNGIN TYÖN- 
TEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSISTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 51 
Khs 2008-656 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin asumiskustannukset ja kaupungin henkilöstön palkkataso 
ovat tällä hetkellä aivan eri maailmoista. Me allekirjoittaneet valtuutetut 
esitämme, että kaupunki varaa vuoden 2009 talousarvioon 30 miljoo-
nan euron määrärahan kaupungin työntekijöiden palkkojen korottami-
seen sellaiselle tasolle, että heidän ostovoimansa on lähempänä mui-
den suurten kaupunkien henkilöstön ostovoimaa.” 
 
Aloitteesta on saatu 29.5.2008 henkilöstökeskuksen lausunto, joka on 
liitteenä 105. 
 
Khs toteaa, että henkilöstön pysyvyyteen ja saatavuuteen voidaan 
parhaiten vaikuttaa toteuttamalla kaupungin henkilöstöstrategiassa 
päätetyt toimenpiteet tehokkaasti. Talousarviossa vuodelle 2009 ja 
seuraavaksi vuodeksi on molempina varattu henkilöstömääräraha  
5 milj. euroa, josta käytetään palkkauksellisen tasa-arvon edistämiseen 
ja työvoimapulasta kärsivien alojen ja tehtävien palkkauksen tarkista-
miseen noin 3 milj. euroa sekä aloitettuihin kehittämishankkeisiin noin 2 
milj. euroa 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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80 
VT TIIA AARNIPUUN JA 8 MUUN VALTUUTETUN KOULULAISTEN  
ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINNASTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 52 
Khs 2008-657 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Pienten koululaisten iltapäiväkerhot ovat perheille korvaamattoman 
tärkeitä. Yhä edelleen eri kaupunginosissa asuvat perheet ovat kuiten-
kin keskenään eriarvoisessa asemassa. Kaikille ei riitä paikkoja lain-
kaan ja osa vanhemmista joutuu laittamaan lapsensa vakaumuksensa 
kanssa ristiriidassa olevan järjestäjän kerhoon, kun koulun järjestä-
mään kerhoon ei enää mahdu. Iltapäivätoiminnan kuukausimaksut al-
kavat myös olla pienituloisille perheille aika suuret. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että vuoden 2009 talous-
arviossa varataan nykyistä suuremmat voimavarat koulujen järjestä-
mään 1- ja 2-luokkalaisten iltapäiväkerhotoimintaan. Lisäksi esitämme, 
että iltapäivätoiminnan kuukausimaksut eivät nouse ainakaan seuraa-
vien kahden vuoden aikana.” 
 
Aloitteesta on saatu 3.6.2008 opetuslautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 106. 
 
Khs toteaa, se on 10.4.2007 hyväksynyt perusopetuslain mukaisen-
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut toistaiseksi al-
kaen 1.8.2007 ja hyväksynyt 17.3.2008 iltapäivätoiminnan asiakas-
maksuhuojennusten yleisperiaatteet. Alustavan arvion mukaan noin 15 
% palvelunkäyttäjistä tulee olemaan maksualennuksen tai -huojennuk-
sen piirissä.  
 
Huolimatta peruskoulun oppilasmäärän alenemisesta ei iltapäivätoi-
minnan hakijamäärissä ole tapahtunut vähennystä, oppilaat siirtyvät 
leikkipuistotoiminnasta iltapäivätoimintaan. Opetusvirasto on laskenut, 
että vuosittain siirtyviä lapsia on n. 200–300. Syksyllä 2008 hakeneista 
paikan sai 99 %. 
 
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen on varattu 6 milj. euron 
määräraha Khn käytettäväksi. Tästä talousarviokohdasta Khs voi osoit-
taa virastoille lisämäärärahaa mm. syrjäytymisen ehkäisyyn. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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81 
VT PAAVO ARHINMÄEN JA 7 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN TUKEMISESTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 53 
Khs 2008-658 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Eläkkeensaajien valtaenemmistö kuuluu yhteiskunnan pienituloisiin, 
merkittävä osa köyhiin. Yksinäisen henkilön täysimääräinen kansan-
eläke vuonna 2008 on 558,46 euroa kuukaudessa. Vuodelta 2006 ole-
vien tilastotietojen perusteella alle tuhannen euron kuukausieläkkee-
seen joutuu tyytymään noin puolet eläkeläisistä ja alle 1 200 euron 
kuukausieläkkeeseen lähes 70 prosenttia kaikista eläkkeensaajista. 
 
On tärkeää huolehtia siitä, että eläkeläiset voivat harrastaa myös liikun-
taa aktiivisesti. Näin ikäihmiset voivat huolehtia henkisestä ja fyysisestä 
kunnostaan. Helsingin kaupunki tarjoaa lipunhinnoiltaan markkinaeh-
toisten liikuntapalveluiden hintoihin verrattuna edullisia mahdollisuuksia 
liikuntaan, mutta silloin, kun ihmisen tulot riittävät vain välttävästi tai ne 
riittävät huonosti pakollisten menojen maksamiseen, ovat liikuntapalve-
lut sellaisia, joista monet ensimmäiseksi karsivat menojaan, ja jättävät 
ehkä kokonaan käyttämättä. 
 
Tällä hetkellä sellaiset helsinkiläiset, joilla on sotilas- tai rintamapalve-
lustunnus ja helsinkiläiset sotainvalidit pääsevät uimaan ja käyttämään 
kunto- ja voimailusaleja ilmaiseksi esittämällä rintamapalveluskortin tai 
tammenlehvärintaneulan. Vapaa käyttöoikeus koskee kaikkia Helsingin 
kaupungin uimahalleja ja kunto- ja voimailusaleja. 
 
Espoon kaupunki puolestaan tarjoaa kaikille 70-vuotiaille ja sitä van-
hemmille (vuonna 2008 tämä tarkoittaa vuonna 1938 ja sitä ennen syn-
tyneitä) espoolaisille ikäihmisille maksuttomia liikuntapalveluita. Sportti-
kortti 70+-niminen kortti on maksuton ja se sisältää Espoon kaupungin 
uimahallien vapaan käytön uimahallien aukioloaikoina, liikuntatoimen 
kuntosalien käytön vapaaharjoitteluaikoina ja maksuttomat liikuntatoi-
men ohjatut liikuntapalvelut. Kortin voi lunastaa käyttöön uimahallien 
kassoilta tai kaupungin yhteispalvelupisteistä. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsingin kaupunki varaa 
ensi vuoden budjettiin tarvittavat määrärahat, jotta Helsingissä voidaan 
ottaa käyttöön Espoon kaupungin korttia vastaava ikäihmisten maksu-
ton liikuntakortti, joka mahdollistaa sen, että kyseisenä vuonna 70 vuot-
ta täyttävät tai sitä vanhemmat ihmiset saavat maksutta ja rajoituksetta 
käyttää Helsingin kaupungin uimahalleja sekä kunto- ja voimailusaleja, 
ja lisäksi myös liikuntatoimen ohjattuja liikuntapalveluja.” 
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Aloitteesta on saatu 3.6.2008 liikuntalautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 107. 
 
Khs toteaa, että yhä suurempi osa eläkeläisistä ja lähes kaikki uudet 
eläkeläiset saavat työeläkettä, joten he ovat taloudellisesti paremmin 
toimeentulevia kuin aiemmat eläkeläissukupolvet. Suuri osa heistä on 
maksukykyisiä ja tarvetta kokonaan verovaroin kustannettaviin palve-
luihin on yhä harvemmalla. Yli 70-vuotiailta perittävät liikuntapaikkojen 
sisäänpääsymaksut ovat nykyisellään hyvin kohtuullisia ja vahvasti 
subventoituja. Maksuja on myös pyritty yhtenäistämään kaupunkikon-
sernin sisällä. Kohtuullisen maksun katsotaan sitouttavan paremmin 
osallistumaan säännölliseen toimintaan kuin maksuttoman palvelun. 
Toimeentulotukeen oikeutetut voivat saada palvelulajista riippuen pal-
veluita joko maksuttomina tai toimeentulotukea näihin palveluihin. Lii-
kuntalautakunnan varsin kattavassa lausunnossa on kerrottu ikäihmisil-
le myönnettävät maksut ja eri alennukset liikuntapaikoissa.  
 
Talousarvio ei sisällä määrärahaa vapaan sisäänpääsyn toteuttamisek-
si liikuntapaikkoihin eikä maksuttomia ohjattuja liikuntapalveluja 70 
vuotta täyttäneille henkilöille. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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82 
VT PAAVO ARHINMÄEN JA 7 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE HERTTONIEMENRANNAN KIRJASTO-, NUORISOTALO- JA  
UIMAHALLIHANKKEISTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 54 
Khs 2008-659 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Herttoniemenrannan kaupunginosa on rakennettu lähes valmiiksi. Vii-
meiset asuinrakennukset valmistunevat vuoden 2009 aikana. Aikoi-
naan alueelle suunnitellut ja kaavoitetut palvelut eivät ole kuitenkaan 
toteutuneet luvatulla tavalla. Asukasmäärältään Herttoniemenranta 
vastaa pientä suomalaista kaupunkia. 
 
Alueella on kaava sekä kirjasto–nuorisotalorakennusta varten että koko 
Kaakkois-Helsinkiä palvelevaa uimahallia varten. Kun asuinalue on 
muuten valmis, on lopulta syytä toteuttaa puuttuvat palvelut. 
 
Me aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että ensi vuoden 
budjettiin varataan tarvittavat varat kirjasto–nuorisotalo- ja uimahalli-
hankkeiden käynnistämiselle.” 
 
Aloitteesta on saatu 14.5.2008 kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, 
15.5.2008 nuorisolautakunnan ja 27.5.2008 liikuntalautakunnan lau-
sunnot, jotka ovat liitteinä 108–110. 
 
Khs toteaa, että kaavoituksessa uimahallin rakentamiseksi varattu 
paikka on varattu suunnittelua varten Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle 
31.12.2008 asti. Vuosaaren Urheilutalo Oy on kuitenkin viime vuosina 
pitänyt ensisijaisena hankkeenaan Vuosaaren urheilutalon peruskorja-
usta ja laajennusta. Liikuntatoimen talousarvioesitykseen vuodelle 
2009 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2010–2013 ei sisälly uimahallin 
rakentamista Herttoniemenrantaan.  
 
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta on luopunut Herttoniemenrannan kirjas-
tohankkeesta ja on sen sijaan asettanut tavoitteeksi Laajasalon kirjas-
ton kehittämisen, joka kirjasto palvelisi Herttoniemenrantaa, Laajasaloa 
ja uutta Kruunuvuorenrannan aluetta. Laajasalon uutta kirjastoa ei ole 
kuitenkaan vielä voitu sisällyttää tähän taloussuunnitelmaehdotukseen. 
 
Nuorisotoimen näkökulmasta myöskään uusien nuorisotilojen rakenta-
minen Herttoniemenrantaan ei tässä vaiheessa ole ajankohtaista eikä 
tarpeellista. 
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Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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83 
VT PAAVO ARHINMÄEN JA 6 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE AUTONOMISISTA SOSIAALIKESKUKSISTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 55 
Khs 2008-660 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Eurooppalaisissa suurkaupungeissa on autonomisia sosiaalikeskuk-
sia, joissa erityisesti nuorilla on mahdollisuus omaehtoiseen toimintaan. 
Tällainen autonominen sosiaalikeskus toimi myös Helsingin Herttonie-
messä Siperia-nimellä siihen asti, kun vanha puutalo paloi. 
 
Tästä lähtien aktiiviset nuoret ovat etsineet uutta paikkaa autonomisen 
sosiaalikeskuksen perustamiselle ja tätä vauhdittaakseen vallanneet 
useita rakennuksia. Osa vallatuista rakennuksista on ollut rakenteelli-
sesti tai terveydellisesti toimintaan sopimattomia, mutta ongelmana on 
ollut myös vuokrarahojen puuttuminen. 
 
Helsingin pitää olla eurooppalainen kaupunki myös siltä osin, että sen 
asukkailla on mahdollisuus perustaa autonomisia sosiaalitiloja tyhjillään 
oleviin rakennuksiin ja tiloihin. Jotta tällaiset hyvät projektit eivät kaadu 
vuokranmaksuun, me aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, 
että ensi vuoden talousarvioon varataan määrärahat autonomisten so-
siaalikeskusten vuokramenojen kattamiseen.” 
 
Aloitteesta on saatu 16.5.2008 nuorisolautakunnan ja 19.6.2008 kiin-
teistölautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 111 ja 112. 
 
Khs viittaa lausuntoihin ja toteaa, että yleensä tyhjillään olevat ja kau-
pungin omistamat rakennukset ovat sellaisia, että niiden tulevaisuutta 
varten on olemassa suunnitelmia ja varauksia, kuten myynti, purku tai 
peruskorjaus uuteen käyttöön. Rakennusten elinkaareen voi kuulua 
ajanjaksoja, jolloin ne ovat tilapäisesti tyhjillään, ja siksi niitä voidaan 
osoittaa esimerkiksi autonomisten sosiaalikeskusten käyttöön. 

 
Esimerkiksi osoitteessa Rajasaarenpenger 12 sijaitsee edellä mainittu-
ja tilapäisesti tyhjäksi jääneitä tiloja. Ne olivat aikaisemmin vesilaitok-
sen teknisiä pumppaamotiloja, ja sittemmin ne kunnostettiin Viirus-
teatterin käyttöön. Myöhemmin tiloissa havaittiin rakenteesta johtuvia 
sisäilman epäpuhtauksia, ja tilakeskuksen oli tarkoitus purkaa kyseiset 
tilat tämän kesän aikana. 
 
Huhtikuun alussa kyseiset tilat kuitenkin vallattiin, ja tässä yhteydessä 
tilakeskus vuokrasi kyseiset tilat 1.5.–31.8.2008 väliseksi ajaksi nuori-
soasiainkeskukselle, joka jälleenvuokrasi tilat Vapaa Katto ry:lle au-
tonomista sosiaalikeskusta varten. Vuokrausehtojen mukaisesti raken-
nuksen kellarikerroksessa sijaitsevien terveydelle vaarallisten tilojen 
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käyttö estettiin, ja vain ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevia tiloja 
voidaan käyttää kokoontumistilana. 
 
Tämän vuoden syksyllä kyseiset tilat on tarkoitus purkaa, sillä nyky-
kunnossaan niiden turvallinen, pysyvä käyttö on epävarmaa. 

 
Nuorisoasiainkeskuksen pyynnöstä tilakeskus on lisäksi selvitellyt Hel-
singin satamalta vapautuvien tilojen käyttömahdollisuuksia edellä mai-
nittuun tarkoitukseen. Tilakeskus tarjosi nuorisoasiainkeskuksen käyt-
töön Kyläsaarentie 11:stä vapautuvaa 360 m² kolmikerroksista tilaa. Ti-
lakeskukselle maksettava vuokra on 12 600 euroa/vuosi. Sataman alu-
eiden Jätkäsaaren ja Sompasaaren rakennuksia puretaan tulevina 
vuosina vaiheittain. Tilakeskuksen tarjoama tila on purkulistan loppu-
päässä ja käyttömahdollisuudet ovat 3-5 vuotta.  
 
Lautakunta päätti 2.10.2008 vuokrata osoitteesta Kyläsaarentie11 tilan 
10.1.2009 lähtien tilakeskukselta toistaiseksi kolmen kuukauden irtisa-
nomisajalla. Nuorisoasiainkeskus edelleen vuokraa tilan autonomiseksi 
sosiaalikeskukseksi Vapaa Katto ry:n käyttöön. 
 
Nuorisolautakunta ilmoittaa lausunnossaan varautuvansa talousarvion-
sa puitteissa aloitteessa mainittuun ehdotukseen. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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84 
VT PAAVO ARHINMÄEN JA 6 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE STOP TÖHRYILLE -PROJEKTIN MÄÄRÄRAHOISTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 56 
Khs 2008-661 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin kaupunki on käyttänyt vuosittain suoraan yli miljoona euroa 
Stop töhryille -projektiin ja välillisesti vielä enemmän. Varoja on käytetty 
graffiti-taiteen poistamiseen ja suhteessa jatkuvasti enemmän ulkopuo-
lisen vartiointiyrityksen palveluiden ostamiseen. 
 
Samaan aikaan Helsingissä ei ole tarjottu nuorisotoimen puitteissa po-
sitiivisia keinoja laittomien graffitimaalausten ja tagien vähentämiseksi. 
Tällä hetkellä Helsingin kaupunki ei tarjoa maalauskursseja graffititai-
teesta kiinnostuneille nuorille eikä ole osoittanut laillisia maalauspaikko-
ja. 
 
Eurooppalaisena kulttuurikaupunkina Helsingin pitäisi antaa positiivisia 
mahdollisuuksia taiteesta kiinnostuneille nuorille, ei ainoastaan pyrkiä 
vartiointifirman ja puhdistuksen kautta kovin ottein tukahduttamaan 
nuorten luovuutta. 
 
Me aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että Stop töhryille 
-projektin määrärahoja pienennetään ja tähän asti ulkopuoliselle varti-
ointiyritykselle maksetut rahat ohjataan nuorisoasiankeskukselle taide-
kasvatuksen ja nuorten taidemahdollisuuksien edistämiseen.” 
 
Aloitteesta on saatu 15.5.2008 yleisten töiden lautakunnan ja 
29.5.2008 nuorisolautakunnan lausunto, jotka ovat liitteinä 113 ja 114. 
 
Khs toteaa, että yleisten töiden lautakunnan ja rakennusviraston talo-
usarvioesityksessä 2009 ei ole enää erillistä määrärahaa Stop Töhryille 
-projektille. Rakennusviraston hallitsemien kohteiden pitäminen siistinä 
töhryistä ja luvattomista ilmoituksista ja kaatopaikoista sisältyy talous-
arvion yleiskohtaan: palvelujen hankinta. Rakennusvirasto on varautu-
nut vuonna 2009 edellisvuosien tapaan ostamaan em. palveluja noin 1 
miljoonalla eurolla HKR-Tekniikalta. HKR-Tekniikka tulee käyttämään 
tulorahoitustaan omiin tekemisiinsä ja kaikkiin tarvittaviin alihankintoi-
hin, kuten töhryjen poistoon ja töhrinnän valvontaan ym. ennalta ehkäi-
seviin toimiin kulloisenkin töhrintätilanteen mukaan. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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85 
VT OUTI OJALAN JA 7 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
ELINTARVIKEVALVONNAN RESURSSEISTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 57 
Khs 2008-662 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Elintarvikevalvonta on erittäin tärkeää kansalaisten terveyden ja hyvin-
voinnin kannalta. Esimerkiksi viime vuonna Helsingin kaupungin elintar-
vikevalvonta löysi kuusi määräysten vastaista maahantuontierää, joista 
neljä hylättiin salmonella-bakteerin takia. 
 
Vaikka Helsingissä näissä tehtävissä toimii erittäin ammattitaitoista 
henkilökuntaa, ovat henkilöstöresurssit nykyisellään riittämättömät. 
 
Me valtuutetut esitämme, että Helsinki turvaa riittävät resurssit elintar-
vikevalvontaan.” 
 
Aloitteesta on saatu 3.6.2008 ympäristölautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 115. 
 
Khs toteaa, että sekä vuoden 2008 talousarviossa että vuoden 2009 
talousarvioehdotuksessa ympäristökeskuksen määrärahoihin on lisätty 
määrärahoja useiden vakanssien perustamiseen. Ympäristökeskus on 
vuoden 2008 osalta tulosbudjetissaan kohdentanut lisämäärärahoja 
myös ympäristöterveysyksikön tarpeisiin painopistealuidensa mukai-
sesti. Vuoden 2009 talousarvioehdotuksessa on varattu määrärahaa 
ympäristöterveysyksikölle viraston esityksen mukaisesti terveystarkas-
tajan vakanssiin. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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86 
VT SIRPA PUHAKAN JA 12 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE VANHAINKOTIEN JA PALVELUASUMISEN HENKILÖSTÖ- 
MITOITUKSESTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 58 
Khs 2008-663 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Vanhuspalvelujen rakennemuutoksen seurauksena hoivapaikoilla ole-
vien vanhusten hoivan tarve on kasvanut. Hoivapaikoissa on aikaisem-
paa huomattavasti huonokuntoisempia vanhuksia, sillä hoitoon pääsyn 
’kynnys’ on noussut ja vanhuksia hoidetaan yhä pidempään kotona. 
 
Sosiaaliviraston tulee arvioida hoidon vaativuudesta lähtien myös hen-
kilöstömitoituksia, jotka eivät vastaa kaikelta osin hoidon vaativuutta. 
Henkilöstömitoitusta arvioitaessa on myös huomioitava sosiaali- ja ter-
veysministeriön tuottamat uudet vanhusten hoivan kriteerit (2008) sekä 
henkilöstön jaksaminen. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vuoden 2009 talousar-
viossa varataan henkilömitoituksen korjaamiseen vanhainkodeissa ja 
palveluasumisessa yhteensä 1,7 miljoonaa euroa.” 
 
Aloitteesta on saatu 13.6.2008 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 116. 
 
Khs toteaa, että nykyinen henkilöstömitoitus keskimäärin on omissa 
vanhainkodeissa 0,63, omissa palvelutalojen ryhmäkodeissa 0,60 ja 
muussa omassa palveluasumisessa 0,40. Henkilöstömitoitus täyttää 
ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen vähimmäisvaatimukset muilta 
osin paitsi palveluasumisessa. Talousarvioehdotus sisältää vanhuspal-
veluohjelman mukaisesti 43 lisävakanssia, kustannukset yhteensä 1,8 
milj. euroa. Lisäykset tulevat kohdentumaan mm. palveluasumisen 
ryhmäkotien muutokseen ja mitoituksen nostoon. Vastuualuekohtaiset 
tulosbudjetit täsmentyvät sosiaaliviraston käyttösuunnitelman laadinnan 
yhteydessä syksyllä 2008. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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87 
VT SIRPA PUHAKAN JA 13 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE KOULUTERVEYDENHUOLLON UUSISTA LÄÄKÄRIEN  
VIROISTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 59 
Khs 2008-664 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kouluterveydenhuolto on merkittävä ennalta ehkäisevän työn ja var-
haisen puuttumisen kannalta. Lasten ja nuorten ongelmat ovat kasva-
neet: osa lapsista voi hyvin, mutta osalla lapsilla ja nuorilla koulussa ja 
kotona selviytyminen on huomattavan vaikeaa. Myös lasten terveyserot 
ovat kasvaneet, mikä näkyy myöhemmin aikuisten syvenevinä terveys-
eroina. 
 
Kouluterveydenhuollossa on tarve lisätä lääkäreiden määrää huolimat-
ta siitä, että vuoden 2008 budjetissa tähän satsattiin. Tavoitteena tulee 
olla pitkäjänteinen kouluterveydenhuollon kehittäminen. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kouluterveydenhuoltoa 
vahvistetaan palkkaamalla viisi (5) uutta kouluterveyslääkäriä. Esitäm-
me, että vuoden 2009 talousarviossa varataan tätä varten 0,4 miljoo-
naa euroa.” 
 
Aloitteesta on saatu 4.6.2008 terveyslautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 117. 
 
Khs viittaa lautakunnan lausuntoon ja edellä aloitteisiin 52 ja 74 anta-
miinsa vastauksiin ja toteaa, että koulu- ja opiskeluterveydenhuollon 
lääkäreiden ja terveydenhoitajien mitoitusta korjataan vaiheittain. Väes-
töennusteen mukaan helsinkiläisten peruskouluikäisten lasten määrä 
vähenee lähivuosina. Vuoden 2009 talousarvioesitykseen sisältyy eh-
dotus määrärahasta kahden lääkärin ja kahden terveydenhoitajan li-
säämiseksi koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon. Tämän lisäksi lasten 
ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetusta kaupunginhallituk-
sen käyttövaroissa olevasta 6 milj. euron määrärahasta tullaan osoit-
tamaan voimavaroja koulu- ja oppilaitosterveydenhuollon vahvistami-
seen. Kouluterveydenhuollon palvelujen rinnalla koululaiset käyttävät 
terveysasemien lääkäri- ja terveydenhoitajapalveluja ja ympärivuoro-
kautisia päivystyspalveluja sairauksien hoidossa.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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88 
VT SIRPA PUHAKAN JA 13 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE KOULULAISTEN KULTTUURI- JA RETKIRAHOISTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 60 
Khs 2008-665 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Lasten kulttuuritilaisuuksiin ja retkille osallistuminen on tällä hetkellä 
rajoitettua varojen puuttuessa. 
 
Esimerkiksi lasten teatteriesityksiin osallistuminen on rajallista tai ole-
matonta, koska teatterilippuihin ei ole kouluilla varaa. Oppilaiden tasa-
arvoisen kohtelun vuoksi jokaisella koululla tulee olla mahdollisuus jär-
jestää lukuvuosittain retki esimerkiksi teatteriin tai muuhun tapahtu-
maan. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vuoden 2009 talousar-
viossa varataan 20 euroa/oppilas teatteri- tai muuhun koulun ulkopuoli-
seen tapahtumaan.” 
 
Aloitteesta on saatu 3.6.2008 opetuslautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 118. 
 
Khs toteaa, että opetustoimen talousarviossa vuodelle 2009 on varattu 
nk. oppimateriaali- ja tarvikerahaa, joka on keskimäärin vuosiluokilla 1-
6 noin 170 euroa/ oppilas ja vuosiluokilla 7-10 noin 250 euroa /oppilas. 
Tästä määrärahasta kustannetaan oppikirja- ja materiaalihankintojen li-
säksi oppilaiden retket ja opintokäynnit. rahojen käyttösuunnitelmasta 
päättää johtokunta, jolloin koulujen retki- ja opintokäyntimatkoihin va-
raamat määrärahat vaihtelevat. 
 
