
HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINNÖT 8/2010   
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDEN  
   
 15.11.2010  
  
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

KAUPUNGINVALTUUSTON ASIAKIRJAT 
STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 
 
KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT 
STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 
 
8 - 2010  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen 
  
 Behandling av fullmäktigemotioner 
  
 
 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ 8/2010 1  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE  
   
 15.11.2010  
  
  
 

 

 

Sisältö · Innehåll  sivu · sida 
 

JOHDANTO Kaupunginvaltuuston esityslista 24.11.2010, asia 11, sivu 62 
 

INGRESS Stadsfullmäktiges föredragningslista 24.11.2010, ärende 11, sidan 63 
 

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

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

 
KAUPUNGINJOHTAJA 

 
Aloite 1 Tarja Tenkula ym. (terveyskeskuksen työntekijöiden sähköposti) 3, 91 

 
Liite 1 terveyslautakunta 

 
Aloite 2 Sari Näre ym. (vihapuheen nollatoleranssi) 4, 93 

 
Liite 2 terveyslautakunta 
Liite 3 henkilöstökeskus 
Liite 4 opetuslautakunta 
Liite 5 työterveyskeskus 
Liite 6 hallintokeskuksen oikeuspalvelut 
Liite 7 sosiaalilautakunta 

 
Aloite 3 Johanna Sumuvuori ym. (tietotekniikkakustannukset) 8 
 
Aloite 4 Pia Pakarinen ym. (perheväkivallan vastainen ohjelma) 12, 103 

 
Liite 8 hallintokeskuksen turvallisuus- ja valmiusosasto 
Liite 9 terve ja turvallinen kaupunki -neuvottelukunta 
Liite 10 sosiaalilautakunta 
Liite 11 nuorisolautakunta 
Liite 12 opetuslautakunta 

 
Aloite 5 Thoman Wallgren ym. (globaalin vastuun strategia) 14 
 
Aloite 6 Sirpa Puhakka ym. (viittomakielen tulkkauksen päivystys) 15, 120 

 
Liite 13 terveyslautakunta 
Liite 14 pelastuslautakunta 
Liite 15 sosiaalilautakunta 
Liite 16 opetuslautakunta 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ 8/2010 2  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE  
   
 15.11.2010  
  
  
 

 

 

Liite 17 talous- ja suunnittelukeskus 
 
Aloite 7 Yrjö Hakanen ym. (tilaajavastuu kilpailuttamisessa) 17, 129 

 
Liite 18 kiinteistölautakunta 
Liite 19 teknisen palvelun lautakunta 
Liite 20 yleisten töiden lautakunta 
Liite 21 liikuntalautakunta 
Liite 22 Helsingin Energian johtokunta 
Liite 23 Helsingin Sataman johtokunta 
Liite 24 liikennelaitoksen johtokunta 
Liite 25 hallintokeskuksen oikeuspalvelut 
 

Aloite 8 Pia Pakarinen ym. (kumppanuus järjestöjen kanssa) 21 
 
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI 
 
Aloite 9 Ilkka Taipale ym. (Kaarlo Haltian puistikko) 23, 160 

 
Liite 26 yleisten töiden lautakunta 
Liite 27 taidemuseon johtokunta 
Liite 28 kaupunginmuseon johtokunta 
Liite 29 yleisten töiden lautakunta 

 
Aloite 10 Maija Anttila ym. (rakentamista kuvaavat taulut) 25, 167 

 
Liite 30 yleisten töiden lautakunta 
Liite 31 kiinteistölautakunta 
Liite 32 asuntotuotantotoimisto 

 
Aloite 11 Pia Pakarinen ym. (Munkkiniemen matonpesupaikka) 26, 173 

 
Liite 33 Helsingin Sataman johtokunta 
Liite 34 yleisten töiden lautakunta 

 
Aloite 12 Ilkka Taipale ym. (melunmittaus- ja hiukkasmittaustaulut) 27, 177 

 
Liite 35 yleisten töiden lautakunta 
Liite 36 ympäristölautakunta 
Liite 37 kaupunkisuunnittelulautakunta 
Liite 38 HSY 