Perusopetuslain nojalla oppilailta ei saa kerätä ylimääräistä rahaa kou-
lun ulkopuoliseen toimintaan, joten osallistuminen kulttuuri- tai muihin 
maksullisiin tapahtumiin edellyttää, että niihin käytetään koulun varoja. 
Helsingissä on erinomaista kulttuuritarjontaa, joka liittyy opetussuunni-
telmaan ja joka tarjoaa oppilaille elämyksiä. 
 
Vuosiluokkien 1-6 oppilaat pääsevät kerran kuuden vuoden aikana kult-
tuuriasiainkeskuksen järjestämään 5 x 2 h taideohjelmaan ja koulu kus-
tantaa oppilaan matkat taidetaloihin. Kahdeksasluokkalaisille jaetaan 
Kulttikortti, jolla yksittäin oppilas pääsee erisuuruisilla alennuksilla hel-
sinkiläisiin taidelaitoksiin. Annantalo järjestää myös kulttuurikursseja 
kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppilaille. Kulttuurikurssin puit-
teissa oppilaat pääsevät seuraamaan tietyn teeman puitteissa mm. teat-
teriesityksiä ja teatterityötä myös näyttämön takana. Lisäksi koulut te-
kevät yhteistyötä eri taidelaitosten kanssa, jolloin ennen teoksen kat-
somista tutustutaan teokseen työpajoissa ja esitykseen valmistaudu-
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taan etukäteen. Joihinkin teoksiin järjestetään räätälöityä opettajain 
koulutusta. Yleensä koulu kustantaa osan kuluista ja opetusvirasto kes-
kitetyistä määrärahoista osan. Näin toimitaan esimerkiksi Suomen Kan-
sallisoopperan nuorten osaston Oop!:n ja kymmenen ala-asteen koulun 
kanssa lukuvuosittain. Kulttuurilaitosten ja koulujen yhteistyöhankkeet 
koskevat tällä hetkellä vuosittain noin yhtä neljäsosaa peruskoulun op-
pilaista. Taidelaitoksissa käynnit kasvattavat oppilaita itsenäisiksi kult-
tuuripalvelujen käyttäjiksi. 
 
Perusopetuslinjalla on varattu keskitetysti kulttuurikasvatukseen käytet-
tävää rahaa tälle vuodelle 59 350 euroa, josta 34 000 euroa käytetään 
Annantalon kanssa solmittuun sopimukseen. Ruotsinkielinen koulutus-
linja varaa keskitetysti vuosittain erilaisiin kulttuurihankkeisiin n. 6 000-
8 000 euroa. 
 
Museot ja kulttuuriasiainkeskuksen tilaisuudet ovat maksuttomia perus-
koulun oppilaille. Lisäksi mainittakoon, että määrärahoja nostettiin lu-
kuvuotta 2008–2009 koskien retki- ja opintomatkakäynteihin (suomen-
kielinen opetus 345 000 euroa ja ruotsinkielinen opetus 32 000 euroa). 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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89 
VT SIRPA PUHAKAN JA 11 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE KOULULAISTEN MAKSUTTOMASTA JOUKKOLIIKENTEESTÄ 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 61 
Khs 2008-666 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Lapsiperheiden on taloudellisesti Helsingissä monessa tapauksessa 
vaikea. Niin pieni- kuin keskituloisetkin lapsiperheet elävät muun muas-
sa asumiskustannuksista johtuen hyvinkin tiukassa taloudellisessa ti-
lanteessa. 
 
Lapsiperheet myös joutuvat paljon liikkumaan harrastusten vuoksi. Mo-
nesti lasten liikunta- ym. harrastepaikat sijaitsevat muualla kuin lähi-
alueella. 
 
Lasten ja lapsiperheiden joukkoliikenteen käytön edistämistä on tuetta-
va myöntämällä maksuton koululaislippu. Perheen taloudellisen tilan-
teen helpottamisen ohella vahvistetaan myös ilmastonmuutoksen tor-
juntaa lisäämällä joukkoliikenteen käyttöä. Tiedossa on, että lippuhinto-
jen pienentäminen ja tässä tapauksessa poistaminen edesauttavat 
käyttöä. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vuoden 2009 talousar-
viossa varataan määrärahat koululaisten maksutonta joukkoliikennelip-
pua varten.” 
 
Aloitteesta on saatu 2.6.2008 joukkoliikennelautakunnan lausunto, joka 
on liitteenä 119. 
 
Khs toteaa, että peruskoulun oppilaille voidaan myöntää Helsingin 
kaupungin liikennelaitoksen lippu koulumatkaetuna, mikäli koulumatka 
1-6 luokilla on vähintään kaksi kilometriä ja 7-9 luokilla vähintään kolme 
kilometriä yhteen suuntaan. Lipulla voi matkustaa rajattomasti arkipäi-
visin 4.30–18.00 välisenä aikana koulujen lukukausien aikana. 
 
Maksuton joukkoliikenne vähentäisi entisestään terveysvaikutuksiltaan 
positiivisia lasten ja nuorten jalan ja pyörällä tekemiä matkoja. Nuorille 
tarjottava maksuttomuus myös totuttaisi olemaan maksamatta joukko-
liikenteessä. 
 
Khs ei pidä perusteltuna koululaisten maksuttoman joukkoliikenteen to-
teuttamista, eikä talousarviossa näin ollen ole varattu tarkoitukseen 
määrärahaa. 
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Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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90 
VT SIRPA PUHAKAN JA 12 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE HAMMASHOIDON UUSISTA TIIMEISTÄ 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 62 
Khs 2008-667 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin hammashuollon jonot ovat edelleen huolestuttavan pitkät ja 
hoitotakuu ei toteudu. On tärkeää, että kaupungin omia hammashuol-
lon palveluja kehitetään. Tämä on sekä kustannusten hillinnän että 
myös toiminnan kehittämisen kannalta tärkeää. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että hammashuoltoon perus-
tetaan viisi (5) uutta tiimiä jonojen purkamiseksi hammashoidossa. Esi-
tämme, että vuoden 2009 talousarviossa varataan 1,0 miljoonaa euroa 
tiimien perustamista varten.” 
 
Aloitteesta on saatu 4.6.2008 terveyslautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 120. 
 
Khs viittaa lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että hammaslääkäreiden 
saatavuudessa on jatkuvasti vaikeuksia koko Suomessa. Työnjakoa 
edelleen kehittämällä voidaan osa nyt hammaslääkärin hoidossa käy-
vien potilaiden käynneistä ohjata suuhygienisteille, mutta vaativampaa 
hammaslääketieteellistä hoitoa tarvitsevat tulee jatkossakin hoitaa 
hammaslääkärien vastaanotoilla. Hammaslääkärimäärässä ei valta-
kunnallisella tasolla ole lähivuosina odotettavissa parantumista. Näin 
ollen pelkkä vakanssimäärän lisääminen ei auta hoitotakuun toteutumi-
seen. 
 
Khs katsoo, että hoitotiimien lisääminen ei valtakunnallisen hammas-
lääkärivajeen vuoksi tuo ratkaisua hammashuollon jonotilanteeseen, 
vaan hammashuollossa tulee edelleen panostaa erilaisten järjestämis-
tapojen kehittämiseen. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINNÖT 5/2008 137  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDEN  
   
 27.10.2008  
  
  
 

 

91 
VT SIRPA PUHAKAN JA 12 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE PERUSKOULUN UUSISTA NUORISOPSYKOLOGIEN VIROISTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 63 
Khs 2008-668 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Peruskoulussa on tärkeää lisätä oppilashuoltoa. Oppilashuollossa 
työskennellään paljon parityönä. Tällä hetkellä peruskoulussa on on-
gelma etenkin murrosikäisten lasten koulupsykologikeskustelut ja ar-
vioinnit jatkotoimien tarpeesta. 
 
Koulupsykologien tarve kasvaa myös uuden lastensuojelulain seurauk-
sena. Lastensuojelulaki edellyttää eri viranomaistahojen yhteistyön li-
säämistä. Koulukuraattori–nuorisopsykologin parityöskentelyn varmis-
tamiseksi vuoden 2009 talousarvioon tulee varata viiden koulupsykolo-
gin palkkaamiseksi varat. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että peruskouluun palkataan 
viisi nuorisopsykologin työtehtäviin ja tähän varataan varat vuoden 
2009 talousarviossa.” 
 
Aloitteesta on saatu 3.6.2008 opetuslautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 121. 
 
Khs toteaa, että kaupungin koulujen koulupsykologi- ja kuraattoripalve-
luista vastaa opetusvirasto. Lukuvuonna 2007–2008 perusopetuslinjalla 
oli 39 koulupsykologin tointa ja 47 koulukuraattorin tointa. Ruotsinkieli-
sellä koulutuslinjalla on yhteensä 5 psykologin ja 5 koulukuraattorin 
tointa peruskoululaisia ja lukiolaisia varten. 
 
Kaikissa suomenkielisissä ala-asteen kouluissa ja erityiskouluissa oli 
psykologipalvelut. Vuosiluokkien 7–9 oppilaille palveluja järjestettiin 
mahdollisuuksien mukaan. Lukuvuonna 2006–2007 koulupsykologeilla 
oli asiakkaana 2 706 oppilasta, joista 211 oli vuosiluokkien 7–9 oppilai-
ta. Ruotsinkielisissä kouluissa työskentelevillä koulupsykologeilla oli yh-
teensä 299 asiakasta, joista 25 oli vuosiluokkien 7–9 oppilaita. 
 
Lukuvuonna 2007–2008 kaikissa suomenkielisissä peruskouluissa oli 
koulukuraattoripalvelut. Koulukuraattoreilla oli asiakkaana 3 096 oppi-
lasta, joista 1 308 oli vuosiluokkien 7–10 oppilaita. Ruotsinkielisessä 
perusopetuksessa koulukuraattorien asiakkaina oli 265 oppilasta, joista 
238 oli vuosiluokkien 7–10 oppilaita. 
 
Helsingin kaupungin ylläpitämissä peruskouluissa oli 20.9.2007 oppilai-
ta 38 323. Oppilasmäärän arvioidaan vähenevän vuoteen 2010 men-
nessä noin 36 000 oppilaaseen. Oppilashuoltopalveluiden kokonaisre-
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surssin pysyessä nykyisen suuruisena ja oppilasmäärän vähentyessä 
voidaan psykologipalveluita suunnata vuosiluokille 7–9. 
 
Opetuslautakunnan esityksen mukaisesti talousarvio ei sisällä uusia 
nuorisopsykologien virkoja vuodelle 2009. 
 
Khs on edellyttänyt, että koulupsykologien ja koulukuraattorien asema 
opetustoimen organisaatiossa selvitetään. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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92 
VT SIRPA PUHAKAN JA 11 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE TERVEYSASEMIEN UUSISTA LÄÄKÄRIEN VIROISTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 64 
Khs 2008-669 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin terveyskeskusten tilanne on joillain alueilla, esim. Kontulas-
sa ja Kivikossa ollut vaikea lääkäritilanteen osalta. Hoitotakuun toteut-
tamiseksi on edelleen tarvetta lisätä terveyskeskuslääkärien määrää. 
Kyse on myös siitä, että mitä parempi terveyskeskuslääkäritilanne sitä 
parempi on myös terveyskeskuslääkäreiden rekrytointilanne. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että terveyskeskuslääkärien 
määrää lisätään viidellä vuonna 2009. Budjettiin varataan viiden ter-
veyskeskuslääkärin palkkaukseen tarvittavat rahat sekä lisäyksen ai-
heuttamaan terveydenhoitoon (mm. terveydenhoitajat) tarvittavat va-
rat.” 
 
Aloitteesta on saatu 4.6.2008 terveyslautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 122. 
 
Khs viittaa lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että vastuuväestöjen 
koolla ja toimintakäytäntöjen muutoksilla on keskeinen merkitys terve-
yskeskuslääkäreiden työn hallinnalle. Tämänhetkiset lääkäriresurssit ja 
hoitotyön voimavarat on todettu suhteellisen hyviksi. 
 
Terveyskeskuslääkäreiden määrää on viime vuosina lisätty myös Kon-
tulan ja Kivikon terveysasemille. Vakanssien lisäämisestä ja väestövas-
tuualueiden pienentämisestä huolimatta Kontulan ja Kivikon terveys-
asemille ei ole saatu palkatuksi toivottua määrää lääkäreitä. Tämän 
vuoksi ne ovat käyttäneet viime vuosina runsaasti ostopalvelulääkäri-
työvoimaa palvelujen turvaamiseksi. Lääkärikohtaisia väestömääriä 
valtakunnallisesti vertailtaessa on muistettava, että Helsingissä terve-
yskeskuslääkäreiden tehtäviä hoitaa terveysasemilla toimivien lääkä-
reiden lisäksi 23 lääkäriä valvotun kotisairaanhoidon piirissä ja 15 lää-
käriä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Alueellisten terveyserojen 
ja palvelutarjonnan erojen korjaamiseen lisätään kuusi terveyskeskus-
lääkäriä.  Palvelujen saatavuuseroja tasoitetaan tarvittaessa myös voi-
mavaroja siirtämällä sekä potilaiden valinnanvapautta lisäämällä. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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93 
VT SIRPA PUHAKAN JA 11 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE ELÄKELÄISTEN ALENNUSLIPUN LAAJENTAMISESTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 65 
Khs 2008-670 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Pienituloisten eläkeläisten mahdollisimman laaja turvaaminen on ta-
loudellinen, terveydellinen ja sosiaalinen kysymys. Matkakustannukset 
saattavat muodostua esteeksi liikkumiselle. Aktiivinen liikkuminen vai-
kuttaa vahvasti ennalta ehkäisevästi muun muassa yksinäisyyden eh-
käisemisessä sekä liikkumiskyvyn ja sosiaalisten suhteiden hoitami-
sessa. 
 
Eläkeläiset kokevat myös epäoikeudenmukaisena sen, että arvo- ja 
kausilipun alennukset eivät kohdennu tasa-arvoisesti kaikkiin eläkeläi-
siin. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että eläkeläisten liikkumisen 
mahdollistamiseksi arvo- ja kausilipun hintaa tulee alentaa siten, että 
kaikki eläkeläiset saavat 50 prosentin alennuksen, mikä on nykyinen 
alennus täyttä kansaneläkettä saaville. 
 
Esitämme, että vuoden 2009 talousarviossa varataan tarvittavat varat 
tähän. 
 
Alennuksen myöntäminen ei tule todennäköisesti vaikeuttamaan ruuh-
ka-aikojen liikennettä, koska eläkeläiset käyttävät joukkoliikennettä vä-
hän ruuhka-aikoina. Sen sijaan alennus lisäisi liikkumista. Tiedossa on, 
että joukkoliikenteen lippujen alennus lisää joukkoliikenteen käyttöä.” 
 
Aloitteesta on saatu 19.5.2008 joukkoliikennelautakunnan lausunto, jo-
ka on liitteenä 123. 
 
Khs toteaa, että YTV päättää pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen 
alennuslippukäytännöstä. Niin ikään Khs toteaa, että PKS-neuvottelu-
kunta on sopinut kuntien yhteisen joukkoliikenteen tilaajaorganisaation 
perustamisesta, jonka on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2010 
alusta. 
 
Lähtökohtana tulee jatkossa olla, että alennuslippukäytäntö on koko 
pääkaupunkiseudulla yhtenäinen. Lausunnossaan YTV:n taksa- ja lip-
pujärjestelmäsuunnitelmasta (14.4.2008) Khs toteaa esittäneensä 
alennusryhmien osalta, että ”Asia edellyttää erillisen perusteellisen 
valmistelun, jolloin selvitetään mm. lasten, opiskelijoiden ja eläkeläisten 
alennuskäytännöt”. YTV:n tarkoituksena on tehdä kokonaisselvitys 
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alennuskäytännöistä meneillään olevan taksa- ja lippujärjestelmän uu-
distamishankeen yhteydessä. 
 
Edellä todetun perusteella Khs katsoo, että alennuslippukäytännön 
muuttaminen ei tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista. Talousarvi-
ossa ei ole varauduttu alennuslippujen myöntämiseen 70 vuotta täyttä-
neille. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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94 
VT SIRPA PUHAKAN JA 11 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE LASTENSUOJELUHENKILÖSTÖN LISÄÄMISESTÄ 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 66 
Khs 2008-671 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Lastensuojelun tarve on kasvanut. Lasten ja perheiden elämäntilanteet 
ovat vaikeutuneet ja moniongelmaistuneet. Myös uuden lastensuojelu-
lain velvoitteet ovat lisänneet työn vaativuutta. 
 
Lastensuojelun henkilöstön työtilanne on monin paikoin hyvin rankka. 
Moni tekee työtään äärirajoilla, ja yhteistyö esimerkiksi koulun kanssa 
saattaa pätkiä aivan syystä, että aikaa yhteydenpitoon ei löydy. 
 
Lastensuojelun työntekijöillä on keskimäärin 40–50 lasta työntekijää 
kohden. Tämä on liian korkea ottaen huomioon perheiden vaikeutuneet 
tilanteet. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vuoden 2009 talousar-
viossa varataan tarvittavat määrärahat lastensuojeluhenkilöstön lisää-
miseksi. Työntekijää kohden tulee olla alle 40 lasta per työntekijä. Mi-
toituksessa tulee huomioida muun muassa maahanmuuttajaperheiden 
vaatima aika.” 
 
Aloitteesta on saatu 13.6.2008 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 124. 
 
Khs toteaa, että sosiaalialan tehtävänrakenteita ja toimintamalleja on 
kehitetty viime vuosina. Perhekeskusten uuden tiimimallin mukaan per-
hekeskuksien työ on jaettu ennaltaehkäisevän, varhaisen tuen ja las-
tensuojelun osa-alueisiin: varhaisen tuen ja kotipalvelun tiimeihin ja las-
tensuojelutiimeihin. 
 
Sosiaaliviraston tilastojen mukaan laskettuna tammi- ja helmikuussa 
2008 yhdellä lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijällä oli keski-
määrin 41 asiakasta. Vuonna 2008 lapsiperheiden palveluissa perhe-
keskustoimintaan palkataan 43 uutta työntekijää. Talousarvioehdotus 
vuodelle 2009 sisältää lapsiperheiden palvelujen vastuualueella mm. 
määrärahan 10 lastensuojelun sosiaalityöntekijän virkaan, 10 sosiaa-
liohjaajan virkaan ja yhteen poliisissa toimivan sosiaalityöntekijän toi-
meen. Tämän lisäksi kaupunginhallituksen käyttövaroihin on varattu 6 
milj. euron määräraha lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. 
Lastensuojelun avohuollon tukitoimia voidaan vahvistaa tästä määrära-
hasta osoitettavin varoin. 
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Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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95 
VT SIRPA PUHAKAN JA 11 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE TANSSITALOSTA HELSINKIIN 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 67 
Khs 2008-672 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsinkiin tarvitaan tanssitarjontaan keskittyvä esitystila, tanssitalo, jo-
ka tarjoaisi monipuoliset esiintymis- ja harjoitus- sekä harrastustilat 
tanssitaiteelle. Tanssitalo toisi myös uusia katsojia tanssitaiteelle. Se 
voisi olla myös vetovoimainen matkailun kannalta kulttuurikohteena. 
 
Helsingissä on tällä hetkellä puutetta sekä tanssiteattereiden esiinty-
mis- että harjoituspaikoista. Zodiakin käyttömahdollisuudet ovat rajoite-
tut eivätkä tilat sovi kaikille esityksille. Samoin Aleksanterin teatteri on 
osittain soveltumaton tanssitaiteen esitykselle tai rajoittaa huomatta-
vasti esitysten luonnetta. Näyttämö on kalteva ja pieni, ja katsomon 
malli ei ole paras mahdollinen. 
 
Kaupungilla on myös tiloja tarjottavana alueilla, kuten Stoa. Näinä tilat 
eivät kuitenkaan korvaa tanssitalon tuomaa lisäarvoa, mitä tanssiin 
keskittyvä tanssitalo edustaisi. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vuoden 2009 talousar-
viossa varataan tarvittavat määrärahat tanssitalohankkeen kartoitusta 
ja suunnittelun aloittamista varten.” 
 
Aloitteesta on saatu 23.5.2008 kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausun-
to, joka on liitteenä 125. 
 
Khs toteaa, että kulttuuriasiainkeskuksen asettama työryhmä on laati-
nut ehdotuksen tanssitaiteen kehittämisestä ja sopivista tanssitaiteilijoi-
den työ- ja esiintymistiloista. Tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukai-
sesti hankkeen eteneminen edellyttää tarveselvitystä ja sen pohjalta 
tehtyä lautakunnan myönteistä päätöstä. 
 
Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan esityksen mukaisesti talousarvio ei si-
sällä määrärahoja tanssitalohankkeelle vuonna 2009. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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96 
VT HANNA-KAISA SIIMEKSEN JA 13 MUUN VALTUUTETUN TALOUS- 
ARVIOALOITE MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN LASTEN OPPIMISEN  
TURVAAMISESTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 68 
Khs 2008-673 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsinkiläisissä peruskouluissa on luokkia, joissa oppilaista jopa yli 
40 %:lla on maahanmuuttajatausta. Yhdessä peruskoulun 22 oppilaan 
alakoulun luokassa saatetaan puhua jopa 11 eri kieltä ja äidinkieleltään 
suomenkielisten osuus luokassa saattaa olla tippunut pariin–kolmeen. 
Osalla oppilaista ei koulutietä aloittaessaan ole valmiiksi riittävää suo-
men kielen taitoa. Nämä seikat asettavat erityisiä haasteita opetuksen 
järjestämiselle, lasten oppimiselle sekä itse opetukselle. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme kunnioittavasti, että vuoden 
2009 talousarviota laadittaessa varataan riittävät määrärahat maahan-
muuttajataustaisten lasten oppimisen turvaamiseksi varaamalla määrä-
rahat luokkakokojen pienentämiseen peruskoulun ensimmäisillä vuosi-
luokilla 1.–6. Luokkakokojen pienentäminen on tarpeen niissä kouluis-
sa, joissa on selkeästi keskimääräistä enemmän maahanmuuttajataus-
taisia lapsia. Lisäksi esitämme, että näihin luokkiin osoitetaan riittävät 
avustajaresurssit. 
 
Tavoitteena tulee myös olla, että oppilaita jaotellaan luokkiin niin, että 
yhdessä luokassa maahanmuuttajataustaisten lasten osuus opetetta-
vista lapsista jää alle puoleen. Näin voidaan ehkäistä alueellista segre-
gaatiota, tukea kaikkien helsinkiläisten lasten tasapuolisia oppimis-
mahdollisuuksia sekä ehkäistä lasten syrjäytymistä koulutuksessa ja 
työelämään pääsyssä myöhemmin.” 
 
Aloitteesta on saatu 3.6.2008 opetuslautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 126. 
 
Khs viittaa lausuntoon ja toteaa, että maahanmuuttajataustaisten oppi-
laiden opetukseen ja opetusjärjestelyihin on osoitettu varoja keskimää-
räistä enemmän. Vuonna 2007 suomi toisena kielenä opetuksen menot 
olivat yhteensä n. 3,7 milj. euroa. Maahanmuuttajien valmistavan ope-
tuksen käyttömenot olivat yhteensä n. 1,3 milj. euroa, mikä tarkoittaa 
n. 16 000 euroa/ valmistavan opetuksen oppilas. Oman äidinkielen 
opetuksen käyttömenot olivat yhteensä niin ikään n. 1,3 milj. euroa. 
Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden keskimääräiset kustannukset 
olivat lähes 11 000 euroa/oppilas, kun ne yleisopetuksen oppilaalla oli-
vat noin 7 500 euroa oppilasta kohden. 
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Ruotsinkielisen koulutuslinjan talousarvioon on vuonna 2008 varattu 
n. 80 000 euroa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetusjärjeste-
lyihin sisältäen mainittujen oppilaiden tukiopetuksen, oman äidinkielen 
opetuksen ja päätoimisen maahanmuuttajaopettajan palkan. 
 
Suomi toisena kielenä -opetukseen koko Helsingin alueella osallistuu 
vajaa 5 000 oppilasta. Oman äidinkielen opetusta annetaan 40 eri kie-
lessä ja opetukseen osallistuu lähes 3 500 oppilasta. Valmistavassa 
opetuksessa on n. 300 oppilasta. Valmistavaan opetukseen voidaan 
ohjata myös esiopetusikäisiä lapsia. Osa valmistavan opetuksen ryh-
mistä toimii niin kutsuttuina tehostetun kielen oppimisen ryhminä. 
 
Lasten kielellisen kehittymisen kannalta keskeistä on varhainen puut-
tuminen ja tuki jo varhaiskasvatuksen aikana. Opetusvirasto tekee tii-
vistä yhteistyötä päivähoidon kanssa maahanmuuttajataustaisten las-
ten opetuksen kehittämisessä esi- ja alkuopetuksen nivelessä. 

 
Maahanmuuttajataustaisilla oppilailla ja heidän huoltajillaan on mahdol-
lisuus saada tarvitsemansa tulkkipalvelut oppilashuollon asioissa sekä 
kodin ja koulun yhteistyössä. 

 
Opetusvirasto järjestää opettajille ja avustajille täydennyskoulutusta, 
jossa otetaan huomioon monikulttuurisessa toimintaympäristössä tarvit-
tavat tiedot ja taidot. Koulujen työn tukena ovat myös monikulttuurisen 
opetuksen pedagogiset yhteyshenkilöt, joiden tehtävänä on mm. maa-
hanmuuttajantaustaisen oppilaan perheen ja koulun välisen yhteisym-
märryksen lisääminen sekä kodin ja koulun yhteistyön tuki. 
 