 
Aloite 13 Sirpa Asko–Seljavaara ym. (”Helsinki Toilet” -ohjelma) 29, 187 

 
Liite 39 yleisten töiden lautakunta 

 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ 8/2010 3  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE  
   
 15.11.2010  
  
  
 

 

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 
 

Aloite 14 Ilkka Taipale ym. (Syväpuron yhteisön palvelut) 30, 188 
 
Liite 40 sosiaalilautakunta 

 
Aloite 15 Maija Anttila ym. (rintasyöpäseulonnat) 31, 189 

 
Liite 41 terveyslautakunta 

 
Aloite 16 Maija Anttila ym. (mielenterveyspotilaiden palveluasunnot) 33, 191 

 
Liite 42 asuntolautakunta 
Liite 43 terveyslautakunta 
Liite 44 sosiaalilautakunta 

 
Aloite 17 Maija Anttila ym. (sirkus kuntoutusmuotona) 35, 201 

 
Liite 45 sosiaalilautakunta 
Liite 46 terveyslautakunta 

 
Aloite 18 Päivi Lipponen ym. (ikäihmisten pääsy kirkkoon) 36, 205 

 
Liite 47 sosiaalilautakunta 

 
Aloite 19 Tarja Tenkula ym. (Siltamäen korttelitupa) 37, 208 

 
Liite 48 talous- ja suunnittelukeskus 
Liite 49 sosiaalilautakunta 

 
Aloite 20 Tarja Tenkula ym. (terveysasemien keskitetty ajanvaraus) 38, 210 

 
Liite 50 terveyslautakunta 
Liite 51 talous- ja suunnittelukeskus 

 
Aloite 21 Yrjö Hakanen ym. (vanhusten pitkäaikaishoito) 40, 215 

 
Liite 52 talous- ja suunnittelukeskus 
Liite 53 terveyslautakunta 
Liite 54 sosiaalilautakunta 
Liite 55 vanhusneuvosto 

 
Aloite 22 Kati Peltola ym. (Osmonkallion vanhainkoti) 42, 229 

 
Liite 56 sosiaalilautakunta 

 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ 8/2010 4  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE  
   
 15.11.2010  
  
  
 

 

 

Aloite 23 Antti Vuorela (ennaltaehkäisevä työ sosiaalivirastossa) 44, 232 
 
Liite 57 talous- ja suunnittelukeskus 
Liite 58 sosiaalilautakunta 

 
Aloite 24 Kati Peltola ym. (potilastulkkien palkkaaminen) 45, 235 

 
Liite 59 terveyslautakunta 

 
SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI 
 
Aloite 25 Heli Puura ym. (Laajasalon yläasteen kenttä) 48, 239 

 
Liite 60 sosiaalilautakunta 
Liite 61 liikuntalautakunta 
Liite 62 opetuslautakunta 

 
Aloite 26 Ilkka Taipale ym. (suojatyö ja huoltosuhteiset työntekijät) 52, 246 

 
Liite 63 henkilöstökeskus 

 
Aloite 27 Sari Näre ym. (Yrjönkadun uimahallin kesäkäyttö) 55, 250 

 
Liite 64 liikuntalautakunta 

 
KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI 
 
Aloite 28 Antti Vuorela (savuttomien vuokratalojen rakentaminen) 57, 253 

 
Liite 65 asuntolautakunta 
Liite 66 kiinteistöyhtiöiden vuokralaisneuvottelukunta 

 
Aloite 29 Sirpa Asko–Seljavaara ym. (puurakentamisen edistäminen) 60, 258 

 
Liite 67 kaupunkisuunnittelulautakunta 
Liite 68 kiinteistölautakunta 
 

Aloite 30 Emma Kari ym. (autopaikkanormeista luopuminen) 62, 264 
 
Liite 69 kaupunkisuunnittelulautakunta 

 
Aloite 31 Silvia Modig ym. (Kustaa Vaasan tien alikulku) 64, 270 

 
Liite 70 kaupunkisuunnittelulautakunta 

 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ 8/2010 5  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE  
   