Opetusviraston esityksen perusteella on määrärahoissa varauduttu 
maahanmuuttajataustaisten lasten opetuksen aiheuttamiin lisäkustan-
nuksiin. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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97 
VT HANNA-KAISA SIIMEKSEN JA 11 MUUN VALTUUTETUN TALOUS- 
ARVIOALOITE OPETTAJIEN JA TERVEYDENHOITAJIEN TÄYDENNYS- 
KOULUTUKSESTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 69 
Khs 2008-674 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsingin kaupunki tar-
joaa palveluksessaan oleville seksuaaliopetusta toteuttaville tahoille, 
terveydenhoitajille ja terveystiedon opettajille, täydennyskoulutusta 
seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Koulutuksessa tulee nostaa 
teemana seksuaalisen väkivallan ennaltaehkäisy ja opettaa, miten 
opettajat tai terveydenhoitajat voivat tunnistaa väkivaltaa kohdanneen 
nuoren ja miten tämä saatetaan jatkohoidon piiriin. Koulutuksessa tulee 
huomioida erityisesti, miten seksuaalikasvatusta voidaan nykyistä pa-
remmin kohdentaa myös pojille. 
 
Täydennyskoulutuksen tulee tarjota kasvattajalle välineitä toiminnalli-
seen seksuaalikasvatukseen, joka on monin tutkimuksin osoitettu mer-
kitykselliseksi seksuaaliterveyden edistäjänä. Seksuaalikysymyksiä kä-
sitellessä oppilaiden kanssa tulee myös korostaa tunnemaailmallista 
kasvua ja rohkaista oppilaita keskustelemaan asioista yhdessä. Myös 
näihin asioihin täydennyskoulutuksen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
Laadukas seksuaaliopetus kannustaa keskusteluun, joka on avointa, 
rehellistä ja keskinäiseen kunnioitukseen perustuvaa. Näin voidaan li-
sätä tiedon määrää, mutta myös vaikuttaa asenteisiin. Näin seksuaali-
opetus voi edistää nuorten hyvinvointia ja seksuaaliterveyttä. Tunne-
maailmallisia ja vuorovaikutuksellisia asioita käsiteltäessä voidaan 
myös pitkällä tähtäimellä edistää pysyvyyttä aikuisissa parisuhteissa. 
 
Opettajien ja terveydenhoitajien todellinen mahdollisuus osallistua täy-
dennyskoulutukseen tulee varmistaa esim. riittävin sijaisjärjestelyin.” 
 
Aloitteesta on saatu 3.6.2008 opetuslautakunnan ja 4.6.2008 terveys-
lautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 127 ja 128. 
 
Khs toteaa, että seksuaalikasvatukseen perehdyttävää täydennyskou-
lutusta on opetustoimessa järjestetty säännöllisesti 90-luvun loppupuo-
lelta alkaen ja opettajien sijaiskuluihin on varauduttu tarvittaessa keski-
tetysti. Kaupungin yhteisstrategioiden mukaisesti painotuksena on hen-
kilöstön osaamisen vahvistaminen vastaamaan monimuotoisen ja mo-
nikulttuurisen toimintaympäristön tarpeita. Vuosien 2008 ja 2009 tavoit-
teena on erityisesti sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen kehittämisoh-
jelmien käyttöönotto peruskouluissa ja sen myötä henkilöstön täyden-
nyskoulutus niitä hyödyntämään. 
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Khs viittaa terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että seksuaaliter-
veyden edistämiseen liittyvää täydennyskoulutusta järjestetään riittä-
västi ja että koulutuksessa käsitellään aihepiirin uusimpia tietosisältöjä 
ja käytännön lähestymistapoja. Terveyskeskuksella on toimiva vara-
henkilöjärjestelmä ja sovitut käytännöt sijaisten käytöstä mm. työnteki-
jän osallistuessa koulutukseen. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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98 
VT HANNA-KAISA SIIMEKSEN JA 12 MUUN VALTUUTETUN TALOUS- 
ARVIOALOITE NUORTEN SEKSUAALITERVEYDEN EDISTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 70 
Khs 2008-675 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Seksuaaliterveyden edistämisessä on tärkeää kannustaa nuoria käyt-
tämään kondomia, mikäli pidättäytyminen seksistä ei tule kyseeseen. 
Alle 20-vuotiaille nuorille tulee tarjota maksuttomia kondomeja. Tutki-
mukset osoittavat, että jo pienikin keskustelu kondomin antamisen yh-
teydessä saa nuoret miettimään elämäänsä ja siihen liittyviä asioita. 
Tällöin voidaan vaikuttaa suotuisasti myös seksuaaliterveyteen ennal-
taehkäisemällä mm. sukupuolitauteja ja ei-toivottuja raskauksia mutta 
myös tukemalla ja haastamalla nuoren ajatusmaailmaa. 
 
Kondomien lisäksi nuorilla tulisi olla mahdollisuus päästä matalankyn-
nyksen periaatteen mukaisesti klamydiaseulaan, johon kuuluu aina 
myös nuoren tilanteen kartoittaminen ja keskustelu. Tutkimusten mu-
kaan jo 4 %:n klamydiaesiintyvyys seulottaessa tuottaa säästöjä. Mata-
lankynnyksen palvelussa tulisi erityisesti huomioida nuoren tarpeet ja 
erityislaatuisuus. Tällaisen toimipisteen tulisi toimia ajanvarauksetta ja 
koulun jälkeisinä aikoina, jotta nuorella on mahdollisuus hakeutua avun 
piiriin. Erityisesti pojille tulisi kehittää seksuaalineuvonnan vastaanotto, 
joka tarjoaisi edellisten lisäksi myös keskusteluapua elämän kriisihet-
kissä. Tällaisia toimipisteitä tulisi toteuttaa eri hallintokuntien välisenä 
yhteistyönä ja/tai yhteistyössä järjestöjen kanssa. Toimipisteen tulee si-
jaita mieluiten keskeisellä paikalla kaupungissamme. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme että Helsingin kaupunki varaa 
vuoden 2009 talousarvioon riittävät määrärahat ilmaisten kondomien 
jakeluun nuorille, nuorten klamydiaseuloihin sekä matalan kynnyksen 
toiminnan kehittämiseen seksuaali- ja tunnekasvatuksen saralla erityi-
sesti pojat huomioiden.” 
 
Aloitteesta on saatu 4.6.2008 terveyslautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 129. 
 
Khs viittaa lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että klamydiaesiintyvyys 
Suomessa jää käytännössä kaikissa tutkituissa koko väestöä edusta-
vissa ikäryhmissä alle neljän prosentin, mikä ei puolla laajaa jouk-
koseulontaa. 
 
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto antaa maksuttomia kondomeja nuo-
rille terveystapaamisten yhteydessä. Matalan kynnyksen paikkoja Hel-
singissä ovat koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimipisteet, oman 
asuinalueen terveysasemat, Tyttöjen talo sekä etsivää nuorisotyötä te-
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kevä Katu-Luotsi. Lisäksi Helsingin terveyskeskus on perustanut vuon-
na 2007 keskitetyn ehkäisyneuvonnan toimipisteen Kallion terveys-
aseman yhteyteen. 
 
Klamydian seulonnassa toteutuu jo nyt matalan kynnyksen periaate. 
Terveysasemilla tehdään nuorten potilaiden kohdalla sukupuolitauteihin 
liittyviä testejä jatkossakin matalan kynnyksen periaatteella ja terveys-
asemilla, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä ehkäisyneuvon-
nassa panostetaan edelleen nuorten seksuaaliterveyttä lisäävään ter-
veyskasvatukseen. 
 
Edellä todetun perusteella kaupunginhallitus ei kannata uusien palve-
lupisteiden perustamista eikä rajoittamatonta kondomien jakelua, mutta 
pitää kohdennettua kondomien ilmaisjakelua terveysneuvonnan yhtey-
dessä edelleen perusteltuna. Terveyskeskus jatkaa vuonna 2009 kon-
domien jakelua terveysneuvonnan yhteydessä kuten tähänkin asti. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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99 
VT HANNA-KAISA SIIMEKSEN JA 12 MUUN VALTUUTETUN TALOUS- 
ARVIOALOITE NUORISOTYÖNTEKIJÖIDEN TÄYDENNYSKOULUTUK- 
SESTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 71 
Khs 2008-676 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Nuorisotyötä ollaan organisoimassa kaupungissamme uudelleen. Nuo-
risotyötä on tarkoitus kehittää toiminnallisempaan suuntaan. Uusi toi-
minnallisuus vaatii täydennyskoulutusta myös nuorisotyöntekijöille. 
 
Perinteiset alueelliset nuorisotalot eivät vedä nuorisoa entiseen tapaan. 
Niille, jotka käyvät näissä vähiten vetovoimaisissa nuorisotaloissa, 
paikka voi kuitenkin olla kultaakin kalliimpi. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme että vuoden 2009 talousar-
viossa varataan riittävät määrärahat nuorisotyöntekijöiden täydennys-
koulutukseen. Täydennyskoulutuksen tulee vastata tulevan nuorisota-
loverkkouudistuksen ja toiminnallisuuden tuomiin haasteisiin. 
 
Samalla esitämme että uusi jalkautuva, toiminnallinen nuorisotyö ulo-
tettaisiin toimimaan, esim. teemapäivin, kaupungin vuokra-asuntokiin-
teistöjen kerhohuoneisiin ja kaupungin asukastaloihin.” 
 
Aloitteesta on saatu 13.5.2008 kiinteistöviraston ja 16.5.2008 nuoriso-
lautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 130 ja 131. 
 
Khs toteaa, että nuoriso-ohjaajat ovat jo aktiivisesti mukana lukuisissa 
alueilla toteutettavissa tapahtumissa. Osana toiminta- ja tilastrategiaa 
tutkitaan erilaisia vaihtoehtoisia tapoja järjestää nuorisotyötä alueilla 
olemassa olevissa tiloissa. Keskustelut virastojen mm.opetusviraston ja 
sosiaaliviraston kanssa on käynnistetty. 
 
Nuorisoasiainkeskus on varautunut toiminta- ja tilastrategiansa etene-
misen mukaisesti täydentämään nuoriso-ohjaajien osaamista ja tarvit-
taessa huomioimaan uusia kompetenssitarpeita rekrytointipäätöksis-
sään. Aloitteessa toivotusta nuoriso-ohjaajien jalkautumisesta on lau-
sunnossa esitetyn perusteella todettava, että nuoriso-ohjaajat ovat nyt 
jo varsin hyvin nuorten julkisille toimintakentille jalkautuneita ja on var-
sin mahdollista, että toiminta- ja tilastrategian myötä näin myös jatkos-
sa tulee olemaan. 
 
Kiinteistöviraston lausunnosta ilmenee että aravavuokrataloyhtiöiden 
kerhotilat on luovutettu talojen asukkaiden käyttöön ja he päättävät 
näiden tilojen käytöstä. Asukastalojen käytöstä päättää asukastalon 
hallinto. 
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Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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100 
VT TEA VIKSTEDTIN JA 5 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE IKÄOHJELMAN TOTEUTTAMISESTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 72 
Khs 2008-677 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Rakennusviraston HKR-Tekniikan toteuttamassa ikäohjelmassa on 
saavutettu hyviä tuloksia mm. ikääntyvien työntekijöiden jaksamisen 
parantamisessa ja poissaolojen vähentämisessä. Kaupungin työter-
veyshuolto on osallistunut ohjelman toteuttamiseen olennaisesti. 
 
Esitämme, että ikäohjelmaa ryhdytään soveltamaan kaupungin muis-
sakin virastoissa. 
 
Esitämme, että työterveyshuollolle varataan riittävät resurssit ikäohjel-
man toteuttamiseen vuoden 2009 talousarvioon.” 
 
Aloitteesta on saatu 28.5.2008 työterveyskeskuksen ja 30.5.2008 hen-
kilöstökeskuksen lausunnot, jotka ovat liitteinä 132 ja 133. 
 
Khs toteaa, että ikäohjelman toimenpiteisiin liittyvät panostukset ovat 
olleet kohtalaisen suuret käsittäen mm. ylimääräisiä vapaapäiviä ja 
kuntoremonttitoiminnan lisäämistä kyseessä olevalle henkilöstöryhmäl-
le. Lisäksi ikäohjelman yhteydessä on kehitetty tietoteknisiä sovelluksia 
esimiestyöhön työssä jaksamisen tukemisen ja seurannan parantami-
seksi.  
 
Huomioon ottaen ikäohjelman taloudelliset panostukset on tulosten tar-
kastelun aikajänne vielä liian lyhyt, jotta voitaisiin ryhtyä laajentamaan 
ikäohjelmaa kokonaisuudessaan kaupunkitasoisesti. Sen sijaan ikäoh-
jelman yhteydessä kehitettyjen työvälineiden kuten tietoteknisten sovel-
lusten käyttöönoton laajentaminen on ajankohtaista ottaa toteutetta-
vaksi niin pian kuin mahdollista. 
 
Henkilöstökeskuksen talousarviossa on varauduttu em. tietoteknisten 
sovellutusten käyttöönoton laajentamiseen. Työterveyshuollon resurs-
seja lisättiin huomattavasti vuonna 2008. Tällä tavoin voidaan saavut-
taa ikäohjelman tavoitteet eli tukea ikääntyvien työntekijöiden työkykyä 
riittävän varhain käynnistyvin työpaikan ja työterveyshuollon yhteistoi-
min. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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101 
VT TEA VIKSTEDTIN JA 5 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE ESTEETTÖMYYSSUUNNITELMIEN TOTEUTTAMISESTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 73 
Khs 2008-678 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsinki kaikille -projekti on osoittanut tarpeellisuutensa ja toimivuuten-
sa esteettömyyden idean levittämisessä ja ympäristön esteettömyyden 
kehittämisessä. Projektilla ei ole tähän asti ollut omaa talousarviokoh-
taa. 
 
Esitämme, että esteettömyyssuunnitelmien toteuttamiseen varataan 
400 000 € vuoden 2009 budjettiin.” 
 
Aloitteesta on saatu 15.5.2008 yleisten töiden lautakunnan lausunto, 
joka on liitteenä 134. 
 
Khs toteaa, että Helsinki kaikille -projektilla ei ole käytössä rahoitusta 
esteettömyys-korjauksiin, vaan hallintokunnat vastaavat esteettömyy-
den toteuttamisesta omien käyttö- ja investointimäärärahojensa puit-
teissa. Helsinki kaikille -projektilla ei ole omaa talousarviokohtaa eikä 
se ole tarkoituksenmukaista jatkossakaan. Helsinki kaikille -projekti ra-
portoi vuosittain kaupunginhallitukselle projektin etenemisestä ja jat-
kossa myös hallintokuntien esteettömyyttä edistävien toimenpiteiden 
toteutuksen etenemisestä. 
 
Khs toteaa lisäksi, että se myönsi 2.6.2008 rakennusvirastolle esteet-
tömien reittien toteutukseen lähiörahastosta 200 000 euroa. 
 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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102 
VT PEKKA SAARNION JA 6 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE RAKENNUSVIRASTON INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOISTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 74 
Khs 2008-679 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin kaupungin vanhemmat kunnossapitokoneet eivät täytä ym-
päristönormeja eikä niillä työskentely ole tehokasta, koska niitä joudu-
taan korjaamaan ja huoltamaan tiheämmin kuin uudempia. 
 
Se heikentää oman kunnossapidon kilpailukykyä. Kaupunki joutuu 
käyttämään leasing-palveluja, jotka tulevat omaa kalustoa kalliimmaksi 
pitkässä juoksussa. 
 
Esitämme, että rakennusviraston investointibudjetti nostetaan asian-
mukaiselle tasolle.” 
 
Aloitteesta on saatu 22.5.2008 yleisten töiden lautakunnan lausunto, 
joka on liitteenä 135. 
 
Khs toteaa, että taloussuunnitelmassa on varattu työkoneiden ja auto-
jen hankintaan vuosille 2009 - 2012 vuosittain 4,5 milj. euroa kuten 
yleisten töiden lautakunta on esittänyt. 
 
Tällä rahoituksella voidaan leasing-rahoitusta vähitellen alentaa ja 
myös rahoitukseen liittyviä riskejä pienentää. Korotetulla investointita-
solla kaluston korjauskustannukset tulevat luonnollisesti vähitellen las-
kemaan. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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103 
DEN AV LEDAMOTEN MARIA BJÖRNBERG–ENCKELL OCH 7 ANDRA  
LEDAMÖTER VÄCKTA BUDGETMOTIONEN OM GATURENHÅLLNING 
 
Stge 12.3.2008, ärende 75 
Stn 2008-680 
 

Motionen lyder såsom följer: 
 
”Luftkvaliteten vid mätningsplatserna i Helsingfors är fortsättningsvis 
periodvis dålig, och partikelhalterna har överskridit av EU fastställda 
normvärden. Särskilt spädbarn, barn, ungdomar och åldringar, samt 
astmatiker, är utsatta under torra dagar med hård vind. För innersta-
dens barnfamiljer är gatudammet en orsak att söka renare och billigare 
boende i kranskommunerna. Under de vackraste vårmånaderna i mars 
och april utgör den ostädade sanden längs trottoarer, vid parker och på 
boendegatorna ett tecken på bristande organisation från stadens sida. 
Med tanke på att luftkvaliteten också försämras av yttre faktorer staden 
inte kan påverka, bör de egna satsningarna på förbättrad luftkvalitet 
och renare gatumiljö förstärkas. Gatustädning bör inte ses som ett pro-
blem för fastighetsverket, utan för stadens ekonomiförvaltning som hel-
het. Ett fungerande beställarsystem behövs. Därtill behövs system för 
övervakning av att fastigheterna och staden sköter sina åligganden för 
att uppnå en renare och trivsammare gatumiljö. 
 
Vi undertecknare föreslår därför, att man i budgeten för år 2009 med 
tanke på att förbättra livs- och arbetsmiljön i Helsingfors ökar resurse-
ringen för fastighetsverket så, att gatustädningen såsom renhållning av 
stadens övriga utrymmen sker kontinuerligt året om. Vi föreslår att 
tvättning av gatunätet och särskilt de av bussar och spårvagnar trafike-
rade boendegatorna sker under hela sommarhalvåret och betydligt of-
tare än idag.” 
 
Ett utlåtande om motionen har 8.5.2008 fåtts från nämnden för allmän-
na arbeten. Utlåtandet utgör bilaga 136. 
 
Stn konstaterar att gatu- och parkavdelningen i budgetförslaget har be-
rett sig på att förbättra rengöringen av rännstenarna på huvudgatorna i 
innerstaden, i synnerhet där gatorna går i schakt. Det finns beredskap 
till kontinuerlig veckorengöring av rännstenarna, en gång med en sop-
maskin som tvättar gatan och två gånger med en som suger upp gatu-
dammet.    
 
Stn anser det ovanstående utgöra en tillräcklig utredning i saken. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, tel. 310 36250) 
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103 
VT MARIA BJÖRNBERG–ENCKELLIN JA 7 MUUN VALTUUTETUN TALOUS- 
ARVIOALOITE KATUPUHTAANAPIDOSTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 75 
Khs 2008-680 
 

Aloite sisältää suomennettuna seuraavaa: 
 
Ilmanlaatu Helsingin mittauspisteissä on edelleen ajoittain huono ja 
hiukkaspitoisuudet ovat ylittäneet EU:n vahvistamat ohjearvot. Erityi-
sesti vauvat, lapset, nuoret ja vanhukset, sekä astmaatikot, kärsivät 
kuivina ja tuulisina päivinä. Kantakaupungin lapsiperheille katupöly on 
syy etsiä halvempaa ja puhtaampaa asumista ympäristökunnista. Kau-
neimpina kevätkuukausina maaliskuussa ja huhtikuussa asuntokatujen 
varsilla oleva siivoamaton hiekka on osoitus kaupungin puutteellisista 
järjestelyistä. Koska ilmanlaatu huononee myös ulkoisten tekijöiden ta-
kia, joihin kaupunki ei voi vaikuttaa, olisi omaa panostusta parempaan 
ilmanlaatuun ja puhtaampaan katuympäristöön tehostettava. Katujen 
siivoamista ei pidä nähdä vain kiinteistöviraston ongelmana, vaan kau-
pungin koko taloushallinnon asiana. Tarvitaan toimiva tilaajajärjestel-
mä. Tämän lisäksi tarvitaan järjestelmä, jolla valvotaan, että kiinteistöt 
ja kaupunki hoitavat tehtävänsä puhtaamman ja viihtyisämmän katu-
ympäristön luomiseksi. 
 
Me allekirjoittaneet esitämmekin, että Helsingin elin- ja työympäristön 
parantamiseksi lisätään voimavaroja vuoden 2009 talousarvioon siten, 
että katuja siivotaan jatkuvasti ympäri vuoden samalla tavalla kuin kau-
pungin muut tilat pidetään puhtaana. Lisäksi esitämme, että katuverk-
koa, varsinkin bussien ja raitiovaunujen liikennöimiä asuntokatuja, puh-
distetaan koko kesäkautena ja huomattavasti useammin kuin tällä het-
kellä. 
 
Aloitteesta on saatu 8.5.2008 yleisten töiden lautakunnan lausunto, jo-
ka on liitteenä 136. 
 
Khs toteaa, että katu- ja puisto-osasto on talousarvioehdotuksessa va-
rautunut pääkatujen katuojien puhdistustyön parantamiseen kantakau-
pungin alueella, ja varsinkin katukuilujen osuuksilla. Katuojien jatku-
vaan viikoittaiseen puhdistamiseen on varauduttu yhdellä pesu- ja kah-
della imulakaisukoneella suoritettavalla puhdistuskerralla. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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104 
DEN AV LEDAMOTEN MARIA BJÖRNBERG–ENCKELL OCH 10 ANDRA  
LEDAMÖTER VÄCKTA BUDGETMOTIONEN OM SPRÅKBADSUNDER- 
VISNING 
 
Stge 12.3.2008, ärende 76 
Stn 2008-681 
 

Motionen lyder såsom följer: 
 
”Erfarenheten från de tjugo år som språkbadsundervisning funnits i vårt 
land har varit goda. Språkbadsundervisningen i dagvård och i grund-
läggande utbildning har visat sej vara ett framgångsrikt sätt att uppnå 
funktionell tvåspråkighet, t.o.m. funktionell flerspråkighet. Forskningen 
(bl.a. Vasa Universitet och Åbo Akademi) visar att språkbadseleverna 
presterar bättre i sitt modersmål (finska) än jämförelsegruppen och att 
deras kunskaper i svenska är mycket goda. En smidig språkbadsun-
dervisning förutsätter att dagvård och skola samarbetar så att inmat-
ningen till den grundläggande utbildningen är tillräcklig och kontinuerlig. 
Språkbadsstigar från dagvård till skola där avståndet mellan daghem 
och skola inte är för stort behövs för elever i alla skoldistrikt. För närva-
rande saknas språkbadsundervisning i dagvård och grundläggande ut-
bildningen i det norra skoldistriktet (pohjoinen suurpiiri). I det nordöstra 
(koillinen suurpiiri) distriktet finns endast ett daghem med språkbad 
men ingen skola. 
 
Vi undertecknare föreslår, att man i budgeten för år 2009 reserverar 
anslag för inrättandet av en fungerande språkbadsstig från dagvård till 
skola i det norra och nordöstra distriktet så att jämlika utbildningsmöj-
ligheter kan erbjudas.” 
 
Ett utlåtande om motionen har 27.5.2008 fåtts från utbildningsnämnden 
och 13.6.2008 från socialnämnden. Utlåtandena utgör bilagorna 137 
och 138. 
 
Stn konstaterar att utbildningsstigarna från språkbadsdaghemmen till 
skolorna granskas årligen av socialverket och utbildningsverket. 
Språkbadsnätet är relativt täckande i Helsingfors, frånsett nordöstra 
och norra stordistriktet. För att språkbadsundervisning ska kunna inle-
das i skolorna, måste det i området finnas tillräckligt med språkbads-
daghem från vilka det kommer tillräckligt många elever för en klass i 
varje årskurs. 
 
Stn anser det vara viktigt att det i daghemmen alltjämt ordnas språkbad 
i en sådan utsträckning att språkbadet kan fortsätta i skolan. Språk-
badsskolorna i Helsingfors grundskolor är med i TOKI-projektet, som 
utbildningsstyrelsen inledde hösten 2008 och där ett av målen är att 
öka daghemmens och skolornas gemensamma information om språk-
badsstigar. 
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Stn anser det ovanstående utgöra en tillräcklig utredning i saken. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, tel. 310 36250) 
 

104 
VT MARIA BJÖRNBERG–ENCKELLIN JA 10 MUUN VALTUUTETUN TALOUS- 
ARVIOALOITE KIELIKYLPYOPETUKSESTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 76 
Khs 2008-681 
 

Aloite sisältää suomennettuna seuraavaa: 
 
Kokemukset maassamme kaksikymmentä vuotta toimineesta kielikyl-
pyopetuksesta ovat olleet hyviä. Kielikylpyopetus on päivähoidossa ja 
perusopetuksessa osoittautunut menestyksekkääksi tavaksi toiminnal-
lisen kaksikielisyyden tai jopa toiminnallisen monikielisyyden saavutta-
miseksi. Tutkimus (mm. Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi) osoittaa, et-
tä kielikylpyoppilaiden suoritukset äidinkielessä (suomi) ovat parempia 
vertailuryhmään nähden ja heidän ruotsin kielen taidot ovat varsin hy-
viä. Sujuva kielikylpyopetus edellyttää, että päivähoito ja koulu toimivat 
yhteistyössä, jotta syöttö perusopetukseen olisi riittävä ja jatkuva. Päi-
vähoidosta kouluun johtavia kielikylpypolkuja, joissa etäisyys päiväko-
din ja koulun välillä ei ole liian suuri, tarvitaan kaikkien koulupiirien op-
pilaille. Tällä hetkellä päivähoidon ja perusopetuksen kielikylpyopetusta 
ei ole pohjoisessa suurpiirissä. Koillisessa suurpiirissä on vain yksi kie-
likylpypäiväkoti, mutta ei yhtään kielikylpykoulua. 
 