 15.11.2010  
  
  
 

 

 

Aloite 32 Pekka Saarnio ym. (Helsingin Asumisoikeus Oy) 66, 272 
 
Liite 71 kiinteistölautakunta 
Liite 72 asuntolautakunta 
Liite 73 Helsingin Asumisoikeus Oy 
Liite 74 talous- ja suunnittelukeskus 

 
Aloite 33 Seppo Kanerva ym. (ajohidasteet luoteisväylälle) 69, 281 

 
Liite 75 kaupunkisuunnittelulautakunta 

 
Aloite 34 Lasse Liemola ym. (tori- ja markkinaperinne) 71, 283 

 
Liite 76 kiinteistölautakunta 
Liite 77 yleisten töiden lautakunta 

 
Aloite 35 Terhi Koulumies (homekoulujen ja -päiväkotien kunnostus) 73, 286 

 
Liite 78 sosiaalivirasto 
Liite 79 henkilöstökeskus 
Liite 80 kiinteistölautakunta 
Liite 81 ympäristökeskus 
Liite 82 opetuslautakunta 
Liite 83 talous- ja suunnittelukeskus 

 
Aloite 36 Pia Pakarinen ym. (Temppeliaukion kirkon bussiliikenne) 87 

 
 

Liite B · Bilaga B Avoinna olevat aloitteet, raportti hallintokeskuksen diaari- 303 
 järjestelmästä 28.10.2010 (ei sisällä talousarvioaloitteita eikä  
 tässä mietinnössä käsiteltäviä avoinna olevia aloitteita) 

 
 



HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO KHN EHDOTUKSET Kj/11 62  
   
   
 24.11.2010  
   
  
  
 

 
Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Tilinro Y-tunnus 
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 +358 9 655 783 800012-62637 0201256-6 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17    Alv.nro 
hallintokeskus@hel.fi http://www.hel.fi/halke/    FI02012566 
  
 

 

11 
VALTUUTETTUJEN TEKEMIEN ALOITTEIDEN KÄSITTELEMINEN 
 
Khs 2007-2087, 2008-472, 2010-738, 2010-820, 2010-945, 2010-1030, 
2010-1031, 2010-1034, 2010-1140, 2008-2136, 2010-826, 2010-1025, 
2010-1026, 2010-1227, 2010-733, 2010-827, 2010-825, 2010-824,  
2010-823, 2010-829, 2010-828, 2010-832, 2010-943, 2010-1027,  
2010-1029, 2010-736, 2010-734, 2010-1142, 2010-574, 2010-732,  
2010-740, 2010-735, 2010-821, 2010-944, 2010-1032, 2010-1141,  
2010-1626 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa kaupunginhallituksen mietinnön 

nro 8–2010 liitteenä A olevassa luettelossa mainittujen aloitteiden 1–36 
tulleen lopullisesti käsitellyiksi. 
 
Lisätiedot: 
Teppo Tiina, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin 310 36018 
 

LIITTEET Liite 1 Mietintö 8–2010 
 Liite 2 Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen - pää-

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

oikeus tehdä aloitteita kaupungin yhteisistä asioista. Kvsto hyväksyi 
16.6.2010 (asia 5) saman pykälän 2 momentin seuraavan sisältöisenä: 
”Kaupunginhallituksen on esitettävä aloite valtuuston käsiteltäväksi 
kahdeksan kuukauden kuluessa. Jos määräaika ylittyy sen vuoksi, että 
kaupunginhallitus päättää palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavak-
si, aloite käsitellään määräajan päättymistä seuraavassa aloitteita kä-
sittelevässä valtuuston kokouksessa. Valtuusto käsittelee varsinaisia 
aloitteita neljä kertaa kalenterivuodessa.” 
 