Me allekirjoittaneet esitämme, että vuoden 2009 talousarvioon varataan 
määrärahoja toimivan päivähoidosta kouluun johtavan kielikylpypolun 
perustamiseksi pohjoiseen ja koilliseen peruspiiriin tasavertaisten kou-
lutusmahdollisuuksien tarjoamiseksi. 
 
Aloitteesta on saatu 27.5.2008 opetuslautakunnan ja 13.6.2008 sosiaa-
lilautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 137 ja 138. 
 
Khs toteaa, että koulutuspolkuja kielikylpyläpäiväkodeista kouluihin ar-
vioidaan vuosittain sosiaaliviraston ja opetusviraston kesken. Helsingin 
kielikylpyverkko on jokseenkin kattava koillista ja pohjoista suurpiiriä lu-
kuun ottamatta. Jotta kielikylpykoulutus voidaan koulussa käynnistää, 
tulee alueella olla riittävästi kielikylpypäiväkoteja, jotka tuottavat luokal-
lisen oppilaita jokaiselle vuosiluokalle. 
 
Khs näkee tärkeänä, että päiväkodeissa järjestetään edelleen kielikyl-
pyä sellaisessa laajuudessa, että sen jatkuminen koulussa on mahdol-
lista. Helsingin peruskoulujen kielikylpykoulut ovat mukana opetushalli-
tuksen syksyllä 2008 käynnistämässä TOKI-hankkeessa, jonka yhtenä 
tavoitteena on lisätä päiväkotien ja koulujen yhteistä tiedottamista kieli-
kylvyn koulutuspoluista. 
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Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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105 
DEN AV LEDAMOTEN MARIA BJÖRNBERG–ENCKELL OCH 7 ANDRA  
LEDAMÖTER VÄCKTA BUDGETMOTIONEN OM EN TJÄNST FÖR  
INFORMATION TILL INVANDRARE 
 
Stge 12.3.2008, ärende 77 
Stn 2008-682 
 

Motionen lyder såsom följer: 
 
”Under de kommande åren strävar Helsingfors stad att öka antalet in-
vandrare bl.a. för att möta de kommande årens stora behov av arbets-
kraft. I svenska Österbotten finns goda exempel på lyckad integrering 
på svenska där nyfinländare fått arbete, s.k. ’vänfamiljer’ och blivit del-
aktiga i samhället. Då den nya hemkommunen i ett tidigt skede i till-
räcklig utsträckning informerar och stöder nykomlingarna motarbetas 
utslagning. 
 
Särskilt för språkligt besläktade invandrargrupper kan det svenska 
språket utgöra en snabbare väg in i vårt samhälle. Ändå ges lite infor-
mation om att det också i Helsingfors är möjligt att välja svenska som 
första inhemska språk för integration. T.ex. den svenska linjen vid ut-
bildningsverket har antagit ett invandrarpolitiskt program och har fär-
dighet att bära en del av ansvaret för integrering av nyfinländare. I be-
redningen av stadens invandrarpolitik utgör den nationella tvåspråkig-
heten en resurs att utnyttja. 
 
Vi undertecknare föreslår därför, att man i budgeten för år 2009 reser-
verar anslag för anställandet av en koordinator/planerare med ansvar 
för att tillgodose behovet av svenskspråkig information. Tjänsten place-
ras vid personalcentralens avdelning för invandring.” 
 
Ett utlåtande om motionen har 29.5.2008 fåtts från personalcentralen. 
Utlåtandet utgör bilaga 139. 
 
Stn konstaterar att personalcentralen ställer sig positiv till motionen i 
sitt utlåtande. 
 
Budgeten för avdelningen invandring omfattar två nya anställningar, en 
som förvaltningssekreterare och en som planerare. 
 
Stn anser det ovanstående utgöra en tillräcklig utredning i saken. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, tel. 310 36250) 
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105 
VT MARIA BJÖRNBERG–ENCKELLIN JA 7 MUUN VALTUUTETUN TALOUS- 
ARVIOALOITE VIRAN PERUSTAMISESTA MAAHANMUUTTAJIEN INFORMAA- 
TIOTA VARTEN 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 77 
Khs 2008-682 
 

Aloite sisältää suomennettuna seuraavaa: 
 
Tulevina vuosina Helsingin kaupunki pyrkii lisäämään maahanmuutta-
jien määrää mm. tulevien vuosien suuren työvoimatarpeen tyydyttämi-
seksi. Ruotsinkielisellä Pohjanmaalla on hyviä esimerkkejä onnistu-
neesta ruotsin kielellä tapahtuneesta kotouttamisesta, jonka puitteissa 
uussuomalaiset ovat saaneet työtä ja ns. ystäväperheitä sekä tulleet 
osallisiksi yhteiskuntaan. Kun uusi kotikunta varhaisessa vaiheessa an-
taa tulokkaille riittävää tietoa ja tukee heitä, syrjäytymistä voidaan vält-
tää. 
 
Erityisesti kielellisesti sukua oleville maahanmuuttajaryhmille ruotsin 
kieli saattaa olla nopeampi väylä yhteiskuntaamme. Kuitenkin annetaan 
vain vähän tietoa siitä, että myös Helsingissä on mahdollista valita 
ruotsin kieli ensimmäiseksi kotouttamiskieleksi. Esim. opetusviraston 
ruotsinkielinen linja on hyväksynyt maahanmuuttajapoliittisen ohjelman 
ja sillä on valmiuksia osaltaan kantaa vastuuta uussuomalaisten kotout-
tamisesta. Valmisteltaessa kaupungin maahanmuuttajapolitiikkaa kan-
sallinen kaksikielisyytemme on voimavara, jota voi hyödyntää. 
 
Me allekirjoittaneet esitämmekin, että vuoden 2009 talousarvioon vara-
taan määrärahoja koordinaattorin/suunnittelijan palkkaamiseksi. Viran-
haltija, joka sijoitettaisiin henkilöstökeskuksen maahanmuutto-osastol-
le, vastaisi ruotsinkielisen tiedotustarpeen tyydyttämisestä. 
 
Aloitteesta on saatu 29.5.2008 henkilöstökeskuksen lausunto, joka on 
liitteenä 139. 
 
Khs toteaa, että henkilöstökeskus suhtautuu lausunnossaan aloittee-
seen myönteisesti. 
 
Maahanmuutto-yksikön talousarvioon sisältyy kaksi uutta vakanssia, 
hallintosihteerin ja suunnittelijan vakanssit. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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106 
DEN AV LEDAMOTEN MARIA BJÖRNBERG–ENCKELL OCH 7 ANDRA  
LEDAMÖTER VÄCKTA BUDGETMOTIONEN OM ETT PILOTPROJEKT  
FÖR SAMSERVICEVERKSAMHET 
 
Stge 12.3.2008, ärende 78 
Stn 2008-683 
 

Motionen lyder såsom följer: 
 
”Luckan rf på Simonsgatan i centrum av Helsingfors tillhandahåller idag 
information om aktiviteter och service på svenska i regionen. Luckan 
fungerar som gränsöverskridande servicepunkt för invånarna – ett s.k. 
’front office’. Broschyrhyllor, kunddatorer och kundbetjäning samt pro-
jekt som Ny i stan finansierade av Penningautomatföreningen, har 
hjälpt nyinflyttade, och framför allt svenskspråkiga invandrare med in-
formation om studier, arbete, bostad och fritidsaktiviteter. Luckan är 
idag välkänt och välbesökt och en plattform för samarbete med tredje 
sektorn. Ändå deltar staden endast till en liten del i finansieringen av 
själva verksamheten, vilken bekostas med statliga och privata medel. 
 
Inom ramen för huvudstadsregionens samarbetsdelegation (HUP) har 
behovet av en svensk, gränsöverskridande (såväl sektorsvis som 
kommunöverskridande) informationskoordinatör och aktör lyfts upp. 
Därtill har bl.a. minister Kiviniemi fört fram behovet att grunda samser-
vicepunkter för invånarna så att statlig och kommunal service kan fås 
vid en samservicepunkt. Luckan är väl lämpad att fungera som pilot 
och modell för skapandet av motsvarande punkter runt om i staden. 
 
Vi undertecknare föreslår därför att staden i budgeten år 2009 reserve-
rar medel för att i samarbete med förvaltningarna samt tredje sektorn 
starta ett pilotprojekt med Luckan för utvecklandet av samserviceverk-
samheten i Helsingfors.” 
 
Ett utlåtande om motionen har 23.5.2008 fåtts från kultur- och biblio-
teksnämnden. Utlåtandet utgör bilaga 140. 
 
Stn konstaterar att enligt de för huvudstadsregionen gemensamma rikt-
linjerna och utredningarna om servicebehovet utvecklas de elektronis-
ka tjänsterna på svenska som en del av den gemensamma regionpor-
talen med hänsyn till de svenskspråkiga som anlitar servicen. Samver-
kan mellan regionportalen och de svenskspråkiga samserviceställena 
bör utvecklas från nuläget. Förvaltningarna genomför sina projekt för 
utveckling av både den finska och den svenska servicen inom ramen 
för sina budgetar. 
 
Stn konstaterar dessutom att utveckling av den elektroniska kommuni-
kationen kommer att höra till de viktigaste projekten inom alla förvalt-
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ningar under de närmaste åren. Här kommer också servicen på svens-
ka att beaktas. 
 
Ungdomscentralen stöder informations-, rådgivnings- och väglednings-
tjänsterna för 14–25-åriga svenskspråkiga ungdomar 24 timmar i veck-
an. Stödet riktas till tjänsten Ung Info i samarbete med Föreningen 
Luckan. Nämnderna och direktionerna kan inom ramen för sina anslag 
understödja det i motionen avsedda regionala pilotprojektet. 
 
Stn anser det ovanstående utgöra en tillräcklig utredning i saken. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, tel. 310 36250) 
 

106 
VT MARIA BJÖRNBERG–ENCKELLIN JA 7 MUUN VALTUUTETUN TALOUS- 
ARVIOALOITE YHTEISPALVELUTOIMINNAN PILOTOINNISTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 78 
Khs 2008-683 
 

Aloite sisältää suomennettuna seuraavaa: 
 
Simonkadulla sijaitseva Luckan rf.  tarjoaa tällä hetkellä tietoa seudun 
toiminnasta ja palveluista ruotsiksi. Luckan toimii rajat ylittävänä palve-
lupisteenä kuntalaisille – ns. ’’front officena’’. Esitehyllyt, asiakaspäät-
teet ja asiakaspalvelu sekä lisäksi erilaiset hankkeet, kuten Raha-auto-
maattiyhdistyksen rahoittama Ny i stan -hanke on ollut avuksi äskettäin 
muualta muuttaneille, varsinkin ruotsinkielisille maahanmuuttajille, tar-
joamalla tietoa niin opiskelua, työtä, asumista kuin vapaa-ajan harras-
tuksiakin koskevissa kysymyksissä. Luckan on tänään hyvin tunnettu ja 
kävijämäärältään suuri sekä perusta kolmannen sektorin kanssa tehtä-
välle yhteistyölle. Kuitenkin kaupunki osallistuu itse toiminnan rahoitta-
miseen vain pieneltä osalta – toimintaa kustannetaan valtion ja yksityis-
ten varoilla. 
 
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan puitteissa (HUP) on nos-
tettu esiin tarve ruotsinkielisestä (alue- ja kuntarajat ylittävästä) tiedo-
tuskoordinaattorista ja toimijasta. Tämän lisäksi mm. ministeri Kiviniemi 
on nostanut esiin tarpeen perustaa asukkaiden yhteispalvelupisteitä si-
ten, että valtiollisia ja kunnallisia palveluja voi saada samasta pisteestä. 
Luckan olisi soveltuva pilotti ja malli vastaavanlaisien pisteiden perus-
tamiseksi eri puolille kaupunkia. 
 
Me allekirjoittaneet esitämmekin, että kaupunki varaa vuoden 2009 ta-
lousarvioon varoja, jotta hallintokuntien ja kolmannen sektorin yhteis-
työnä voitaisiin perustaa pilottihanke Luckanin kanssa Helsingin yhteis-
palvelutoiminnan kehittämiseksi. 
 
Aloitteesta on saatu 23.5.2008 kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausun-
to, joka on liitteenä 140. 
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Khs toteaa, että pääkaupunkiseudun yhteisten linjausten ja palvelutar-
veselvitysten mukaisesti ruotsinkielisiä sähköisiä palveluja kehitetään 
osana yhteistä seutuportaalia niin, että siinä huomioidaan ruotsinkielis-
ten palvelunkäyttäjien näkökulma. Seutuportaalin ja ruotsinkielisten yh-
teispalvelupisteiden yhteistoimintaa tulee kehittää nykyisestä. Hallinto-
kunnat toteuttavat sekä suomen- että ruotsinkielisten palvelujen kehit-
tämishankkeet talousarvioidensa puitteissa. 
 
Khs toteaa lisäksi, että sähköisen asioinnin kehittäminen tulee olemaan 
kaikkien hallintokuntien lähivuosien tärkeimpiä hankkeita. Siinä tullaan 
ottamaan huomioon myös ruotsinkieliset palvelut. 
 
Nuorisoasiainkeskus tukee ruotsinkielisille 14–25-vuotiaille nuorille 
suunnattuja tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluja 24 h / viikko. Tämä 
tuki suunnataan Ung Info -palvelulle yhteistyössä Föreningen Luckanin 
kanssa. Lauta- ja johtokunnat voivat määrärahojensa puitteissa tukea 
aloitteessa esitettyä seudullista pilottihanketta. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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107 
DEN AV LEDAMOTEN BIRGITTA DAHLBERG OCH 5 ANDRA LEDA- 
MÖTER VÄCKTA BUDGETMOTIONEN OM INRÄTTANDE AV  
TJÄNSTER SOM SOCIALHANDLEDARE 
 
Stge 12.3.2008, ärende 79 
Stn 2008-684 
 

Motionen lyder såsom följer: 
 
”En lagändring, som trätt i kraft vid årsskiftet 2008 stadgar att ärenden 
gällande utkomststöd skall behandlas inom sju dagar och att hjälp skall 
kunna ges genast i krisfall samt att socialarbetare skall kunna träffa kli-
enten då klienten så önskar. Detta innebär att behovet av socialhand-
ledare ökar inom vuxenarbetet. 
 
Undertecknade fullmäktigeledamöter föreslår att behovet av social-
handledare utreds och att ett tillräckligt antal nya tjänster inrättas, varav 
en tjänst skulle gälla den svenska socialservicebyrån.” 
 
Ett utlåtande om motionen har 13.6.2008 fåtts från socialnämnden. Ut-
låtandet utgör bilaga 141. 
 
Stn hänvisar till nämndens utlåtande och konstaterar att socialverket 
under de senaste åren kraftigt har utvecklat arbetet med utkomststöd, 
det därtill anslutna socialarbetet och uppgiftsbeskrivningarna för de oli-
ka grupperna av anställda. 
 
Enligt uppföljningen av behandlingstiden för skriftliga ansökningar om 
utkomststöd behandlades 80–90 % av alla ansökningar i mars 2008 
inom den tid som lagen kräver, med tre vardagar som genomsnittlig 
behandlingstid. I krissituationer bokas det tid för klienten hos en social-
handledare eller socialarbetare. Uppföljningen har gett vid handen att 
klienterna har fått personlig service inom den tid som stipuleras i lagen. 
Det räknas med att det också i arbetet med utkomststöd inom den 
svenska socialservicen ska gå att uppfylla förpliktelserna enligt den s.k. 
servicegarantin på det sätt som lagen kräver. 
 
Stn anser det ovanstående utgöra en tillräcklig utredning i saken. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, tel. 310 36250) 
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107 
VT BIRGITTA DAHLBERGIN JA 5 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE SOSIAALIOHJAAJIEN VIRKOJEN PERUSTAMISESTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 79 
Khs 2008-684 
 

Aloite sisältää suomennettuna seuraavaa: 
 
Vuodenvaihteessa 2008 voimaan tulleen lakimuutoksen mukaan, toi-
mentuloa koskevat asiat on käsiteltävä seitsemän päivän sisällä, apua 
on kriisitapauksissa voitava antaa heti ja sosiaalityöntekijän on voitava 
tavata asiakasta tämän niin toivoessa. Tämä tarkoittaa sitä, että sosi-
aaliohjaajien tarve aikuistyössä lisääntyy. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että sosiaaliohjaajien tarve 
selvitetään ja perustetaan riittävä määrä uusia virkoja, joista yksi koh-
dennetaan ruotsinkieliseen sosiaalipalvelutoimistoon. 
 
Aloitteesta on saatu 13.6.2008 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 141. 
 
Khs viittaa lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että sosiaalivirastossa 
toimeentulotukityötä, siihen liittyvää sosiaalityötä ja eri työntekijäryhmi-
en tehtäväkuvia on kehitetty voimakkaasti viime vuosina. 
 
Kirjallisten toimeentulotukihakemusten käsittelyaikojen seurannan mu-
kaan maaliskuussa 2008 kaikista hakemuksista 80–90 % käsiteltiin lain 
edellyttämässä aikataulussa, keskimääräisen käsittelyajan ollessa kol-
me arkipäivää. Kriisitilanteissa asiakkaalle varataan aika sosiaaliohjaa-
jalle tai sosiaalityöntekijälle. Seurannassa on todettu, että asiakkaat 
ovat saaneet henkilökohtaisen palvelun lain edellyttämässä ajassa. 
Myös ruotsinkielisissä sosiaalipalveluissa on arvioitu pystyttävän vas-
taamaan toimeentulotukityössä ns. palvelutakuun velvoitteisiin lain 
edellyttämällä tavalla.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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108 
DEN AV LEDAMOTEN BIRGITTA DAHLBERG OCH 5 ANDRA LEDA- 
MÖTER VÄCKTA BUDGETMOTIONEN OM INRÄTTANDE AV EN TJÄNST  
SOM UTVECKLINGSKONSULT VID SVENSKA SOCIALSERVICEBYRÅN 
 
Stge 12.3.2008, ärende 80 
Stn 2008-685 
 

Motionen lyder såsom följer: 
 
”Utvecklingsarbetet inom socialverket är en viktig del av verksamheten. 
Inom den finskspråkiga verksamheten finns personal för utvecklingsar-
betet men den svenska verksamheten saknar en utvecklingskonsult, 
vars uppgifter bl.a. skulle vara att göra utredningar och att se till att so-
cialverkets strategiska linjedragningar verkställs. 
 
Undertecknad föreslår att en ny tjänst som utvecklingskonsult inrättas 
vid den svenska socialbyrån. Årskostnaden beräknas uppgå till 
ca 40 000 euro.” 
 
Ett utlåtande om motionen har 13.6.2008 fåtts från socialnämnden. Ut-
låtandet utgör bilaga 142. 
 
Stn hänvisar till nämndens utlåtande och konstaterar att det vid social-
verket finns en specialplanerare med uppgift att samordna planeringen 
av den svenska servicen i fråga om tjänsterna inom alla ansvarsområ-
den. 
 
Den svenska socialservicen är förlagd till ansvarsområdet tjänster för 
vuxna som en egen byrå. En central del vid utvärderingen av den om-
organisering som gjordes år 2005 är att den svenska servicen grans-
kas som en helhet bl.a. utifrån hur den är organiserad. I detta sam-
manhang granskas det också var planeringen och samordningen ska 
vara placerad och vilka resurser som ska allokeras för ändamålet. 
 
Stn anser det ovanstående utgöra en tillräcklig utredning i saken. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, tel. 310 36250) 
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108 
VT BIRGITTA DAHLBERGIN JA 5 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE KEHITTÄMISKONSULTIN VIRAN PERUSTAMISESTA RUOTSIN- 
KIELISIIN SOSIAALIPALVELUIHIN 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 80 
Khs 2008-685 
 

Aloite sisältää suomennettuna seuraavaa: 
 
Sosiaalivirastossa tehtävä kehitystyö on tärkeä osa toimintaa. Suo-
menkielisellä toiminnalla on henkilöstöä kehitystyötä varten, mutta 
ruotsinkieliseltä toiminnalta puuttuu kehittämiskonsultti, jonka tehtäviin 
kuuluisi tehdä selvityksiä ja huolehtia siitä, että sosiaaliviraston strate-
gisia linjauksia toteutetaan. 
 
Allekirjoittanut esittää, että ruotsinkieliseen sosiaalitoimistoon peruste-
taan uusi kehittämiskonsultin virka. Vuosikustannukseksi arvioidaan 
n. 40 000 euroa. 
 
Aloitteesta on saatu 13.6.2008 lautakunnan lausunto, joka on liitteenä 
142. 
 
Khs viittaa lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että sosiaalivirastossa 
toimii yksi erityissuunnittelija, jonka tehtävänä on ruotsinkielisten palve-
lujen suunnittelun koordinointi kaikkien vastuualueiden palvelujen osal-
ta. 
 
Ruotsinkieliset sosiaalipalvelut sijoittuvat omana toimistonaan aikuisten 
palvelujen vastuualueelle. Vuoden 2005 organisaatiouudistuksen arvi-
oinnissa on yhtenä keskeisenä osiona ruotsinkielisten palvelujen koko-
naisuuden tarkastelu mm. niiden organisoinnin näkökulmasta. Tässä 
yhteydessä arvioidaan myös suunnittelun ja koordinoinnin sijoittuminen 
ja resursointi. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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109 
VT MARI KIVINIEMEN JA 3 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE LASTEN PÄIVÄHOIDON RYHMÄKOKOJEN PIENENTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 81 
Khs 2008-686 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja 
näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen 
persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. Lapset viettävät päivähoi-
dossa merkittävän osan elämästään, joten päivähoidon tulee tarjota 
mahdollisimman hyvää hoitoa. Tätä tarkoitusta parhaiten palvelisivat 
pienimmät suosituksen mukaiset ryhmäkoot. 
 
Päivähoitoasetuksessa (239/1973, 6 §) määritellään hoito- ja kasvatus-
henkilöstön ja lasten suhdeluku lapsiryhmässä. Ryhmäkoko perustuu 
suhdelukuun, joka vaihtelee lasten iän mukaan (enintään seitsemän 
3 vuotta täyttänyttä lasta tai enintään neljä alle 3-vuotiasta lasta yhtä 
hoitajaa kohden). Päivähoitoasetus ei kuitenkaan määrittele päiväkoti-
ryhmän enimmäiskokoa. Helsingin kaupungin käyttöaste (keskimääräi-
nen prosenttiluku) on 90,9 prosenttia (lasten ja aikuisten suhde 6.36). 
 
Vuonna 2006 Helsingissä alle kouluikäisiä lapsia oli kunnallisessa päi-
väkotihoidossa 16 883 lasta. Helsingissä alle 7-vuotiaita lapsia oli 
6,6 % väestöstä, kun koko Suomessa luku on 7,5 %. 
 
Helsingillä tulee olla täydet mahdollisuudet pitää lapsiperheistä tosis-
samme kiinni myös tulevaisuudessa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
on tärkeää varmistaa lapsiystävälliset palvelut myös sosiaalipuolella. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsingin sosiaalivirasto 
ryhtyy toimiin asteittain pienentämään päivähoidon ryhmäkokoja. Esi-
tämme, että asteittain pienentäminen alkaa vuodesta 2009 ja että so-
siaalivirasto varaa tähän tarkoituksen rahaa vuoden 2009 budjettiin.” 
 
Aloitteesta on saatu 13.6.2008 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 143. 
 
Khs toteaa, että ryhmäkoon enimmäismäärän määrittelemisen sijaan 
päivähoitoasetuksessa 21.8.1992 otettiin käyttöön päiväkodin lasten ja 
henkilöstön välinen yksikkökohtainen suhdeluku. Tämä mahdollistaa 
henkilöstön ja lasten erilaisten pienryhmien aiempaa joustavamman 
käyttämisen sekä vastaa nykyaikaisen varhaiskasvatuksen järjestämi-
sen haasteeseen aiempaa paremmin. Toiminta järjestetään pääasiassa 
siten, että kolmelle työntekijälle mitoitetut lapset käyttävät yhteisiä ns. 
kotialueita. Kaikkea toimintaa ei kuitenkaan järjestetä isossa ryhmässä, 
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vaan lapset toimivat kukin pienryhmä oman hoitajansa kanssa eri tilois-
sa kulloisenkin toiminnan ja tilanteen vaatimusten mukaan. 
 
Kun asetuksen perusteella päiväkotiin mitoitetaan laskennallisesti seit-
semän lasta yhtä työntekijää kohden, on Helsingin päivähoidolle ase-
tettu vuositason tavoitteeksi suhdeluku 6,48. Tavoitteen määrittelyssä 
on otettu huomioon lasten hoitopäivien ja henkilöstön läsnäolojen vaih-
telut. Asetuksen toteutumista seurataan yksikkökohtaisesti päivittäin. 
Seurantajärjestelmän avulla eri yksikköjen henkilöstöresurssien välisiä 
eroja voidaan tarvittaessa tasoittaa nopeastikin ja näin varmistaa toi-
mintaedellytykset myös ennakoimattomissa tilanteissa.  
 
Vuoden 2009 talousarvioehdotus ei sisällä määrärahaa päivähoidon 
ryhmäkokojen pienentämiseksi. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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110  
VT MARI KIVINIEMEN JA 3 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE SÄHKÖISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 82 
Khs 2008-687 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Toimintaympäristön muuttuessa ja siirtyessä yhä enemmän verkkoon 
on julkisten palveluiden kehittämisessä tänä päivänä kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota sähköisten palveluiden toimivuuteen. Tämä edellyttää 
toimintaprosessien uudistamista, missä tieto- ja viestintätekniikka on 
keskeinen apuväline. 
 
Sähköisten palveluiden suunnittelussa keskeistä on asiakaslähtöisyys, 
helppokäyttöisyys ja tietoturva. Palvelut on tarjottava kielilain mukaises-
ti myös molemmilla kotimaisilla kielillä. Samalla on pystyttävä lisää-
mään myös maahanmuuttajien palveluiden saatavuutta. Näin voidaan 
palvella kansalaisia ja muita yhteiskunnan toimijoita ajasta ja paikasta 
riippumatta. Tämä edistää sekä sosiaalista että alueellista yhdenvertai-
suutta. Tämä lisää myös julkishallinnon toiminnan avoimuutta. 
 