Kvsto käsitteli valtuutettujen tekemiä aloitteita edellisen kerran 8.9.2010 
(asia 14). Khs on kerännyt nyt esiteltävään mietintöön ne aloitteet, jois-
ta edellisen käsittelyn jälkeen on saatu tarvittavat selvitykset. Mietinnön 
liitteenä A olevassa luettelossa on aloitteet kokonaisuudessaan, ja luet-
telon liitteinä on aloitteista hankitut lausunnot. 
 
Kvsto hyväksyi 29.11.2000 (asia 8) seuraavan toivomusponnen: ”Kvsto 
edellyttää, että tehdyistä aloitteista laaditaan ajantasainen luettelo ja 
aikataulu, josta valtuutetut voivat seurata aloitteiden käsittelyä.” Mietin-
nön liitteenä B on avoinna olevia aloitteita koskeva tuloste hallintokes-
kuksen diaarista. 
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Aloitteen 3 kohdalla Khn päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Äänestyk-
sen tulos (8–7) on asian päätöshistoriassa. Lisäksi aloitteeseen 22 teh-
tiin vastaehdotus, joka kannattamattomana raukesi. 
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11 
BEHANDLING AV FULLMÄKTIGEMOTIONER 
 
Stn 2007-2087, 2008-472, 2010-738, 2010-820, 2010-945, 2010-1030, 
2010-1031, 2010-1034, 2010-1140, 2008-2136, 2010-826, 2010-1025, 
2010-1026, 2010-1227, 2010-733, 2010-827, 2010-825, 2010-824,  
2010-823, 2010-829, 2010-828, 2010-832, 2010-943, 2010-1027,  
2010-1029, 2010-736, 2010-734, 2010-1142, 2010-574, 2010-732,  
2010-740, 2010-735, 2010-821, 2010-944, 2010-1032, 2010-1141,  
2010-1626 
 
BESLUTSFÖRSLAG Stadsfullmäktige beslutar anse motionerna 1–36 i den förteckning som 

utgör bilaga A till stadsstyrelsens betänkande nr 8–2010 vara slutligt 
behandlade. 
 
Tilläggsuppgifter: 
Teppo Tiina, chef för beslutsberedningsenheten, telefon 310 36018 
 

BILAGOR Bilaga 1 Betänkande 8–2010 
 Bilaga 2 Behandling av fullmäktigemotioner - beslutshistoria 
 
STN Stn konstaterar att fullmäktige enligt 22 § i arbetsordningen för Stge har 

rätt att väcka motioner om stadens gemensamma angelägenheter. 
Stge godkände 16.6.2010 (ärende 5) 22 § 2 mom. med följande inne-
håll: ”Stadsstyrelsen ska förelägga fullmäktige motionen för behandling 
inom åtta månader. Om den utsatta tiden överskrids på grund av att 
stadsstyrelsen beslutar återremittera en motion för ny beredning, be-
handlas motionen vid det fullmäktigesammanträde efter den utsatta ti-
den då motioner nästa gång behandlas. Fullmäktige behandlar egentli-
ga motioner fyra gånger varje kalenderår.” 
 
Stge behandlade senast fullmäktigemotioner 8.9.2010 (ärende 14). Stn 
har i det föreliggande betänkandet tagit med de motioner i fråga om vil-
ka behövliga utredningar lämnats in efter den senaste behandlingen. 
Motionerna ingår enligt praxis i sin helhet i den förteckning som utgör 
bilaga A till betänkandet. Utlåtandena om motionerna ingår som bilagor 
till förteckningen. 
 
Stge godkände 29.11.2000 (ärende 8) följande hemställningskläm: 
”Stge förutsätter att det görs upp en uppdaterad förteckning och tid-
tabell över motionerna. Fullmäktigeledamöterna kan då följa behand-
lingen av motionerna.” En utskrift ur stadskansliets diarium över de 
fullmäktigemotioner som ännu inte besvarats utgör bilaga B till betän-
kandet. 
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Stn fattade beslut om motion 3 efter omröstning. Omröstningsresultatet 
(8–7) framgår av ärendets besluthistoria. I fråga om motion 22 fram-
ställdes det dessutom ett motförslag, som förföll då det inte fick under-
stöd. 
 