Palveluiden järjestämisessä lähtökohtana on oltava asiakkaan etu, jol-
loin palveluihin on päästävä käsiksi mahdollisimman vaivattomasti. Eri 
virastojen palveluille on perustettava esimerkiksi yhteinen sähköinen 
laskuportaali, joka tukisi e-laskujen käytön lisääntymistä. Mitä enem-
män sähköisissä asiointipalveluissa on yhteistä, sitä helpompaa niitä 
on niiden löytymisen jälkeen käyttää. 
 
Me allekirjoittaneet esitämme, että Helsingin kaupunki lisää sähköisiä 
palvelumahdollisuuksia, edistää voimakkaasti e-laskun käyttöä ja kehit-
tää palveluita edelleen asiakaslähtöisemmiksi ja toimivammiksi. Esi-
tämme, että tätä varten budjettiin varataan tarvittava määräraha.” 
 
Aloitteesta on saatu 29.5.2008 talous- ja suunnittelukeskuksen talous-
hallintopalvelun ja 30.5. hallintokeskuksen lausunnot, joka on liitteinä 
144 ja 145. 
 
Khs toteaa, että sähköinen asiointi on kaupungin tietotekniikkastrategi-
an 2006 – 2010 painopistealue. Strategian sähköisen asioinnin hanke-
ohjelmassa on lähes kaikkia virastoja ja liikelaitoksia koskettavia hank-
keita ja hankekokonaisuuksia. Kehittämistä ohjaa tietotekniikkastrategi-
an ohjausryhmä. 
 
Helsingin kaupunki tarjoaa jo tällä hetkellä laajasti (n. 60 kpl) sähköisiä 
asiointipalveluja, joista osassa on käytössä vahva tunnistaminen jul-
kishallinnon yhteisen Vetuma-palvelun kautta. Nykyiset asiointipalvelut 
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on koottu osoitteeseen www.hel.fi/asiointi, ja lisäksi ne löytyvät virasto-
jen sivuilta.  
 
Asiakaslähtöisyyden, helppokäyttöisyyden ja tietoturvan varmistamisek-
si kaupunki rakentaa yhteistä sähköisen asioinnin alustaa, joka kokoaa 
hallintokuntien asiointipalvelut yhtenäisen käyttöliittymän taakse ja tar-
joaa niille mm. vahvan tunnistamisen palvelut. Uusina palveluina alusta 
tulee tarjoamaan teknisen ratkaisun sähköisille lomakkeille ja niiden ar-
kistoinnille sekä lomakkeiden tietojen välittämiselle taustajärjestelmiin.  
Kokonaisuuteen kuuluu myös kuntalaisen asiointihistorian kokoava ja 
oman asian käsittelyn tilan seurannan mahdollistava asiointikansio. Uut-
ta kokonaisuutta pilotoidaan syksyllä 2008 päivähoitohakemuksella, ja 
se otetaan tuotantokäyttöön vuonna 2009. 
 
Yhteinen alusta valmiine palveluineen nopeuttaa asiointisovellusten ke-
hittämistä ja helpottaa niiden käyttämistä. Lähivuosina kaupunki tulee 
kehittämään tälle alustalle runsaasti uusia palveluja mm. ajan-, palvelu-
jen ja tilanvarauspalveluja, ilmoittautumispalveluja ja sähköisiä hake-
muksia. Kehittämistä ohjataan kaupunkitasoisella hankeohjelmalla joka 
valmistellaan talousarvion valmistelun yhteydessä ja vahvistetaan vuo-
sittain tietotekniikkastrategian ohjausryhmässä. 
 
Sähköisen asioinnin palveluille on tarkoitus luoda yhteinen etusivu, jos-
ta kaupunkilainen pääsee käyttämään eri hallintokuntien asiointipalvelu-
ja. Verkkoasiointipalvelujen käytettävyyttä ja asiakasrajapintaa kehite-
tään niin, että kaupungin eri asiointipalvelujen käyttötavat saadaan ny-
kyistä asiakaslähtöisemmiksi, yhdenmukaisemmiksi ja helppokäyttöi-
semmiksi. 
 
Helsingin kaupunki tekee seudullista yhteistyötä pääkaupunkiseudun 
muiden kuntien kanssa asiointipalvelujen kehittämisessä, mm. kirjasto-
jen ja työväen- ja kansalaisopistojen kesken. 
 
E-laskujen osalta tilanne on se, että kaikki ostolaskuja vastaanottavat 
yksiköt ottavat vastaan myös verkkolaskuja. Kaupungin vastaanottamis-
ta laskuista verkkolaskujen osuus on nyt noin 45 % ja se on koko ajan 
kasvussa. Sitä vauhditetaan yhteydenotoilla toimittajiin. Myös uusia 
hankintasopimuksia tehtäessä lisätään ehtoihin, että laskutuksen tulee 
tapahtua verkkolaskuna. 
 
Kaupungin lähettämistä n. 3 miljoonasta laskusta verkkolaskujen osuus 
on huomattavasti pienempi kuin saapuvissa laskuissa. Yrityksille lähte-
vien verkkolaskujen määrä on noin 100 000 laskua vuodessa, mutta ku-
luttajille lähtevien verkkolaskujen määrä on toistaiseksi vaatimaton, noin 
8 000 laskua vuodessa. Syynä on se, että palvelu on uusi ja pankkien 
verkkolaskujen esilläpitopalvelu ei ole tyydyttänyt kaikkia asiakkaita. 
 

http://www.hel.fi/asiointi�
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Helsingin kaupunki on ollut verkkolaskutuksen kehittämisessä edelläkä-
vijä. Kaupunki on yhteistyössä virastojen ja liikelaitosten ollut mukana 
kehittämässä verkkolaskujen välityspalvelua johon liittyy mm. laskujen 
esilläpito liitteineen lähettäjän laatimassa muodossa. Järjestelmän käyt-
töönoton jälkeen taloushallintopalvelu on voinut yritysten lisäksi tarjota 
tätä palvelua lasten päivähoidon asiakkaille. Kesäkuusta lähtien palvelu 
on laajennettu terveyskeskuksen asiakkaisiin ja tullaan sen jälkeen laa-
jentamaan kaikkeen muuhun kuluttajalaskutukseen. Taloushallintopal-
velu pyrkii lisäämään verkkolaskun käyttäjien osuutta markkinoimalla 
verkkolaskumahdollisuutta yhteisessä viestintäkampanjassa Finans-
sialan keskusliiton kanssa syys-marraskuussa 2008. 
 
Talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelussa on otettu huomioon 
edellä mainitut kehittämishankkeet. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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111 
VT LAURA KOLBEN JA 6 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
LAPSIPARKIN TOIMINNAN RAHOITUKSESTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 83 
Khs 2008-688 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Helsingin kaupunki ottaisi vuo-
den 2009 talousarviossa keskeisen roolin Lapsiparkin toiminnan rahoit-
tamisessa. Lapsiparkki tarjoaa tilapäistä lastenhoitoapua Helsingin yli-
opiston ylioppilaskunnan jäsenille esimerkiksi luennon, tentin tai muun 
opiskelun ajaksi viihtyisissä ja kodinomaisissa tiloissa Kruununhaassa. 
Hoitoon tuotavan lapsen alaikäraja on 6 kk ja hoitoaika maksimissaan 
kolme tuntia kerralla. 
 
Lapsiparkissa on syksystä 2007 alkaen toiminut kaksi kokopäiväistä 
lastenohjaajaa hoitoaikojen suuren kysynnän vuoksi. Vuonna 2008 hoi-
tomaksu pidetään ennallaan vuoden 2007 tasolla, joka on 3 euroa per 
tunti. Hoitomaksuilla kuluista saadaan katettua kuitenkin vain noin yh-
deksän prosenttia. Yliopisto ja kaupunki tukevat Lapsiparkin toimintaa 
tällä hetkellä samansuuruisilla osuuksilla. Lapsiparkin kustannukset oli-
vat viime vuonna 54 400 euroa. Vuoden 2008 talousarviossa on arvioi-
tu kulujen nousevan 80 000 euroon. Kulujen kasvu johtuu palkkakus-
tannusten, sosiaalikulujen sekä tilavuokran noususta. 
 
Kaupunki osallistuu tällä hetkellä Lapsiparkin toiminnan tukemiseen 
2 500 eurolla (n. 4,6 % kuluista). Kaupunki ottaisi ison harppauksen lä-
hemmäksi yliopistonsa opiskelijoita ja heidän lapsiaan nostamalla 
oman osuutensa kustannusten kattamisessa vähintään 15 %:iin Lapsi-
parkin kuluista. Se tarkoittaisi noin 12 000 euroa per vuosi. Tällä tuet-
taisiin Lapsiparkin toiminnan jatkuvuutta.” 
 
Aloitteesta on saatu 13.6.2008 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 146. 
 
Khs viittaa lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että Helsingin yliopiston 
ylioppilaskunnan ylläpitämä lapsiparkkitoiminta on kaupungin strategian 
mukaista toimintaa, jolla mahdollistetaan lapsen kotihoito ja opiskelun 
yhteydessä tarvittava tilapäinen hoito. 
 
Lapsiparkkitoimintaan on myönnetty avustusta 2 000 euroa vuodelle 
2007 ja 4 000 euroa vuodelle 2008. Vuotta 2009 koskevat avustuspää-
tökset tehdään keväällä 2009. Tuen määrää arvioitaessa otetaan huo-
mioon mm. toiminnan käyttäjämäärät, kokonaistilanne ja laajuus. 
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Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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112 
VT LAURA KOLBEN JA 4 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE  
VUOSIEN 1812–2012 JUHLINNAN SUUNNITTELUSTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 84 
Khs 2008-689 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Merkkivuoden 1809 muistamisen valtiollinen valmistelu on alkanut tä-
män vuoden alussa sekä Suomessa että Ruotsissa. Vuodet 1808–09 
kuuluvat Suomen valtiollisiin merkkivuosiin. Suomi valtiona ja kansa-
kuntana syntyi Tilsitin rauhasta 1807. Seuraavina vuosina pidettiin Por-
voon valtiopäivät, tehtiin Haminan rauha sekä asetettiin hallituskonselji, 
myöhemmin nimeltään (v:een 1917 saakka) Keisarillisen Suomen Se-
naatti. Senaatista, sen talous- ja oikeusosastoista sekä muista tuolloin 
perustetuista virastoista kehittyivät maan keskeiset valtiolliset organi-
saatiot. 
 
Helsingin historiaan ylläkuvatut sota- ja murrostapahtumat liittyvät 
olennaisesti. Vuonna 1812 keisari Aleksanteri I korotti Helsingin Suo-
men pääkaupungiksi. Helsingin rakentaminen saattoi alkaa. Nämä 
Suomen historian merkkivuodet ansaitsevat kaiken huomion ja run-
saasti muistamista ja näkyvyyttä. Nyt lähestytään vuotta 2012, Helsin-
gin perustamisen erästä merkkivuotta. 
 
Monet kaupungit nostavat historiansa saranakohtia erityisen juhlinnan 
kohteiksi – niin on tehnyt aiemmin myös Helsinki (1950, 2000). Vuoden 
2012 kohdalla olisi mahdollista aikaansaada monitasoinen ja -puolinen 
juhlavuosi, joka mahdollistaisi yhteistyön yli hallintokuntien ja muiden 
kaupunkitoimijoiden kanssa. Vuodesta tulisi suunnitella mallikas tapah-
tuma- ja juhlavuosi, joka kokoaisi yhteen eri helsinkiläisiä toimijoita his-
torian, kulttuurin, taiteen, tieteen, festivaalien, katutapahtumien ym. 
ympärille. 
 
Esitämme, että kaupunki varaisi vuoden 2009 talousarvioon riittävän 
suuruisen määrärahan vuoden 1812–2012 juhlinnan suunnittelun aloit-
tamiseksi, ja mahdollisen suunnittelua johtavan projektisihteerin kulujen 
kattamiseksi.” 
 
Aloitteesta on saatu 23.5.2008 kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausun-
to, joka on liitteenä 147. 
 
Khs toteaa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausuntoon viitaten, että 
vuosi 2012 on Helsingille erityisen merkittävä, sillä Suomen pääkau-
pungiksi nouseminen 200 vuotta aiemmin oli ratkaiseva käänne kau-
pungin kehittymisessä. Vuoden 2009 aikana on tarkoitus koota lauta-
kunnan ehdotuksen mukaisesti riittävän laajapohjainen työryhmä suun-
nittelemaan ja kartoittamaan toimenpiteitä juhlavuoden 2012 huomioi-
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miseksi. Työryhmän tehtävänä on lautakunnan lausunnon mukaisesti 
valmistella esitykset mahdollisesta organisaatiosta ja tarvittavista re-
sursseista. 
 
Vuoden 2009 talousarvioon ei sisälly määrärahaa vuoden 1812–2012 
juhlinnan suunnittelun aloittamista varten. Määrärahat juhlavuoden 
suunnitteluun ja toteuttamiseen tullaan sisällyttämään vuosien 2010 – 
2012 talousarvioihin. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINNÖT 5/2008 179  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDEN  
   
 27.10.2008  
  
  
 

 

113 
VT SOLE MOLANDERIN JA 3 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE LASTEN LIIKUNTAHARRASTUSTEN TUKEMISESTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 85 
Khs 2008-690 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Esitämme, että kaupunki varaa liikuntavirastolle määrärahan käytettä-
väksi sen selvittämiseen ja kokeilemiseen, että lahjakkaat nuoret saisi-
vat liikunnan palvelusetelit liikunta- ja urheiluharrastustensa tukemisek-
si. Erityisesti monilapsisille perheille saattaa tulla kohtuuttoman suuret 
menot lasten erilaisista liikuntaharrastuksista. Mm. kilpaurheilua harras-
tavien lisenssimaksut ja muut kustannukset saattavat pudottaa lahjak-
kaitakin nuoria kilpaurheilun piiristä. Liikunta ja urheilu ovat varhaista 
puuttumista ja niitä mahdollisuuksia on hyvä yrittää luoda mahdollisim-
man paljon.” 
 
Aloitteesta on saatu 3.5.2008 liikuntalautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 148. 
 
Khs toteaa liikuntalautakunnan lausuntoon viitaten, että aloitteessa esi-
tetty lahjakkaiden nuorten palkitseminen erillisillä liikuntaseteleillä on 
ongelmallinen yhdenvertaisuuden ja tasapuolisuuden periaatteen nä-
kökulmasta, joita periaatteita liikuntatoimessa noudatetaan. Liikunta-
toimen vuoden 2009 talousarviossa ei ole varauduttu siihen, että sen 
toimintaan liitetään nuorten urheilijoiden lahjakkuuden arviointia, joka 
olisi välttämätön menettely ehdotettujen liikuntaseteleiden käyttöön 
osoittamisessa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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114 
VT SOLE MOLANDERIN JA 3 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOSELVITYKSESTÄ 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 86 
Khs 2008-691 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Valtuuston hyväksymissä budjetin valmistelua ohjaavissa kannan-
otoissa on edellytetty joukkoliikenteen palvelutason ja joukkoliikenteen 
etuuksien parantamista. 
 
Keskeinen osa joukkoliikenteen palvelutasoa on joukkoliikenteen täs-
mällisyys ja aikataulujen luotettavuus. Varautuminen pysäkkiajasta 
poikkeavaan bussin tai raitiovaunun kulkuaikaan merkitsee useiden 
minuuttien matka-ajan pidentymistä. Myös vaihdot ovat epäluotettavia 
tai niihin kuluu runsaasti aikaa, kun välineet eivät kulje aikataulujen 
mukaisesti. 
 
Aikatauluista poikkeaminen ja matka-aikojen pidentyminen lisäävät 
matka-aikaa ja heikentävät joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja alenta-
vat siten lipputuloja. Lisäksi lisääntyvät joukkoliikenteen ylläpidon kus-
tannukset, kuten on todettu HKL:n vastikään tekemässä selvityksessä. 
 
Kaikkiin näihin ongelmiin auttaa joukkoliikenteen täsmällisyyden paran-
taminen ja aikataulurakenteen muuttaminen tasaminuutteihin ja vakio-
vuoroväleihin perustuvaksi. Täsmällisyys edellyttää joukkoliikenteen 
valoetuuksia, pysähtymistä vain pysäkeillä, ruuhkautuvien risteysten 
ohituskaistoja ja vilkkaan liikenteen alueilla joukkoliikennekaistoja. Sa-
moilla minuuteilla ja tasavälein toistuvat aikataulut on helppo sovittaa 
vaihtojen yhteydessä toisiinsa, ja ennen kaikkea kaupunkilaisten on 
helppo muistaa aikataulut ilman taulukoita ja kirjoja. 
 
Esitämme, että kaupunki varaa liikennelaitokselle ja kaupunkisuunnitte-
luvirastolle 50 000 euron määrärahan käytettäväksi sen selvittämiseen, 
mitä on tehtävä, paljonko toimet maksavat ja mikä on niiden vaikutus 
sekä joukkoliikenteen kustannuksiin että tuloihin, jotta joukkoliikenteelle 
saadaan järjestetyksi täsmällisyyden takaavat liikenne-etuudet kaikkial-
le kaupungin alueelle missä etuudet ovat tarpeen sekä uudistetuksi ai-
kataulurakenne tasaminuutteihin perustuvaksi.” 
 
Aloitteesta on saatu 19.5.2008 joukkoliikennelautakunnan ja 26.5.2008 
kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 149 ja 
150. 
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Khs toteaa lausuntoihin viitaten, että liikennelaitos yhteistyössä kau-
punkisuunnitteluviraston kanssa selvittää ja toteuttaa jatkuvasti kehit-
tämistoimenpiteitä joukkoliikenteen luotettavuuden ja nopeuden paran-
tamiseksi.  
 
Liikennelaitoksella on käytettävissään taloudelliset resurssit joukkolii-
kenteen kehittämisselvitysten laatimiseen ilman erillismäärärahaa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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115 
VT TERHI PELTOKORVEN JA 7 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUJEN PARANTAMISESTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 87 
Khs 2008-692 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Suomen sosiaalihuoltolaki (17.9.1982/710) velvoittaa kuntia järjestä-
mään kotipalveluja lapsiperheille. Apua tulisi saada alentuneen toimin-
takyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, 
vamman tai muun vastaavan syyn perusteella silloin, kun perhe kokee, 
ettei omin avuin suoriudu tavanomaiseen elämään kuuluvista toimin-
noista. 
 
Lapsiperheet eivät useissa kunnissa, myöskään Helsingissä saa tarvit-
semaansa kotipalvelua. Pääsääntöisesti kotipalvelua saavat lapsiper-
heistä ainoastaan lastensuojelun piirissä olevat perheet. Helsingissä eri 
alueilla asuvat lapsiperheet ovat olleet hyvin eriarvoisessa asemassa 
kotipalvelujen saannin suhteen. 
 
Kotipalvelun tarkoitus on tukea perheitä hädässä. Kotipalvelun kaltai-
sen lapsiperheiden tukipalvelun turvaaminen saattaisi helpottaa myös 
kunnallisen kokopäivähoidon tilannetta, kun kotona olevia vanhempia 
olisi tuettu riittävästi kodin arjessa lasten kanssa. Toimiessaan palvelu 
olisi myös ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä, jolle nyt olisi tarvetta. 
Kaikilla perheillä ei ole ympärillään perinteisiä yhteisöjä ja tuttava- ja 
sukulaisverkostoja tai niistä ei ole saatavilla apua arkeen. Suvut ovat 
pienentyneet, välimatkat ovat pitkät ja yksinhuoltajaperheitä on yhä 
enemmän. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme että vuoden 2009 budjettiin 
varataan 600 000 euroa lapsiperheiden kotipalvelujen parantamiseen.” 
 
Aloitteesta on saatu 13.6.2008 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 151. 
 
Khs toteaa, että lapsiperheiden kotipalvelun asiakkaista vain 26,8 % oli 
lastensuojelun piirissä olevia perheitä, joten apu on pääasiallisesti 
suuntautunut perheiden ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tukeen. 
 
Kotipalveluresurssien kohdentamisessa otetaan huomioon palvelujen 
kysyntä ja väestölliset tekijät eli tukea saaneita asiakasperheitä on 
suurpiireissä samassa suhteessa kuin lapsiperheitä alueilla. Vuonna 
2008 lapsiperheiden kotipalvelun perhetyöntekijät työskentelevät sa-
massa tiimissä varhaisen tuen sosiaaliohjaajien kanssa, mikä vahvistaa 
varhaisen tuen orientaatiota. 
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Varhaisen tuen ja kotipalvelun vahvistamiseen on varattu 400 000 eu-
ron lisäys talousarvioehdotuksessa. Kaupunginhallituksen käyttövaroi-
hin varatulla lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetulla 6 
milj. euron määrärahalla vahvistetaan myös lapsiperheiden kotipalve-
lua. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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116 
VT TERHI PELTOKORVEN JA 3 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE LASTEN SATUNNAISEN VARAHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 88 
Khs 2008-693 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingissä kunnallisessa päivähoidossa olevien alle kouluikäisistä 
lasten määrä on lisääntynyt viime vuosina ja yksityisen hoidon tuen tai 
kotihoidon tuen käyttöosuudet eivät ole talousarvioon kirjatuista tavoit-
teista huolimatta kasvaneet. Selvitysten mukaan kuitenkin nykyistä 
huomattavasti useampi perhe olisi kiinnostunut valitsemaan joko yksi-
tyisen hoidon tai kotihoidon lastensa päivähoitomuodoksi. 
 
Helsingissä asuu paljon nuoria perheitä, joilla ei ole täällä toimivaa lä-
heis- tai sukulaisverkostoa, joilta saisi satunnaiseen tarpeeseen lasten-
hoitoapua. Lapsiperheiden kotipalvelu ei myöskään pysty resurssien 
niukkuuden vuoksi antamaan hoitoapua kaikille sitä tarvitseville perheil-
le. 
 
Jos perhe on palkannut lapsilleen kotiin yksityisen hoidon tuen avulla 
työsopimussuhteisen hoitajan, ja hoitaja on esimerkiksi sairaana, per-
heen vanhemmilla ei ole tällöin oikeutta olla pois omasta työstään. Tä-
mä vaikuttaa väistämättä em. hoitomuodon käyttöön, koska hyvin har-
valla perheellä on olemassa varahoitojärjestelyä äkillisiin hoitajan pois-
saolotilanteisiin. 
 
Jotkut kunnat tarjoavat kotonaan lapsiaan hoitaville perheille tai yksityi-
sen hoidon tuen avulla perheeseen palkatun työsopimussuhteisen hoi-
tajan hoitamille lapsille mahdollisuutta ostaa kunnallisesta päivähoidos-
ta yksittäisiä hoitopäiviä. Käytännössä perhe on voinut soittaa läheisiin 
päiväkoteihin/päivähoidon johtajalle ja tuoda lapsensa hoitoon siihen 
päivähoitoyksikköön, jossa on sinä päivänä ollut vajaakäyttöä lasten 
poissaolojen vuoksi. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki varaa vuoden 
2009 budjettiin riittävän määrärahan satunnaisen varahoidon järjestä-
miseen kotihoidon tuen turvin hoidetuille tai perheen palkkaaman yksi-
tyisen työsopimussuhteisen hoitajan hoitamille lapsille.” 
 
Aloitteesta on saatu 13.6.2008 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 152. 
 
Khs viittaa sosiaalilautakunnan lausuntoon ja toteaa, että Helsingin 
päivähoidossa on mahdollista saada lapselle tilapäinen hoitopaikka sa-
tunnaiseen tarpeeseen. Tilapäisen päivähoidon järjestäminen ei edelly-
tä erillistä määrärahaa, koska siihen käytetään tilapäisesti vapaana 
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olevia hoitopaikkoja. Sosiaalivirasto lisää internet -tiedottamista tilapäi-
sen päivähoidon mahdollisuudesta. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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117 
VT TERHI PELTOKORVEN JA 3 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE KOTIHOIDONTUEN HELSINKI-LISÄN SISARUSLISÄSTÄ 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 89 
Khs 2008-694 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Lasten kotihoidon tuen saamisen edellytyksenä on, että perheessä on 
alle 3-vuotias lapsi, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. 
Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä 
lapsista, jotka hoidetaan samalla tavalla. Hoitoraha on 294,28 euroa ja 
tulosidonnainen hoitolisä enintään 168,19 euroa. Ne maksetaan yhdes-
tä alle kolmivuotiaasta lapsesta. Alle kolmivuotiaista sisaruksista mak-
setaan lisäksi hoitorahaa 94,09 euroa ja muista alle oppivelvollisuus-
ikäisistä sisaruksista 60,46 euroa. 
 
Helsinki maksaa kotihoidontukeen kuntalisää alle 3-vuotiaista lapsista. 
Helsinki-lisä on 218,64 euroa/kk kun perheessä on alle 2-vuotias lapsi 
ja 134,55 euroa/kk kun perheessä on kaksi vuotta täyttänyt, mutta alle 
3-vuotias lapsi. Helsinki-lisä on perhekohtainen ja riippumaton kotona 
hoidettavien lasten määrästä. Kuntalisää ei ole korotettu muutamaan 
vuoteen. 
 
Uudenmaan kunnista osa maksaa kotihoidontuen kuntalisän lisäksi si-
saruslisää. Sisaruskorotuksen tavoitteena on parantaa perheiden mah-
dollisuuksia valita heidän kaikille lapsilleen sopivin hoitomuoto ja hel-
pottaa myös painetta kaupungin järjestämää lasten päivähoitoa koh-
taan. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että 1.1.2009 alusta koti-
hoidontuen Helsinki-lisään maksetaan 100 euroa/kk sisaruslisää koto-
na hoidettavista alle esikouluikäisistä lapsista.” 
 
Aloitteesta on saatu 13.6.2008 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 153. 
 
Khs viittaa lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että kotihoidontuen ja 
Helsinki-lisän kustannukset ovat nykyisellään n. 45 milj. euroa, josta 
kuntalisän osuus on noin 15 milj. euroa.  
 
Lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen myös ennen esiopetusvuot-
taan. On oletettavaa, että tämän ikäisten lasten vanhemmat haluaisivat 
kuitenkin kotikasvatusta tukevia varhaiskasvatuspalveluja. Jos lapsia 
siirtyy päivähoidosta kotihoidontuen piiriin, kasvaa kotikasvatusta tuke-
vien varhaiskasvatuspalvelujen kysyntä ja niiden tuottamisesta koituu 
kustannuksia, jotka heikentäisivät uuden Helsinki-lisän kustannusvai-
kuttavuutta kaupungin näkökulmasta. Talousarvioehdotuksessa vuo-
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delle 2009 ei ole varauduttu Helsinki-lisän sisaruskorotukseen mutta 
kaupunginhallituksen käyttövaroissa on 1,7 milj. euron määrärahavara-
us, josta sosiaalilautakunta valmistelee 30.4.2009 mennessä esityksen 
kotihoidon tuen Helsinki-lisän ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän nos-
tamiseksi 1.8 alkaen alle 3-vuotiaille lapsille. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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118 
VT OLLI SADEMIEHEN JA 5 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE AMPUMARADAN PERUSTAMISESTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 90 
Khs 2008-695 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kunnalla on lakisääteinen velvollisuus rakentaa ja ylläpitää liikunta- ja 
urheilupaikkoja ja -tiloja. Pääsääntöisesti näin Helsingissä on toimittu-
kin. 
 
Ampumaurheilijoiden harrastusmahdollisuuksien kohdalla on toimittu 
lain vastaisesti. On hävitetty kaksi ampumarataa: Viikin ja Malmin am-
pumaradat. Tilalle ei ole rakennettu yhtäkään. 
 
Nykytilanteessa ei helsinkiläisten ampumaharrastajien harrastusmah-
dollisuus toteudu, sillä ainoa Helsingissä sijaitseva ampumarata sijait-
see Santahaminassa, ja sen käyttöaste on miltei 100 % pelkästään 
puolustusvoimien ja poliisin harjoitusten vuoksi. 
 
Aloitteena esitän, että Helsingin kaupunki varaa vuoden 2009 budjettiin 
ampumaradan perustamiskustannuksiin 10 miljoonaa euroa ja selvittää 
sen sijoittamismahdollisuuden Santahaminaan nykyisen ampumaradan 
yhteyteen. 
 
Ratahanke voitaneen toteuttaa nopeasti, sillä se ei vaatine ympäristö-
lupaa, ainoastaan yhteistyösopimuksen puolustusvoimien kanssa.” 
 
Aloitteesta on saatu 27.5.2008 liikuntalautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 154. 
 
Khs toteaa, että Santahaminan ampumarata on vain sotilaskäytössä. 
Vuonna 2001 hyväksytyn Kivikon ampumaradan hankesuunnitelman 
jälkeen voimaan tulleiden rakentamismääräysten ja viranomaisohjeiden 
sekä rakennuskustannusten nousevan kehityksen johdosta kustannus-
arvio oli noussut niin paljon, että ampumaradan toteuttamisesta Kivik-
koon päätettiin luopua keväällä 2007. Samassa yhteydessä päätettiin 
käynnistää pääkaupunkiseudun yhteisen ampumaradan selvitystyö. 
Liikuntatoimen 2008 talousarvioon varattiin hankkeelle suunnittelua 
varten 150 000 euroa. Vuodelle 2009 päätettiin toteutusta varten varata 
1,5 milj. euroa. Uudessa taloussuunnitelmaehdotuksessa Helsingin 
osuus hankkeesta on jaettu siten, että vuoden 2009 määräraha on 0,8 
milj. euroa ja vuoden 2010 määräraha 0,7 milj. euroa. Esillä on viime 
vaiheessa ollut alueita Kirkkonummelta ja Sipoosta. 
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Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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119 
VT YRJÖ HAKASEN JA 21 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE PUNAVANKILEIRIEN HISTORIAN TUTKIMUKSEN EDISTÄ- 
MISESTÄ 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 91 
Khs 2008-696 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Vuoden 1918–1919 punavankileirien historiaa on ryhdytty Helsingissä 
selvittämään. Pääosin tutkimusta on tehty opinnäytteisiin liittyen ja 
eräiden työväenjärjestöjen piirissä. Myös kaupunki varasi kuluvan vuo-
den budjettiin pienen määrärahan tämän historiantutkimuksen edistä-
miseen. 
 
Santahaminassa, Suomenlinnassa, Isosaaressa ja Katajannokalla vuo-
sina 1918–1919 toimineiden punavankileirien historiasta järjestetään 
seminaari tänä keväänä. Seminaarissa esiteltävästä ja muusta tutki-
mustoiminnasta on odotettavissa lisää tietoa näistä vankileireistä, joilla 
oli samanaikaisesta ainakin 12 000 punakaartilaista. Tähänastisen tut-
kimuksen perusteella leireillä kuoli nälkään, sairauksiin tai teloitettiin ai-
nakin 1 500 punaista. 
 
Suurin osa punavankileireillä menehtyneistä on haudattu Santahami-
nassa sijaitsevaan joukkohautaan. Sinne on myös pystytetty työväen-
järjestöjen toimesta muistomerkki, joka on esitetty siirrettäväksi kau-
pungin haltuun. Joukkohaudassa lepäävien nimiä ei ole kuitenkaan 
esillä missään hautapaikan luona. Tähän asti ei ole ollut tarkkaa tietoa 
vainajien määrästä ja nimistä. Uuden tutkimuksen perusteella nimet on 
kuitenkin jo saatu suurimmaksi osaksi selville tai tultaneen selvittämään 
lähiaikoina. 
 
Edellä esitetyn perusteella esitämme, että vuoden 2009 talousarvioon 
ja taloussuunnitelmaan 2009–2011 varataan määräraha Helsingin vuo-
sien 1918–1919 punavankileirien historian tutkimuksen edistämiseen ja 
Santahaminassa sijaitsevan punakaartilaisten hauta-alueen kehittämi-
seen niin, että joukkohaudassa lepäävien nimet saadaan sopivalla ta-
valla esille hauta-alueella.” 
 
Aloitteesta on saatu 29.5.2008 historiatoimikunnan ja 2.6.2008 kau-
punginmuseon johtokunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 155. 
 
Khs toteaa, että hankkeesta on jo muodostunut yhteishanke valtakun-
nallisen sotasurmaprojektin jatkoksi ja se on kirjattu kaupunginmuseon 
toimintasuunnitelmaan 2008–2009. Museo on varautunut myös tutki-
musjulkaisun painatukseen. Myös historiatoimikunta on katsonut tärke-
äksi kaikkien 1918–1919 tapahtumien tutkimuksen ja antaa tarvittaessa 
tieteellistä tukea hankkeelle ja osallistuu talousarvionsa puitteissa 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINNÖT 5/2008 191  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDEN  
   
 27.10.2008  
  
  
 

 

mahdollisiin kirjoittajapalkkioihin. Muistopaikan kehittämistä sopivalla 
tavalla pidetään mahdollisena mutta se ei voi tapahtua yksinomaan 
kaupungin hankkeena, vaan siihen tulee saada muut osapuolet mu-
kaan, lähinnä valtio, jonka maa-alueella paikka sijaitsee. Ennen kuin 
ratkaisua muistopaikan kehittämisestä voidaan tehdä, tulisi odottaa 
käynnissä olevien tutkimusten valmistumista. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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120 
VT YRJÖ HAKASEN JA 10 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE LASTEN JA NUORTEN PSYKIATRISISTA PALVELUISTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 92 
Khs 2008-697 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kaupunginvaltuuston käsitellessä lasten- ja nuortenpsykiatrian uudel-
leenjärjestelyä nousi esille tarve lisätä määrärahoja ja henkilöstöä. Ny-
kyisin moni lapsi ja nuori joutuu odottamaan hoidon tarpeen arvioon ja 
hoitoon pääsyä kohtuuttoman pitkään. Hoitotakuulainsäädännön normit 
hoitoon pääsyn enimmäisajoista jäävät usein toteutumatta. Palvelujen 
saatavuudessa on isoja alueellisia eroja. Monet merkit viittaavat siihen, 
että palvelujen tarve on edelleen kasvamassa. 
 
Lasten- ja nuortenpsykiatriassa on erityisen tärkeä turvata riittävät re-
surssit varhaiseen arviointiin ja hoitoon. Tarvitaan matalan kynnyksen 
lähipalveluja ja yhteistyötä perheiden, perheneuvoloiden, koulujen, pe-
rusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken. Perheneuvoloiden 
alueellisesti kattava toiminnan järjestäminen sekä koulupsykologien ja 
koulukuraattorien riittävän määrän turvaaminen ovat keskeinen edelly-
tys ennalta ehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen kehittämisessä. 
 
Edellä esitetyn perusteella esitämme, että vuoden 2009 talousarvion 
raamiin ja taloussuunnitelmaan 2009–2011 lisätään kaksi miljoonaa eu-
roa käytettäväksi lasten- ja nuortenpsykiatrian palvelujen kehittämiseen 
ja yksi miljoona euroa HUS:lta tehtäviin erikoissairaanhoidon tasoisten 
palvelujen tilauksiin. Samalla esitämme, että talousarvion sitoviin tavoit-
teisiin kirjataan lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa nk. hoitota-
kuun määräaikoja nopeampi pääsy hoidon tarpeen arvioon ja hoitoon.” 
 
Aloitteesta on saatu 4.6.2008 terveyslautakunnan ja 13.6.2008 sosiaali-
lautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 156 ja 157. 
 
Khs viittaa lautakuntien lausuntoihin ja toteaa, että kaupunginvaltuus-
ton päätöksellä lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon palvelut keski-
tettiin HUSin toiminnaksi 1.1.2008 alkaen. Uudelleenorganisoinnin yh-
teydessä HUSiin siirrettiin terveyskeskuksen budjetista lasten arvioin-
tiyksikön määrärahat sekä sosiaalivirastosta siirtynyttä toimintaa vas-
taavat määrärahat. Kasvatus- ja perheneuvonta sai lisäresursseja, mi-
kä mahdollisti mm. perheneuvolan ikärajan noston koskemaan alle 18 -
vuotiaita, kun aiemmin perheneuvolan resurssit kohdentuivat pääasias-
sa alle 13-vuotiaisiin lapsiin ja heidän perheisiinsä. 
 
HUS perustaa Helsinkiin kolme lastenpsykiatrista aluepoliklinikkaa, jot-
ka toimivat kiinteässä yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten neuvoloi-
den, koulujen ja perheneuvoloiden kanssa ja kuuluvat hallinnollisesti 
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HUS:n lasten- ja nuorten sairaalaan. Aluepoliklinikoiden tavoitteena on 
aikaisempaa varhaisempi puuttuminen, parempi yhteistyö, selkeämpi 
työnjako, jonotusaikojen lyhentyminen ja palvelujen parantuminen. 
 
Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa tarpeelliseksi todettu hoito 
on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa. Nyt meneillään olevan 
uudelleenorganisoinnista johtuvan siirtymäkauden aikana jotkut lapset 
joutuvat odottamaan hoitoon pääsyä yli kolme kuukautta. Jonotusai-
kanakaan lapset eivät ole vailla hoitoa, vaan esim. perusterveydenhuol-
lon tai perheneuvoloiden hoidossa. Alueelliset lastenpsykiatrian polikli-
nikat Sörnäisissä ja Pasilassa ovat aloittaneet toimintansa ja jonoja on 
jo purettu. Malmin aluepoliklinikan toiminta käynnistyi viimeisenä ja 
puuttuvat työntekijät aloittavat työnsä syys-lokakuussa, jolloin jonoti-
lanne paranee merkittävästi. 
 
Kaupunginhallitus ei pidä perusteltuna asettaa talousarviossa hoitoon 
pääsylle kireämpää sitovaa tavoitetta kuin lainsäädännöstä johtuu.  
 
Talousarvioehdotus ei sisällä lisärahoitusta perheneuvolan toimintaan 
mutta HUSin määrärahavarauksessa on otettu huomioon mm. lasten-
psykiatrisen toiminnan siirto kokonaisuudessaan. Kokonaisrahoituksen 
kohdentamisesta päättää HUS oman määrärahansa puitteissa. Terve-
yskeskuksen toimintaan on osoitettu 0,2 milj. euron lisärahoitus lasten 
ja nuorten mielenterveystyöhön. 
 
Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että terveyslautakunta on päättänyt 
edellyttää, että Helsingin HUSin lastenpsykiatrialle osoittamat toiminta-
resurssit kohdennetaan lastenpsykiatrialle kokonaisuudessaan vähen-
tämättöminä ja että terveyskeskus valvoo, että HUS huolehtii lasten-
psykiatrian palvelujen tuottamisesta sopimuksessa edellytetyllä tavalla 
ja aikataulussa turvautuen ostopalveluihin riittävässä määrin, mikäli 
hoidon tarpeeseen ei muuten pystytä vastaamaan sovitusti. Lisäksi ter-
veyskeskus tuo HUSin selvityksen lastenpsykiatrian rahoituksen, toi-
minnan ja hoitotakuun toteutumisesta viimeistään terveyslautakunnan 
lokakuussa 2008 pidettävään kokoukseen. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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121 
VT YRJÖ HAKASEN JA 1 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE HOITOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 93 
Khs 2008-698 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kolme vuotta voimassa olleen hoitotakuulainsäädännön edellyttämien 
terveyspalvelujen turvaamiseksi pitää Helsingissä varmistaa peruster-
veydenhuollon, hammashoidon ja mielenterveystyön palvelut kaupunki-
laisten näkökulmasta omassa kaupunginosassa, lähipalveluna, jonne 
pääsy ei vaadi monien liikennevälineiden käyttöä. 
 
Tämä edellyttää sitä, että terveysasema-, hammashoitola- ja mielenter-
veystoimipisteverkkoa ei enää ohenneta, vaan vahvistetaan palvelujen 
alueellista kattavuutta ja saatavuutta asukkaiden tarpeiden mukaisesti. 
Myöskään pitkäaikaissairaalan hoitopaikkoja ei enää vähennetä talous-
suunnittelukaudella 2009–2011. 
 
Hoitotakuun toteuttamiseksi lisätään terveyskeskuksen raamiin 14 mil-
joonaa euroa kullekin vuodelle 2009–2011 seuraavasti: 
 
1 terveysasemille ensivastaanoton varmistamiseksi, omalää-

kärin ensiarvion jonojen lyhentämiseksi (henkilöstön lisää-
miseen 4 miljoonaa euroa) 
 

2 hammashoidon ja psykiatrian hoitoaikojen enimmäisaiko-
jen, hyvän laadun ja asiakaspalvelun turvaamiseksi – hen-
kilökuntaa lisätään (4 miljoonaa euroa) ja hoito toteutetaan 
terveyskeskuksen omana toimintana 
 

3 tarvittava erikoissairaanhoidon lisätarve turvataan lisäta-
lousarviolla kunkin vuoden kuluessa (HUS:n palvelut ja 
oma erikoissairaanhoito; valmistautuminen yhteispäivys-
tykseen suunnitelmakauden aikana; lisäksi psykososiaali-
sen jälkihoidon – ja jälkipuinnin = kriisiryhmien varmistami-
seen yhteensä 4 miljoonaa euroa) 
 

4 kotisairaanhoidon henkilöstön lisäämiseksi – erityisesti 
monipuolisen kuntoutuksen vahvistamiseksi sekä ehkäise-
vän työotteen varmistamiseksi – kun 2008 on arvioitu koti-
hoitokokeilun onnistuminen ja siitä luovutaan 2009 kokeilu-
lain voimassaolon päättyessä ja kotipalvelu siirretään ta-
kaisin sosiaaliviraston tehtäväksi riittävä henkilöstö ja re-
surssit turvaten (yhteensä 2 miljoonaa euroa) 
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5 Terveyskeskuksen sitoviksi tavoitteiksi kirjataan nk. hoito-
takuun määräaikoja nopeampi hoitoon pääseminen selkei-
nä lukuina koko suunnitelmakaudelle 2008–2009–2010 
 

6 HUS:n palvelujen ostosopimus tarkistetaan vastaamaan 
helsinkiläisten tarpeita sekä sisällön (käypä hoito -suosi-
tukset) että hoitotakuun velvoitteita vastaavaksi. Erityisesti 
päihde- ja mielenterveyspalvelujen puutteet tulee korjata 
(huumehoidot, lasten ja nuorten psykiatriset tutkimukset ja 
hoidot) 
 

7 Ostopalvelujen ja keikkalääkäritoimintaa tulee arvioida kriit-
tisesti, vähentää kallista ostopalvelua ja turvata palvelut 
kaupungin omana toimintana.” 

 
Aloitteesta on saatu 4.6.2008 terveyslautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 158. 
 
Khs viittaa lautakunnan lausuntoon ja edellä aloitteeseen 35 anta-
maansa vastaukseen ja toteaa, että Helsinki teki hoitotakuuseen liittyen 
selvästi suuremmat taloudelliset lisäresursoinnit kuin muualla maassa 
tehtiin. 

 
Kokonaisuutena voi todeta, että hoitotakuu toteutuu Helsingin kaupun-
gin terveyskeskuksessa varsin hyvin. Myös HUSin jonottajamäärät ovat 
murto-osa lähtötilanteessa vallinneesta ja yli kuusi kuukautta jonotta-
neiden määrä on vähentynyt lähes 90 %:lla. 
 
Pidemmällä aikavälillä pelkkä voimavarojen lisääminen ei riitä jonojen 
hallitsemiseen, vaan ennen kaikkea hoitoprosessien tehostamisen ja 
sovittujen hoitoindikaatioiden noudattamisen tulee olla keinoja vastata 
vaatimuksiin. Talousarvioehdotukseen sisältyy lisäyksiä mm. kouluter-
veydenhuoltoon, kotihoitoon, hammashuoltoon, akuuttisairaalaan sekä 
psykiatriaan, ei kuitenkaan aloitteessa esitetyn suuruisina. Sitovissa 
laatutavoitteissa ei myöskään ole asetettu tavoitteeksi hoitotakuulain-
säädäntöä nopeampia määräaikoja. Ostopalvelujen osalta terveyskes-
kus luonnollisesti tekee jatkuvasti kriittistä arviointia. 
 
Aloitteessa esitetty lisäys olisi vastoin kaupunginhallituksen päättämää 
linjausta, jonka mukaan Helsingin terveystoimen kustannuksia pyritään 
alentamaan kohti viiden seuraavaksi suurimman kaupungin keskiarvoa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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122 
VT YRJÖ HAKASEN JA 10 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE MAUNULAN KIRJASTON JA TYÖVÄENOPISTON SUUNNIT- 
TELUSTA JA RAKENTAMISESTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 94 
Khs 2008-699 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Valtuuston hyväksymä Maunulan keskustan uusi asemakaava antaa 
mahdollisuuden rakentaa uuden liikekeskuksen yhteyteen myös uudet 
tilat kirjastolle ja työväenopistolle. Liiketilojen ja julkisten tilojen koordi-
noitu ja yhteistyössä tapahtuva suunnittelu ja toteuttaminen on tärkeää, 
jotta tilatarpeet ja toiminnalliset ratkaisut voidaan sovittaa mahdollisim-
man hyvin yhteen. Hankkeiden toteuttaminen yhteistyössä antaa myös 
mahdollisuuden luoda uuteen keskustaan asukkaiden toivoma alueen 
yhteinen ’olohuone’. 
 
Maunulaan kirjastolle ja työväenopistolle suunnitellut uudet tilat palve-
levat Maunulan ohella laajempaa aluetta ja muun muassa Jokerilinjan 
käyttäjiä. Tämä edellyttää tilojen riittävää mitoitusta. Palvelujen kehittä-
minen ja vuokramenojen kattaminen edellyttää myös käyttövarojen ko-
rottamista. Kirjaston puolelle tarvitaan ainakin yksi työntekijä lisää. 
 
Esitämme, että talousarvioon 2009 ja taloussuunnitelmaan 2009–2011 
varataan yhteensä 9 miljoonaa euroa käytettäväksi Maunulan kirjaston 
ja työväenopiston tilojen suunnitteluun ja rakentamiseen. Lisäksi esi-
tämme taloussuunnitelman 2009–2011 raamiin lisää vuosittain 350 000 
euroa käytettäväksi Maunulan kirjaston ja työväenopiston toimipisteen 
toimintamenoihin, kuten vuokriin ja lisähenkilöstön palkkaamiseen.” 
 
Aloitteesta on saatu 16.4.2008 kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, 
13.5.2008 suomenkielisen työväenopiston johtokunnan sekä 10.6.2008 
kiinteistölautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 159–161. 
 
Khs toteaa, että talonrakennuksen investointiohjelmassa kaudelle 
2009–2013 on Maunulan työväenopisto- ja kirjaston uudisrakennus-
hankkeelle varattu hankesuunnitteluun 100 000 euroa vuodelle 2012 ja 
toteutussuunnitteluun 200 000 euroa vuodelle 2013.  
 
Hankkeiden tärkeysjärjestyksessä ensisijaisia ovat peruskorjaushank-
keet ja ylläpitokustannuksia vähentävät korvaavat hankkeet sekä uusi-
en asuntoalueiden toteuttamiseksi välttämättömät hankkeet. 
 
Tilakeskus aloittaa syksyllä 2008 Maunulan työväenopiston ja kirjaston 
uudisrakentamishankkeen hankesuunnitelman laatimisen, jonka yhtey-
dessä selvitetään eri toteuttamis- ja rahoitusmahdollisuuksia, joilla han-
ketta voitaisiin aikaistaa. Tällaisia toteuttamistapoja voisivat olla mm. 
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kiinteistöosakeyhtiö tai yksityisen tahon toteuttama hanke kaupungin 
vuokrahankkeena. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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123 
VT YRJÖ HAKASEN JA 4 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE ASUINTONTTIEN VUOKRIEN ALENTAMISESTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 95 
Khs 2008-700 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsinki perii asuinkiinteistöjen tonteista jatkuvasti kohoavia vuokria. 
Vuonna 1980 päätettyjen vuokrien määräytymisperusteiden mukaan 
vuokra on 4 prosenttia kiinteistön rakennusoikeuden kerrosneliöiden 
perusteella määritellystä laskennallisesta hinnasta. Tonttimaan ja ra-
kennusoikeuden hinnan kohotessa tämä on johtanut siihen, että uusis-
sa sopimuksissa tonttivuokran osuus hoitovastikkeeseen ja vuokraan 
on jo 1,7–2,7 euroa asuinneliöltä kuukaudessa. 
 
Kiinteistöviraston tonttiosasto on nostanut viime vuosina laskennallista 
tontin hintaa arvioimansa maan arvonnousun perusteella 10 prosenttia 
vuodessa. Tällä vauhdilla hinta kaksinkertaistuu kuudessa vuodessa. 
Tonttivuokraajat-kansalaisliikkeen laskelmien mukaan tonttivuokran 
osuus uhkaa näin nousta esimerkiksi 2015 solmittavissa sopimuksissa 
jo 3,5–5,5 euroa kuukaudessa asuntoneliöltä. 
 
Kaupungin ei pidä omilla toimillaan kiihdyttää asumiskustannusten jo 
muutenkin kohtuutonta nousua. Kunnan toiminnan tarkoituksena ei voi 
myöskään olla liikevoiton tavoittelu osallistumalla tonttimaan hintojen 
nostamiseen. 
 
Edellä esitetyn perusteella ehdotamme, että kaupungin talousarviossa 
2009 ja taloussuunnitelmassa 2009–2011 päätetään alentaa asuintont-
tien vuokria siten, että kaupungin perimä tontin vuosivuokra on 1–2 % 
tontin laskennallisesta arvosta ja että laskennallisen arvon määräyty-
misperusteet muutetaan kohtuullisemmiksi.” 
 
Aloitteesta on saatu 27.5.2008 kiinteistölautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 162. 
 
Khs toteaa, että kaupungin perimä maanvuokra on korkotuottoa sille 
pääomalle, joka on sitoutunut kaupungin maaomaisuuteen. Vuokra on 
sidottu indeksiin, jotta korkotuoton arvo säilyisi. Helsingin kaupungin 
nykyisin käyttämä vuokrausmenettely on pääpiirteissään samanlaisena 
käytössä varsin yleisesti Suomessa. Tosin korkokanta on monesti 5 %, 
kun Helsingin kaupunki käyttää asuntotonttien vuokrauksessa 4 %:n 
korkokantaa. 
 
Tontinvuokran laskemisen perustana käytetään tontin laskennallista 
pääoma-arvoa, joka määritetään tontin kokonaisrakennusoikeuden ja 
rakennusoikeuden yksikköhinnan perusteella. Pääoma-arvoon vaikut-
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tavat muun muassa hintatilastoista saatava selvitys rakennusoikeuden 
arvosta kyseisellä alueella, kaupungin alueella maanvuokrauksissa 
noudattama yleinen käytäntö sekä valtion asumisen rahoitus- ja kehit-
tämiskeskuksen (ARA) tukemaa tuotantoa varten vahvistamat tonttien 
rakennusoikeuden enimmäishinnat. Lisäksi maanvuokraa määritettä-
essä pyritään aina arvioimaan maanvuokran vaikutus asumiskustan-
nuksiin. Yleinen hinta- ja vuokrataso huomioon ottaen kaupungin käyt-
tämät vuokrausperusteet ovat keskimäärin varsin kohtuullisia ja niiden 
voidaan katsoa ennemminkin hillitsevän kuin kiihdyttävän asuntojen 
hinta- ja vuokrakehitystä. 
 
Vuoden 2007 Helsingin kaupungin maanvuokratulot olivat noin 70 milj. 
euroa. Tuottovaatimuksen alentaminen kahteen prosenttiin merkitsisi jo 
noin 35 milj. euron vähennystä vuotuisissa maanvuokratuloissa ja kaik-
kiaan noin 875 milj. euron suuruista maaomaisuuden arvonalentumista, 
mikäli vuotuiset vuokratulomenetykset pääomitetaan nykyisen neljän 
prosentin mukaan nykyhetkeen. Käytännössä vaikutus on huomatta-
vasti tätäkin suurempi, koska tällä hetkellä kaupunki vuokraa vuosittain 
noin 100 000 - 150 000 k-m² uutta asuntokerrosalaa. Lisäksi vuosittain 
uusitaan vaihteleva lukumäärä päättyviä sopimuksia. 
 
Aloitteessa esitetyillä muutoksilla olisi näin ollen varsin merkittävä ja 
pysyvä vaikutus kaupungin talouteen sekä maaomaisuuden tuottoon ja 
sen arvoon. Helsingin verotuloina keräämät varat ovat viime vuosina 
riittäneet tuskin kaupungin tuottamien peruspalveluiden rahoittamiseen. 
Talouden poistot ja investoinnit on rahoitettu paitsi kaupungin liikelai-
tosten hyvästä tuloksesta myös muun muassa kaupungin keräämillä 
vuokratuloilla. Olisi erittäin tärkeätä, että kaupunki pyrkii myös tulevai-
suudessa säilyttämään maanvuokrien kaltaisen vakaan tulolähteen. 
 
Rakennusoikeudelle laskettavaa tuottoprosenttia ei ole syytä ehdotetul-
la tavalla laskea neljästä prosentista 1 - 2 prosenttiin. Helsingin kau-
pungin käyttämät tontin laskennallisen arvon määräytymisperusteet 
ovat kokonaisuutena nykyiselläänkin kohtuullisia, eikä niiden perusteita 
ole sen vuoksi syytä muuttaa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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124 
VT YRJÖ HAKASEN JA 3 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE PALKKOJEN JÄLKEENJÄÄNEISYYDEN KORJAAMISESTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 96 
Khs 2008-701 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Moniin Helsingin kaupungin tehtäviin on vaikea saada työntekijöitä, 
koska palkat ovat jääneet jälkeen pääkaupungin kustannustason, yksi-
tyisen puolen palkkojen ja eräissä tapauksissa myös naapurikuntien 
palkkojen kehityksestä. Palkkauksen jälkeenjääneisyyden korjaamisen 
tarvetta korostaa se, että kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy suur-
ten ikäluokkien jäädessä lähivuosina eläkkeelle. 
 
Helsingin kaupungin työntekijöitä edustavat ammattijärjestöt ovat esit-
täneet talousarvioon erillistä määrärahaa, jolla korjattaisiin palkkojen 
jälkeenjääneisyyttä suhteessa Helsingin muuta maata korkeampaan 
kustannustasoon. Ilman palkkauksen tason nostamista, jäävät myös 
kaupungin työntekijöiden rekrytointikampanjat suurelta osin tyhjän pääl-
le. Pahimmillaan työntekijöiden palkkauksen jälkeenjääneisyydestä voi 
muodostua kokonaisia julkisten palvelujen aloja rapauttava tekijä. 
 
Edellä esitetyn perusteella esitämme, että talousarvion raamiin 2009 ja 
taloussuunnitelman pohjaan 2009–2011 lisätään 35 miljoonaa euroa 
käytettäväksi työntekijöiden palkkojen jälkeenjääneisyyttä korjaavaan 
Helsinki-lisään. Lisäksi esitämme varattavaksi riittävät määrärahat kau-
pungin omiin varahenkilöjärjestelmiin, pätkätyösuhteiden vakinaistami-
seen ja henkilöstövajausten poistamiseen.” 
 
Aloitteesta on saatu 29.5.2008 henkilöstökeskuksen lausunto, joka on 
liitteenä 163. 
 
Khs toteaa, että kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilastojen perusteella 
Helsingin palkkataso on jonkin verran muuta kuntasektoria korkeampi 
(Henkilöstöraportti vuodelta 2007). Helsingin ja naapurikuntien palkka-
tasoissa olevat erot eivät ole suuria ja selittyvät pääosin erilaisilla teh-
tävärakenteilla ja -sisällöillä. 
 
Kaupungin avoimiin tehtäviin riittää pääosin päteviä hakijoita. Joissakin 
ammattiryhmissä hakijat ovat vähentyneet ja erityisesti terveydenhuol-
lon ja sosiaalitoimen tehtävissä on pulaa hyvistä hakijoista. Hakeutumi-
nen näihin ammatteihin on vähentynyt sekä julkisella että yksityisellä 
puolella. 
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Sosiaalivirastossa ja terveyskeskuksessa on käytössä varahenkilöjär-
jestelmät, jota varsinkin terveyskeskuksessa on laajennettu viime vuo-
sina (vuoden 2005 jälkeen 191 henkilöstä 393 henkilöön). 
 
Henkilöstön saatavuuteen voidaan parhaiten vaikuttaa toteuttamalla 
henkilöstöstrategiassa päätetyt toimenpiteet. Näitä ovat kokonaispalkit-
semisen kehittäminen, palkkauksen määräytymisperusteiden selkiyt-
täminen ja palkankorotusten kohdentaminen kaupungin strategioita tu-
kevalla tavalla. Henkilöstömäärärahasta (5 milj. euroa) on tarkoitus 
käyttää noin 3 milj. euroa palkkauksellisen tasa-arvon edistämiseen ja 
työvoimapulasta kärsivien alojen ja tehtävien palkkauksen tarkistami-
seen.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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125 
VT YRJÖ HAKASEN JA 2 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE UUSIUTUVAN ENERGIAN OSUUDEN LISÄÄMISESTÄ 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 97 
Khs 2008-702 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin energialinjauksissa asetettiin tavoitteeksi nostaa uusiutuvan 
energian osuus 20 prosenttiin energiantuotannosta vuoteen 2020 men-
nessä. Nykyisin uusiutuvan energian osuus on noin kuusi prosenttia 
Helsingin Energian sähkön hankinnoista ja vieläkin vähemmän sen 
omasta tuotannosta. 
 
Valtuuston hyväksymissä energialinjauksissa tuodaan esille muun mu-
assa biopolttoaineiden käytön mahdollisuus esimerkiksi Hanasaaren 
B-voimalassa. Muuttamalla voimalan nykyinen pölypolttokattila leijuker-
roskattilaksi voidaan kivihiilen käyttö korvata Hanasaaressa biomassal-
la, kuten pelleteillä. Tämä edellyttää myös satamaan liittyviä kuljetus- ja 
varastointijärjestelyjä. 
 
Toinen iso mahdollisuus uusiutuvan energian osuuden lisäämiseen 
energiatuotannossa on tuulivoimalapuiston rakentaminen. Sille löytyy 
mahdollisia sijoituspaikkoja ulkomereltä ja ne voidaan valita siten, että 
ei pilata rannikon tai saariston luontoarvoja. 
 
Lisäksi voidaan selvittää muitakin uusiutuvan energian käyttömahdolli-
suuksia, kuten biokaasun ja biomassan käyttö huippulämpölaitoksissa, 
biokaasulaitoksen perustaminen, lämpöpumput ja aurinkoenergia. 
 
Edellä esitetyn perusteella esitämme, että talousarvion 2009 raamiin ja 
taloussuunnitelmaan 2009–2011 lisätään riittävä määräraha suunnitel-
mien tekemiseen ja hankkeiden käynnistämiseen vuosina 2009–2013 
uusiutuvan energian osuuden lisäämiseksi Helsingin Energian tuotan-
nossa 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.” 
 
Aloitteesta on saatu 2.6.2008 teknisen lautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 164. 
 
Khs toteaa, että Helsingin Energia ottaa toiminnassaan huomioon 
Kvston energiapoliittiset linjaukset. Helsingin Energia on selvittänyt ja 
selvittää mahdollisuuksia uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämi-
seen ja osuuden kasvattamiseen energiantuotannossaan. Selvityskoh-
teina ovat mm. tuulivoiman lisärakentaminen, biomassan käyttö nykyi-
sillä hiilivoimalaitoksilla, huippu- ja varalämpökeskusten käyttämän ras-
kaan polttoöljyn korvaaminen metsäpohjaisilla bioöljyillä sekä tutkimus-
yhteistyönä monipolttoainevoimalaitoskonsepti. Viimeksi mainitun 
hankkeen tarkoituksena on selvittää konsepti korkeahyötysuhteiselle ja 
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vähäpäästöiselle voimalaitokselle, jossa uusiutuvan energian osuus 
maksimoidaan.  
 
Helsingin Energia rahoittaa kehityshankkeet tulorahoituksellaan. Hank-
keisiin ei ole tarpeen osoittaa erikseen kaupungin määrärahoja.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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126 
VT YRJÖ HAKASEN JA 8 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE RAKENTAMISEN JA PERUSKORJAAMISEN YKSIKÖN  
PERUSTAMISESTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 98 
Khs 2008-703 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingissä on tulossa paljon uusia asuntojen, julkisten palvelujen ja 
laajojen alueiden rakennuskohteita. Samaan aikaan on edessä laaja 
peruskorjaaminen. Lisäksi home- ja kosteusongelmien systemaattiset 
kartoitukset ja tutkimukset edellyttävät myös riittäviä varoja peruskor-
jaamiseen. 
 
Rakentamisen ja peruskorjauksen kustannukset ovat viime vuosina 
nousseet voimakkaasti. Kaupungilla on ollut usein vaikeuksia saada 
kohtuuhintaisia tarjouksia rakennushankkeista ja peruskorjauksessa. 
Lisäksi rakentamisen laatu on usein kärsinyt eikä tilaaja-vastuu ole toi-
minut riittävällä tavalla. 
 
Me allekirjoittaneet esitämme, että talousarvioon 2009 ja taloussuunni-
telmaan 2009–2011 varataan määräraha kaupungin oman rakentami-
sen ja peruskorjaamisen yksikön – esimerkiksi rakennusosaston tai lii-
kelaitoksen – perustamiseksi ja sen toiminnan käynnistämiseksi. Tämä 
antaisi kaupungille lisää mahdollisuuksia valvoa ja vaikuttaa rakentami-
sen ja peruskorjaamisen hintojen ja laadun kehitykseen. Lisäksi esi-
tämme, että talousarviossa ja taloussuunnitelmassa varataan riittävät 
varat home- ja kosteusongelmien systemaattisiin kartoituksiin, tutki-
muksiin ja korjaamiseen.” 
 
Aloitteesta on saatu 27.5.2008 kiinteistölautakunnan ja 12.6.2008 yleis-
ten töiden lautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 165 ja 166. 
 
Khs toteaa, että talousarvioehdotuksessa on Kvston 18.6.2008 hyväk-
symän organisaatiomuutoksen pohjalta eriytetty HKR-Ympäristö-
tuotanto ja HKR-Tekniikka liiketoimintalautakunnan alaisuudessa toimi-
vaksi nettobudjetoiduksi yksiköksi, rakentamispalveluksi. Lisäksi yksik-
köön siirretään osia kiinteistöviraston geotekniseltä osastolta ja Hesin-
gin Satamasta.  
 
Yksikön perustamisen tavoitteena on mm. lisätä tehokkuutta ja talou-
dellisuutta kaupungin hoitamissa rakentamis- ja kunnossapitotehtävis-
sä sekä selkeyttää eri virastojen rooleja omistajahallinnon, isäntähallin-
non, rakentamisen ja ylläpidon tuotantotehtävissä. 
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Helsingin kaupungin rakennusten kuntoa ja korjaustarvetta on selvitetty 
jo pitkään eri tavoin ja kaikkien rakennusten kunto on kartoitettu vähin-
tään kertaalleen. Kuntoarvioita tehdään edelleen päivittämällä aiempia 
kartoituksia. Nämä voidaan tehdä nykyisen rahoitusmallin mukaisesti 
HKR:n budjettirahoituksella. 
 
Kaupunginjohtajan päätöksellä perustetun sisäilmatyöryhmän toimesta 
on tehty erikseen sisäilmaongelmia ja erityisesti home-epäilyjä koskeva 
selvitys, joka täydentää sitä tietoa, joka rakennuksien ylläpidosta tila-
keskuksella on.  Selvitys on otettu talousarvioehdotuksessa huomioon 
siten, että joitakin kiireellisiä korjauskohteita on aiennettu tilakeskuksen 
alkuperäisestä esityksestä.  Lisäksi talousarvio- ja taloussuunnitelma-
ehdotukseen on sisällytetty kiinteistöjen kiireelliseen korjaamiseen Khn 
käytettäväksi merkitty jakamaton määräraha joka vuonna 2009 on 5 
milj. euroa ja vuosina 2010–2013  10 milj. euroa/vuosi.  
 
Määrärahaa on tarkoitus käyttää kiireellisiin rakentamisohjelmaan kuu-
lumattomiin hankkeisiin sen jälkeen kun riittävät selvitykset korjausten 
tarpeesta ja kiireellisyydestä on tehty sekä väistötilajärjestelyt ratkaistu. 
Määrärahan kohdentamisesta päättää Khs. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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127 
VT YRJÖ HAKASEN JA 6 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE JOUKKOLIIKENNEINVESTOINNEISTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 99 
Khs 2008-704 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Ilmastonmuutoksen hillitseminen korostaa tarvetta lisätä joukkoliiken-
teen osuutta. Palvelujen ja lippujen hintojen kehitys ei ole tukenut ta-
voitteita joukkoliikenteen osuuden Iisäämisestä. Päinvastoin Helsingin 
sisäisessä liikenteessä joukkoliikenteen matkustajamäärät supistuneet. 
Erityisesti poikittaisessa liikenteessä on joukkoliikenteen osuus vähen-
tynyt ja pudonnut lähelle 10 % tasoa. 
 
Joukkoliikenteen palvelutason ja kilpailukyvyn parantaminen edellyttää 
tariffituen tason nostamista ja lisää investointeja. Lisää resursseja tarvi-
taan myös sen turvaamiseksi, että uusille asuinalueille saadaan alusta 
alkaen hyvin toimivat joukkoliikenneyhteydet. Myös metroverkon laa-
jentamiseen ja Raide-Jokerin toteuttamiseen tarvitaan lähivuosina 
huomattavia investointeja. 
 
Edellä esitetyn perusteella ehdotamme, että vuoden 2009 talousarvion 
raamiin ja 2009–2011 taloussuunnitelman pohjaan lisätään 15 miljoo-
naa euroa joukkoliikenteen tariffitukeen. Tämä lisäys käytetään liiken-
nevuorojen lisäämiseen ja lippujen hintojen alentamiseen. 
 
Lisäksi ehdotamme, että talousarvion ja -suunnitelman yhteyteen val-
mistellaan esitykset, joilla liikenteen investoinneista vuosina 2009–2013 
suunnataan yli puolet joukkoliikenteeseen sekä lisätään kävelykeskus-
tan toteuttamiseen ja kevyen liikenteen väylien rakentamiseen.” 
 
Aloitteesta on saatu 16.6.2008 joukkoliikennelautakunnan lausunto, jo-
ka on liitteenä 167. 
 
Khs toteaa, että kaupunki panostaa voimakkaasti joukkoliikenteen ke-
hittämiseen. Tariffituen lisäys vuodesta 2006 vuoteen 2009 on n. 21 % 
(20,2 milj. euroa). Taloussuunnitelmassa tariffitukea kasvatetaan 7,1 
milj. eurolla vuonna 2010, jolloin lipputulojen ja tariffituen suhde on 
50/50. Lippujen hintoja ei koroteta vuonna 2009. 
 
Joukkoliikennelippujen hintataso Helsingissä on kansainvälisesti arvioi-
tuna kohtuullinen. Taloudelliset voimavarat on perusteltua kohdentaa 
lipun hintojen kohtuullisena pitämisen ohella vähintään yhtä suurella 
painolla liikennetarjonnan parantamiseen. 
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Taloussuunnitelmassa joukkoliikenneinvestointien osuus on yli puolet 
kaikista liikenneinvestoinneista. Liikenneväylien ja joukkoliikennehank-
keiden ajoituksessa kaupunki on sitoutunut toimimaan PLJ2007:n ja 
siihen pohjautuvan aiesopimuksen mukaisesti. 
 
Joukkoliikenneinvestointien rahoitustarve Helsingissä ja koko seudulla 
on tulevina vuosina niin suuri, että siihen tarvitaan sekä kuntien että 
valtion pitkäjänteistä suunnittelua ja rahoitusratkaisujen etsimistä. 
 
Taloussuunnitelmavuodet sisältävät merkittäviä joukkoliikenneinves-
tointeja, kuten länsimetro, metron automatisointi, raitiovaunuyhteys 
Laajasalosta keskustaan ja Vallilanlaakson joukkoliikennekatu sekä 
mittavat metro- ja raitiovaunuhankinnat. Myös kevyenliikenteen väyliin, 
alikulkuihin ja siltoihin on panostettu aikaisempaa enemmän. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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128 
VT HEIKKI TAKKISEN JA 2 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE ALUEKULTTUURIHANKKEISTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 100 
Khs 2008-705 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Vuoden 2009 talousarvioon lisätään 400 000 euroa tukea kulttuuritoi-
melle jaettavaksi aluetoimijoille siten, että eri kaupunginosissa voidaan 
jatkossakin toteuttaa omaehtoista, asukkaista lähtevää kulttuuritarjon-
taa.” 
 
Aloitteesta on saatu 23.5.2008 kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausun-
to, joka on liitteenä 168. 
 
Khs yhtyy lautakunnan kantaan, että projektiavustusten on tarkoitus ol-
la kannustin toimintaan. Avustussummat eivät saa nousta liian korkeik-
si, jotta niillä ei tukahduteta aktiivisuutta. Omaehtoista asukkaista läh-
tevää kulttuuritarjontaa tuetaan pääosin projektiavustuksilla, joihin on 
varattu tänä vuonna 100 000 euroa (82 000 euroa edellisenä vuonna). 
Avustuksia myönnettiin yhteensä 95, joista 30 kaupunginosayhdistyksil-
le. Itä-Helsingin kulttuuriraiteelle on varattu 60 000 euroa (nousua viime 
vuodesta 20 000 euroa). Viimeaikaisista uusista tiloista, joita tuetaan, 
mainittakoon Kontupiste ja Mellunmäen Kulttuuriostari. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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129 
VT HEIKKI TAKKISEN JA 3 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE MAAHANMUUTTANEIDEN KIELENOPETUKSESTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 101 
Khs 2008-706 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Vuoden 2009 talousarvioon lisätään resursseja siten, että maahan-
muuttaneiden suomen kielen opetusta voidaan lisätä palkkaamalla 
suomenkieliseen työväenopistoon 1–2 päätoimista suomen kielen opet-
tajaa lisää. 
 
Lisäksi varataan riittävä määräraha suomi toisena kielenä -opetukseen 
päiväkodeissa ja kouluissa.” 
 
Aloitteesta on saatu 30.4.2008 suomenkielisen työväenopiston johto-
kunnan lausunto ja 3.6.2008 opetuslautakunnan lausunto, jotka ovat 
liitteinä 169. 
 
Khs toteaa, että Helsingissä peruskoulun suomi toisena kielenä -
opetukseen osallistuu vuosittain n. 5 000 oppilasta. Maahanmuuttaja-
taustaisien oppilaiden opetukseen ja opetusjärjestelyihin on osoitettu 
varoja keskimääräistä enemmän. Vuonna 2007 suomi toisena kielenä -
opetuksen menot olivat yhteensä n. 3,7 milj. euroa. Maahanmuuttajien 
valmistavan opetuksen käyttömenot olivat yhteensä noin 1,3 milj. eu-
roa, mikä tarkoittaa n. 16 000 euroa/valmistavan opetuksen oppilas. 
Oman äidinkielen opetuksen käyttömenot olivat yhteensä niin ikään 
n. 1,3 milj. euroa. Opetuksen kustannukset oppilasta kohden ovat olleet 
10 913 euroa. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden keskimääräiset 
kustannukset olivat lähes 11 000 euroa/oppilas, kun ne yleisopetuksen 
oppilaalla olivat n. 7 500 euroa oppilasta kohden. Ruotsinkielisen kou-
lutuslinjan talousarvioon on vuonna 2008 varattu n. 80 000 euroa maa-
hanmuuttajataustaisten oppilaiden opetusjärjestelyihin. Ruotsi toisena 
kielenä -opetusta järjestetään toistaiseksi vain noin kymmenelle oppi-
laalle. 
 
Työväenopiston talousarvio on johtokunnan esityksen mukainen ja ta-
lousarvion perusteluissa todetaan, että opiston henkilöstöresursseja 
suunnataan maahanmuuttajaopetuksen järjestämiseen.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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130 
VT HEIKKI TAKKISEN JA 2 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE KIRJASTORESURSSEISTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 102 
Khs 2008-707 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Vuoden 2009 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 2009–2011 lisä-
tään 2,5 miljoonan euron resurssit siten, että aluekirjastoverkosto voi-
daan säilyttää nykyisellään ja kirjastojen hankintamäärärahoja lisätään 
aineistojen ja tilojen ajanmukaistamiseksi. 
 
Samalla on varmistettava uuden, suunnitteilla olevan keskuskirjaston 
riittävä rahoitus, jotta se ei johda olemassa olevan lähikirjastoverkon 
supistamiseen.” 
 
Aloitteesta on saatu 23.5.2008 kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausun-
to, joka on liitteenä 170. 
 
Khs toteaa, että aluekirjastoverkon säilymiseen vaikuttavat kirjaston 
käyttö ja paikallinen tarve. Lähtökohtaisesti keskustakirjastosuunnitel-
ma ei merkitse kirjastoverkon supistamista. Keskustakirjastohankkeen 
reunaehtoja ja eri vaihtoehtoja selvitetään tavoitteena varmistaa yhteis-
työkumppanien, erityisesti valtion ja pääkaupunkiseudun kaupunkien 
hankkeeseen osallistuminen. Hankkeen suunnitteluun on varattu 1,0 
milj. euroa vuoden 2009 talousarvioon. Uutena toimintana alkaa vuon-
na 2009 Sipoossa Sakarinmäen koululla lastenkirjasto sekä kirjastoau-
topalvelut. Tähän on budjetoitu vuonna 2009 yhteensä 101 000 euroa. 
Myös tilojen ajanmukaistamiseen ja tietotekniikkahankintoihin on talo-
usarviossa varauduttu 1,25 milj. eurolla. Asukaskohtainen aineistomää-
räraha nousee 5,00 eurosta 5,55 euroon. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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131 
VT HEIKKI TAKKISEN JA 3 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE TERVE JA TURVALLINEN KAUPUNKI -NEUVOTTELUKUNNAN  
MÄÄRÄRAHASTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 103 
Khs 2008-708 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Vuoden 2009 talousarvioon lisätään 300 000 euroa siten, että Terve ja 
turvallinen kaupunki -neuvottelukunta pystyy paremmin vastaamaan 
jatkuvasti lisääntyvän ja tärkeän asukastalotoiminnan sekä hallintokun-
tien rajat ylittävän asukastyön haasteeseen myös kaupungin uusilla 
asuinalueilla.” 
 
Aloitteesta on saatu 23.5.2008 Terve ja turvallinen kaupunki  
–neuvottelukunnan lausunto, joka on liitteenä 171. 
 
Khs toteaa viitaten sosiaalilautakunnan Vt Sirkku Ingervon talousarvio-
aloitteeseen asukastalojen toimintaedellytyksistä annetussa lausun-
nossa, että sosiaalijohtaja on asettanut työryhmän selvittämään asu-
kastalojen avustamisen tulevat periaatteet ja käytännöt sekä tekemään 
tarvittavat esitykset asukastalojen kokonaisuuden hallinnasta. 
 
Vuoden 2009 talousarviossa asukastaloverkoston pääasiallinen tuke-
minen on budjetoitu Terve ja turvallinen kaupunki -neuvottelukunnalle 
ja talousarvioon sisältyy sosiaalilautakunnan esityksen mukaisesti Ter-
ve ja turvallinen kaupunki -neuvottelukunnalle 560 000 euron määrära-
ha, joka on vuoden 2008 määrärahan suuruinen. Sosiaalilautakunta voi 
harkintansa mukaan osoittaa tulosbudjetissaan lisäresursseja Terve ja 
turvallinen kaupunki -neuvottelukunnan käyttöön. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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132 
VT HEIKKI TAKKISEN JA 1 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE KUNNALLISESTA ELOKUVATEATTERITOIMINNASTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 104 
Khs 2008-709 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Elokuvien levitystoiminnan keskittyminen entistä pienemmälle omista-
jaryhmälle Helsingissä on supistanut elokuvatarjonnan monipuolisuutta 
ja kaventanut marginaaliryhmien ja ns. ei-kaupallisten elokuvien levi-
tysmahdollisuuksia. 
 
Riittävän laajan ja monipuolisen elokuvatarjonnan takaamiseksi Helsin-
gissä kotimaisille lyhytelokuville, maahanmuuttaneiden omille kulttuuri-
elokuville, ei-kaupallisille elokuville sekä erilaisten pienryhmien elokuvil-
le kaupungin talousarvioon vuodelle 2009 ja taloussuunnitelmakaudelle 
2009–2011 varataan 500 000 euroa kunnallisen elokuvateatteritoimin-
nan käynnistämiseksi.” 
 
Aloitteesta on saatu 23.5.2008 kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausun-
to, joka on liitteenä 172. 
 
Khs toteaa, että kulttuuri- ja kirjastolautakunnan asettama työryhmä on 
jättänyt esityksensä Elokuva Helsingissä - elokuvakulttuurin monimuo-
toisuuden takaamiseksi osana kaupungin kulttuuritarjontaa helsinkiläi-
sille. Lautakunta tulee käsittelemään työryhmän selvityksen ja päättä-
mään osaltaan jatkotyöstä. Kaupungin tilahankeohjeiden mukaan 
hankkeen eteneminen vaatii käyttäjähallintokunnan tarveselvityksen ja 
sen pohjalta tehdyn myönteisen päätöksen edetäkseen hankesuunnit-
teluun. Lautakunnan talousarvioesitys ei sisällä tässä vaiheessa mää-
rärahavarauksia nykyaikaisen, yleisöä ja alaa monipuolisesti palvele-
van elokuvatalon perustamiseksi. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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133 
VT HEIKKI TAKKISEN TALOUSARVIOALOITE LAPSIASIAMIEHEN  
TOIMISTON PERUSTAMISESTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 105 
Khs 2008-710 
 

Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Lasten elämään kohdistuva päätöksenteko ja päätöksenteon seuranta 
jakautuu useille eri hallintokunnille. Kokonaisnäkemys ja koordinointi 
näissä asioissa puuttuvat aiheuttaen turhaa päällekkäisyyttä ja talou-
dellista tehottomuutta. 
 
Vuoden 2009 talousarvioon lisätään 300 000 euroa siten, että kaupun-
kiin voidaan perustaa uusi lapsi- ja nuorisoasiamiehen / lapsivaltuute-
tun toimisto henkilökuntineen koordinoimaan hallintokuntien välistä yh-
teistyötä lapsiin ja nuoriin kohdistuvien päätösten toteuttamisessa.” 
 
Aloitteesta on saatu 16.5.2008 nuorisolautakunnan, 3.6.2008 opetus-
lautakunnan, 4.6.2008 terveyslautakunnan ja 13.6.2008 sosiaalilauta-
kunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 173–176. 
 
Khs viittaa lautakuntien lausuntoihin ja toteaa, että lasten ja nuorten 
näkökulman ja hyvinvoinnin edistäminen on sekä yhteiskunnallisessa 
keskustelussa että päätöksenteossa tärkeää.  
 
Vuonna 2009 kaupunginvaltuuston päätettäväksi tuleva, uuden lasten-
suojelulain edellyttämä suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi on hallintokuntien toi-
mintaa yhteen sovittava ja koordinoiva asiakirja, joka täsmentää yhtei-
siä tavoitteita ja hallinnollisia vastuita. Suunnitelma tulee sisältämään 
kaksi näkökulmaa: ehkäisevän lastensuojelun ja varhaisen tukemisen 
sekä lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun näkökulman. Ehkäisevä 
lastensuojelu ymmärretään tässä laajasti koskemaan viranomaisen ja 
järjestöjen tekemää työtä lasten ja nuorten parissa. 
 
Kaupunginhallitus toteaa, että hallintokuntien ja järjestöjen vakiintuneita 
yhteistyömuotoja hyödyntäen sekä yhteistyötä entisestään tiivistäen 
voidaan lasten ja nuorten paikalliset elinolosuhteet sekä turvalliseen 
kehitykseen liittyvät erityistarpeet selvittää ja hallita Helsingissä. 
 
Myös Terve ja turvallinen kaupunki -neuvottelukunta on nostanut toimi-
kauden erityishaasteeksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja 
turvallisuuden edistämisen. Lisäksi lasten ja nuorten tarpeet tulevat 
esille Lasten ja Nuorten kaupunki -verkoston, Nuorten Avoimet Fooru-
mit ja Nuorten Ääni -kampanjoiden kautta.  
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Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
edistämisen näkökulma on mukana kaikkien hallintokuntien toiminnas-
sa mutta ei pidä lapsi- ja nuorisoasiamiehen toimiston perustamista 
tarkoituksenmukaisena. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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134 
VT HEIKKI TAKKISEN TALOUSARVIOALOITE ALUEELLISTEN  
NUORISOPALVELUJEN SÄILYTTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 106 
Khs 2008-711 
 

Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Nuorisoasiainkeskuksen tilastrategia suuntaa resursseja keskusta-
alueelle suunniteltuun suuren keskuksen rakentamiseen ja pyörittämi-
seen. Se johtaa väistämättä joidenkin alueellisten nuorisopalvelujen 
vähenemiseen. 
 
Vuoden 2009 talousarvioon lisätään tukea nuorisotoimelle siten, että 
alueelliset nuorisopalvelut – myös matalan kynnyksen paikat – voidaan 
säilyttää ja niitä voidaan edelleen kehittää ja että nuorten autonomisia 
tiloja voidaan tukea.” 
 
Aloitteesta on saatu 16.5.2008 nuorisolautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 177. 
 
Khs toteaa, että nuorisolautakunta on 1.2.2007 hyväksynyt nuorisoasi-
ainkeskuksen toiminta- ja tilastrategian 2007–2012. Strategian tavoit-
teena on säilyttää kaikilla alueilla lähialueen nuorisopalvelut. Toisena 
tavoitteena on perustaa kantakaupungin alueelle toimintakeskus, jonne 
kootaan osa erikoistuneiden toimipaikkojen toiminnoista. Nuorisoasi-
ainkeskus on ollut aktiivinen toimija myös etsittäessä ratkaisua nuorten 
autonomiselle sosiaalikeskukselle soveltuviksi tiloiksi.  
 
Khs toteaa, että talousarvio sisältää 0,3 milj. euron lisämäärärahan 
vuodelle 2009 ja vuosille 2010—2011 toimintakeskuksen perustami-
sesta Sörnäisiin aiheutuviin vuokramenoihin ja 0,3 milj. euroa lisää alu-
eelliseen toimintaan. Autonomisen sosiaalikeskuksen osalta on tar-
kempi selvitys aloitteen 83 kohdalla. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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135 
VT HEIKKI TAKKISEN JA 1 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE TYÖLLISTÄMISRESURSSEISTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 107 
Khs 2008-712 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Vuoden 2009 talousarvioon lisätään resursseja siten, 
 
1 että kunta- ja järjestösektorille voidaan jatkossa työllistää 

enemmän pitkäaikais- ja muita vaikeasti työllistettäviä työn-
tekijöitä 
 

2 että talousarviossa varataan erillinen määräraha pääkau-
punkiseudulla tapahtuvaan maahanmuuttajien työllistämi-
seen yli kuntarajojen 
 

3 että talousarviossa varataan erillinen määräraha vaikeasti 
työllistettävien jatkosopimuksiin 
 

4 että erityisesti nuorten työllistämisen aloituspaikkoja voi-
daan lisätä 
 

5 että nuorten päihdekuntoutujien työllistämistä ja polutusta 
kolmannelle sektorille voidaan jatkaa.” 

 
Aloitteesta on saatu 22.5.2008 työllistämistoimikunnan ja 29.5.2008 
henkilöstökeskuksen lausunnot, jotka ovat liitteinä 178 ja 179. 
 
Khs viittaa saatuun työllistämistoimikunnan varsin seikkaperäiseen 
lausuntoon ja toteaa, että Helsingin työttömyysaste aleni vuoden 2007 
aikana 7,7 %:sta 6,3 %:iin. Työttömien työnhakijoiden määrä oli edel-
leen kesäkuussa 2008 vahvasti laskusuunnassa ja työpaikkojen määrä 
kasvoi edelliseen vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kaupungin hen-
kilöstöstrategian mukaisesti tullaan rekrytointitoimenpiteisiin panosta-
maan seuraavina vuosina. 
 
Työllistämiseen on talousarviossa vuodelle 2009 varattu yhteensä 34,7 
milj. euroa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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136 
VT HEIKKI TAKKISEN JA 1 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE NUORISOTOIMEN PILOTTIHANKKEISTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 108 
Khs 2008-713 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Vuoden 2009 talousarvioon lisätään 600 000 euroa tukea nuorisotoi-
melle siten, 
 
1 että eri puolilla Suomea onnistuneesti toteutettuja nuoriso-

parlamenttihankkeita voidaan käynnistää myös Helsingissä 
 
2 että alan muiden toimijoiden kanssa voidaan kokeilla ja to-

teuttaa pilottina uusia innovatiivisia nuorisotyön muotoja 
korvaamaan jo osittain vanhentuneita toimintamuotoja.” 

 
Aloitteesta on saatu 16.5.2008 nuorisolautakunnan ja 3.6.2008 opetus-
lautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 180 ja 181. 
 
Khs toteaa, että nuorten parlamentit ovat vaihtoehtoinen rakenne edis-
tää lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia kunnissa. Helsingissä 
on vuodesta 2000 toteutettu Hesan Nuorten Ääni -hanketta (vuoden 
2008 alusta pysyvänä toimintana) yhteistyössä nuorisoasiainkeskuksen 
ja opetusviraston kesken. Tällä hetkellä mukana ovat kaikki kaupungin 
peruskoulut sekä lukiot ja kaksi ammatillista oppilaitosta, yhteensä 143 
oppilaitosta. Lisäksi jokainen nuorisotyöyksikkö on mukana Hesan 
Nuorten Äänessä toteuttamalla alueellista vaikuttajaryhmätoimintaa ja 
nuorisotalojen talodemokratiaa. Hesan Nuorten Ääni järjestää vuosit-
tain kaksi suurta nuorten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvää ta-
pahtumaa: Avoimet Foorumit ja ylipormestarin ja apulaiskaupunginjoh-
tajan vetämät Nuorten Ääni-kokoukset. 
 
Vuosille 2008–2011 on valmistunut toiminnan uusi strategia, jonka mu-
kaisesti luodaan uusia vaikuttamisen malleja ja vanhoja toimintoja kehi-
tetään edelleen. Aikaisemmasta lähiryhmätoiminnasta on luovuttu ja 
toimintamallin pohjalta on kehitetty syksystä 2007 lähtien peruskou-
luikäisten nuorten alueellisia vaikuttajaryhmiä. Ryhmissä alueellisista 
asioista kiinnostuneet nuoret edustavat joko lähikoulujen oppilaskuntaa 
tai nuorisotalojen kävijöitä. Nuorten toiminnan mahdollistamiseksi ta-
voitteena on luoda yhteistyöverkostoja alueen toimijoiden kanssa. Li-
säksi nuoret voivat järjestää toimintaa alueella. Toiminnan ohjaamises-
ta vastaavat alueen nuorisotyöntekijät. Alueelliset vaikuttajaryhmät ovat 
kokoontuneet syksystä 2007 alkaen. Yhteenveto ensimmäisen kauden 
toiminnasta saadaan kesällä 2008. 
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Osallisuustoiminnan rakenteet ovat Helsingissä jo tällä hetkellä moni-
puoliset, ja niitä kehitetään strategiakauden aikana edelleen. Toimin-
nan kehittämisessä tähdätään siihen, että nuorten laaja-alainen osallis-
tuminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen toteutuvat aidosti rakentei-
den avulla. Tavoitteena on vahvistaa sekä nuorten vaikuttajaryhmien 
että Avointen Foorumien asemaa suhteessa kaupungin päätöksenteko-
rakenteisiin ja poliitikkoihin. 
 
Lisäksi nuorisoasiainkeskuksen ja opetusviraston yhteistyönä pilotoi-
daan vuonna 2008 lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten puheenjoh-
tajiston kanssa nuorten vaikuttamismahdollisuuksien laajentamista. 
Kokeilun aikana nuoret osallistuvat Helsingin lasten ja nuorten hyvin-
vointisuunnitelman laadintaan. Sekä pilottitoiminnan että nuorten alu-
eellisen vaikuttajaryhmätoiminnan pohjalta haetaan kokemuksia laa-
jemman, koko Helsingin kattavan nuorten kuulemis- ja vaikuttamisjär-
jestelmän kehittämiseen. 
 
Nuorisotyön sisällöllinen kehittäminen ja uusien työmuotojen kokeile-
minen ja käyttöönottaminen on yksi nuorisoasiainkeskuksen vahvuus. 
Monet maan muissa kunnissa yleisesti käytetyt nuorisotyön muodot, 
kuten vaikkapa nuorisotiedotus, työpajatoiminta tai verkossa tehtävä 
nuorisotyö, ovat aikanaan juuri Helsingin kaupungin nuorisotoimessa 
kehitettyjä. Tällä hetkellä nuorisotyön uudistuminen näkyy muun muas-
sa nuorten osallisuuden kehittämisessä opetusviraston Hesan Nuorten 
Ääni hankkeessa, kohdennetun nuorisotyön työmuotojen edistämises-
sä sosiaali- ja terveystoimen yhteistyönä, monikulttuurisen nuorisotyön 
toimintatapojen kehittämisenä yhteistyössä kymmenen suurimman 
kunnan nuorisotoimien, järjestöjen ja Nuorisotutkimusverkoston kanssa 
ja verkossa tehtävän nuorisotyön työmuotojen luomisessa yhteistyössä 
13 muun kunnan kanssa. Nuorisotyön laadun arviointimenettelyä on 
taas kehitetty pääkaupunkiseudun nuorisotoimien yhteistyönä ja mallia 
ollaan parhaillaan monistamassa alan oppilaitoksiin ja muualle Suo-
meen. 
 
Nuorisoasiainkeskus, opetusvirasto, sosiaalivirasto ja terveyskeskus 
ovat valmistelemassa yhteistä ’lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitel-
maa’, joka annetaan tulee valtuuston päätettäväksi vuoden 2009 alus-
sa. Sen eräänä kunnianhimoisena tavoitteena on löytää yhteisiä palve-
luinnovaatioita. Talousarvioon on varattu Khn käytettäväksi 6 milj. eu-
ron määräraha lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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137 
VT HEIKKI TAKKISEN JA 1 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE LUKIOIDEN JA AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN RESURS- 
SEISTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 109 
Khs 2008-714 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Vuoden 2009 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 2009–2011 lisä-
tään resursseja siten, että erityistehtävän saaneisiin lukioihin resursoi-
daan virka-apulaisrehtorit. Samalla resursoidaan lukioihin ja ammatilli-
siin oppilaitoksiin lisää erityisopettajia. 
 
Erityislukioiden hallinto on paisunut ja rehtorin tehtävät ovat merkittä-
västi lisääntyneet. Erityistehtävälukioissa rehtorin on johdettava sel-
keästi kahta asiaa: peruslukiota ja erityistehtävää. Erityislukioissa ei pi-
täisi katsoa vain opiskelijamäärää avatessa virka-apulaisrehtoreiden 
toimia vaan nimenomaan rehtorin tehtävien laajuutta. 
 
Sekä lukioissa että ammatillisissa oppilaitoksissa erityisopettajien tarve 
on selkeästi lisääntynyt viime vuosina. Erityisopettaja on merkittävä 
oppilashuollon kannalta. Nykyinen käytäntö, jossa yhdellä erityisopetta-
jalla on kolme koulua vastuullaan, on kestämätön. Kaksi koulua yhdelle 
erityisopettajalle on sopiva määrä myös oppilaiden oppimisvaikeuksien 
kartoittamiseksi, syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja kotien kanssa tehtä-
vän yhteistyön kehittämiseksi. 
 
Resursoinnin lisäystarve vuodelle 2009 on 450 000 euroa.” 
 
Aloitteesta on saatu 3.6.2008 opetuslautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 182. 
 
Khs toteaa, että kaupungin ylläpitämiä suomenkielisiä lukioita on kaik-
kiaan neljätoista ja aikuislukioita kolme. Nykyiset neljä virka-apulais-
rehtorin vakanssia on sijoitettu neljään suurimpaan lukioon, joista kol-
mella on erityinen koulutustehtävä ja yksi noudattaa painotettua ope-
tussuunnitelmaa. Vuoden 2009 talousarvioesityksessä ei ole varattu 
määrärahoja uusien virka-apulaisrehtorien virkojen perustamiseen. 
 
Valmistelussa olevassa lukiokoulutuksen erityisen tuen suunnitelmassa 
eikä myöskään ammatillisen toisen asteen koulutuksen erityisopetuk-
sen suunnitelmassa esitetä palkattavaksi toisen asteen koulutukseen 
uusia erityisopettajia tulevina vuosina (2008–2011). Sen sijaan suunni-
telmissa lähdetään siitä, että erityinen tuki on koko opettajakunnan 
asia, ja esitetään toimenpiteenä mm. opettajien täydennyskoulutusta 
oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja opiskelijoiden opiskelun tukemi-
seen liittyen. 
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Toisen asteen opiskelijoiden oppimisvaikeuksien kartoittamiseksi, syr-
jäytymisen ehkäisemiseksi ja kotien kanssa tehtävän yhteistyön kehit-
tämiseksi ei ole tarkoituksenmukaista kasvattaa erityisopettajien luku-
määrää, vaan lisätä opetushenkilöstön valmiuksia tunnistaa oppimis-
vaikeuksia sekä tukea opiskelijoiden opiskelua ja oppimista täydennys-
koulutuksen keinoin. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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138 
VT HEIKKI TAKKISEN TALOUSARVIOALOITE NETTI-TV:STÄ  
VALTUUSTOON 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 110 
Khs 2008-715 
 

Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Vuoden 2009 talousarvioon lisätään 50 000 euroa netti-tv-järjestelmän 
rakentamiseksi valtuustosaliin. Helsingin kaupunki on ilmoittanut ole-
vansa edelläkävijä uuden teknologian alalla. Käytännössä tämä ei kui-
tenkaan ole vielä toteutunut. Nykytekniikka mahdollistaa suorat ja tal-
tioidut netti-tv-lähetykset valtuuston kokouksista erittäin pienin kustan-
nuksin. Tällaisista kokeiluista on saatu erittäin myönteistä palautetta eri 
puolilla Suomea. 
 
Netti-tv-järjestelmän suunnittelu ja toteutus valtuustosaliin lisää myös 
päätöksenteon avoimuutta ja asukkaiden kiinnostusta yhteisiin asioi-
hin.” 
 
Khs toteaa, että valtuuston kokousten suorat videolähetykset sekä nii-
den videotaltiointi ja näiden sijoittaminen katseltavaksi kaupungin verk-
kosivuille on luonnollinen jatke kaupungin päätöksentekosivujen perin-
teiselle asiakirjasisällölle. 
 
Kaupunginvaltuuston kokoussalin tekniikka on tarkoitus uusia kaupun-
gin asianhallinta- ja kokousmenettelyjärjestelmien uudistuksen yhtey-
dessä vuoteen 2010 mennessä. Samalla on tarkoituksenmukaista sijoit-
taa valtuustosaliin myös videokamerajärjestelmä, joka mahdollistaa val-
tuuston kokousten videoinnin sekä ohjauspöytä, jonka avulla suoraa lä-
hetystä voidaan ohjata kokouksen kuluessa. 
 
Jo syksyllä 2008 on tarkoitus mahdollisuuksien mukaan toteuttaa 2–3 
valtuuston kokousvideoinnin pilottituotantoa, jotka sekä lähetetään suo-
rana kaupungin verkkosivuilla että arkistoidaan niille kansalaisten käyt-
töön. 
 
Uuden valtuustokauden alusta lukien vuonna 2009 tavoitteena on uu-
den langattoman videotaltiointitekniikan avulla kuvata sekä lähettää ja 
tallentaa verkossa kaupunginvaltuuston istunnot säännöllisesti, ja tä-
hän on myös varauduttu talousarvioehdotuksessa. Vakinaiseksi toimin-
ta saadaan asianhallinta- ja kokousmenettelyuudistuksen toteuduttua 
vuonna 2010. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINNÖT 5/2008 222  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDEN  
   
 27.10.2008  
  
  
 

 

139 
VT HEIKKI TAKKISEN TALOUSARVIOALOITE KOULUVERKON  
SÄILYTTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 111 
Khs 2008-716 
 

Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Vuoden 2009 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 2009–2011 lisä-
tään resursseja siten, että kouluverkkoa ei tarvitse enää supistaa. 
Mahdolliset säästötavoitteet voidaan toteuttaa kaupungin omia vuokria 
tarkistamalla ja lisäämällä koulutilojen monitoimikäyttöä.” 
 
Aloitteesta on saatu 3.6.2008 opetuslautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 183. 
 
Khs toteaa, että Helsingin koulu- ja oppilaitosverkostoa tulee kehittää 
oppilasmäärämuutoksen edellyttämällä tavalla. Tilakustannusten suu-
ruudella on merkitystä siihen, paljonko määrärahoja on käytettävissä 
varsinaiseen opetukseen ja sen kehittämiseen. Oppilasmäärien vähe-
nemisen tulisi näkyä myös tilankäytön tehostumisena. Opetusviraston 
toimitilojen vuokrien arvioidaan kasvavan vuosina 2006–2008 yhteensä 
95,5 milj. eurosta 104 milj. euroon oppilasmäärän samaan aikaan vä-
hentyessä. Vuokramenojen kasvu jatkuu vuosina 2009–2011 johtuen 
oppilaitosten ja koulujen uusista käyttöönotettavista tiloista ja peruskor-
jausten vuokravaikutuksista. Tilakustannusten kasvusta huolimatta 
opetustoimessa on voitu purkaa aikaisemmin tehtyjä säästöpäätöksiä 
ja lisätä määrärahoja opetukseen. Kouluverkon jatkuva kehittäminen 
vastaamaan alueittaista muuttuvaa koulutustarvetta on tärkeää sen 
varmistamiseksi, etteivät tilahallinnon kustannukset kasva opetuksen 
määrärahojen kustannuksella. Opetuslautakunta onkin 15.4.2008 päät-
tänyt, että opetusvirasto valmistelee esitykset palveluverkon tarkistami-
seksi neuvotellen tilojen käytöstä alueittain muiden palvelutuottajien 
kanssa. Esitykset tuodaan opetuslautakunnan käsiteltäviksi vuosittain 
alkaen vuodesta 2009. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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140 
VT HEIKKI TAKKISEN TALOUSARVIOALOITE TYÖNTEKIJÖIDEN  
KUULEMISESTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 112 
Khs 2008-717 
 

Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Vuoden 2009 talousarvioon lisätään 100 000 euroa sellaisen palaute-
järjestelmän kehittämiseksi ja pilotoimiseksi, jossa kaupungin omien 
työntekijöiden kuulluksi tulemista kehitetään. Hankkeen tavoitteena on 
avoimemman ja läpinäkyvämmän johtamiskäytännön mahdollistami-
nen.” 
 
Aloitteesta on saatu 29.5.2008 henkilöstökeskuksen lausunto, joka on 
liitteenä 184. 
 
Khs toteaa, että kaupungin nykyisen henkilöstöstrategian yhtenä pai-
noalueena on, että osallistumisella ja yhteistoiminnalla varmistetaan 
koko henkilöstön sitoutuminen toiminnallisiin tavoitteisiin. Sen edistä-
miseksi henkilöstökeskus on käynnistänyt ”Henkilöstön osallistuminen 
työyhteisön toiminnan suunnitteluun” -hankkeen. Sen päätarkoitus on 
selvittää, miten johdon ja henkilöstön välinen vuorovaikutus toimii viras-
toissa ja liikelaitoksissa. Hankkeesta kuluvan vuoden aikana saatavia 
tuloksia on tarkoitus hyödyntää työyhteisöjen vuorovaikutuksen kehit-
tämisessä ja toiminnallisten strategioiden valmistelussa. Uuden eril-
lishankkeen sijasta pyritään henkilöstön kuuleminen kiinnittämään 
olennaiseksi osaksi normaalia työtoimintaa ottaen huomioon työnanta-
jan ja henkilöstön yhteistoiminnasta annetun lain velvoitteet.  
 
Talousarvioon on varattu 5,0 milj. euron henkilöstömääräraha, jota voi-
daan käyttää uusien toimintatapojen kehittämiseen hallintokunnissa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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141 
VT HEIKKI TAKKISEN JA 1 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIO- 
ALOITE ALUEPARLAMENTTIKOKEILUSTA 
 
Kvsto 12.3.2008, asia 113 
Khs 2008-718 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Vuoden 2009 talousarvioon lisätään 400 000 euroa kaupunginosien 
vaikutusmahdollisuuksia kehittävän alueparlamenttitoiminnan käynnis-
tämiseksi.” 
 
Khs toteaa, että vuoden 2009 talousarvioehdotuksen kohtaan 1 39 05 
järjestöjen tukeminen on varattu 80 000 euroa kansalaisvaikuttamisen 
tukemiseen. 
 
Helsingin kaupunki on tukenut vuodesta 1997 lähtien kansalaisten säh-
köistä osallistumista kaupunginosissa avustamalla Helsingin kaupun-
ginosayhdistykset ry:n Kotikatu-toimintaa. Toiminnan tavoitteena on ol-
lut luoda internetin käyttöön perustuvia keinoja parantaa asukkaiden 
vaikutusmahdollisuuksia heidän omaa asuinympäristöänsä ja kaupun-
ginosaansa koskevissa asioissa.  
 
Asuinalueiden kotisivuilla käydään keskustelua paikallisista ongelmista 
ja niiden ratkaisuideoista, esitellään suunnittelua, tiedotetaan alueiden 
tapahtumista ja kerätään alueiden historiaan, rakennuskantaan ja luon-
toon liittyvää tietoa. Sivuilta löytyy myös tietoa paikallisista palveluista. 
 
Kotikatu –toiminnassa Helka ry tarjoaa Helsingin kaupunginosille il-
maista kotisivutilaa sekä Joomla -julkaisujärjestelmää hyödyntävän 
muokattavan asuinalueen kotisivupohjan. Helka ry vastaa julkaisujär-
jestelmän teknisestä ylläpidosta ja antaa koulutusta kotisivujen teossa 
sekä vastaa järjestelmän jatkokehittämisestä. Vastuu asuinalueen ko-
tisivujen sisällön tuottamisesta ja ylläpidosta on kaupunginosilla. 
 
Helkan käyttämällä palvelimella on noin 50 kaupunginosasivustoa. 
Kaupunginosien sivuilla oli vuonna 2007 yhteensä yli 1,3 miljoonaa 
käyntiä vuodessa. Määrä on kasvanut vuodesta 2006 yli 50 % vuodes-
sa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tuula Saxholm, puh. 310 36250) 
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