 
 
 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ 8/2010 1  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE  
   
 15.11.2010  
  
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liitteet kaupunginhallituksen mietintöön nro 8 vuodelta 2010 
 
 

Bilagor till stadsstyrelsens betänkande nr 8 för år 2010 
 
 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 3  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A 
   
 15.11.2010  
  
  
 

 

 

1 
VT TARJA TENKULAN JA 10 MUUN VALTUUTETUN ALOITE TERVEYS- 
KESKUKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTEISTA 

 
Kvsto 24.9.2008, asia 8 
Kvsto 27.2.2008, asia 35 
Khs 2007-2087, 2008-472 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
“Elämme tietoyhteiskunnassa, missä sähköposti ja internet-yhteydet 
ovat arkipäivää. Sähköpostilla tiedottaminen organisaation sisällä on 
nopeaa, tärkeää ja tehokasta. Virastojen välillä on suuria eroja asian 
suhteen. Opetusvirasto antaa jokaiselle helsinkiläiselle 3-luokkalaiselle 
oman henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen. Ihmettelenkin, miksi Hel-
singin vakinaisessa työsuhteessa olevilla työntekijöillä ei ole omaa 
henkilökohtaista s-postiosoitetta. 
 
Edellä esitetyn johdosta esitän, että Helsingin kaupunki ryhtyy välittö-
mästi toimenpiteisiin s-postien saamiseksi terveyskeskuksen työnteki-
jöille.” 
 
Kvsto päätti 24.9.2008 (asia 8) palauttaa aloitteen uudelleen valmistel-
tavaksi. 
 
Aloitteesta on saatu 26.8.2010 terveyslautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 1. 
 
Khs toteaa, että aloite on perusteltu.   
 
Terveyskeskus haluaa tukea henkilöstöhallinnon sähköistämistä ja uu-
den intranetin käyttöönottoa sisäisen viestinnän välineenä myöntämällä 
vuoden 2010 loppuun mennessä kaikille vakinaisille työntekijöille ja pit-
käaikaisille sijaisille valtuutettujen esityksen mukaisesti henkilökohtai-
set sähköpostitunnukset ja Helsinki1-verkkotunnukset. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Markku Raitio, puh. 310 36396) 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 4  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A 
   
 15.11.2010  
  
  
 

 

 

2 
VT SARI NÄREEN JA 41 MUUN VALTUUTETUN ALOITE TYÖNTEKIJÖIHIN  
JA LUOTTAMUSHENKILÖIHIN KOHDISTUVAN VIHAPUHEEN NOLLA- 
TOLERANSSISTA 
 
Kvsto 7.4.2010, asia 18 
Khs 2010-738 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kuntaliiton vuonna 2008 tekemän tutkimuksen mukaan kuntapäättäjis-
tä lähes puolet on joutunut uhkailun kohteeksi ja osalla myös läheisiä 
on uhkailtu. Joskus myös valtuutetuille saattaa tulla yksittäisiin viranhal-
tijoihin kohdistuvia vihapuheen sävyttämiä panettelukirjeitä, mikä viittaa 
siihen, että jotkut virkamiehetkin saattavat kärsiä ns. stalkereista. Hel-
singin kaupungin turvallisuusstrategiassa viitataan Sisäasianministeriön 
Sisäisen turvallisuuden "Arjen turvaa" -ohjelman turvallisuuskäsittee-
seen, jossa jokaisen tulisi voida nauttia oikeusjärjestelmän takaamista 
oikeuksista ja velvollisuuksista ilman pelkoa ja turvattomuutta. Tämän 
oikeuden tulee koskea niin kuntalaisia kuin luottamushenkilöitä ja vi-
ranhaltijoitakin. 
 
Uhkailun ja vihapuheen sävyttämä häirintä on tyypillisesti kirje-, sähkö-
posti- ja nettihäirintää, joka lähetetään suoraan kohteelle ja/tai hänen 
läheisilleen ja/tai työtovereille. Tällainen vihapuhe voi olla suoria, epä-
suoria, verhottuja tai ehdollisia uhkailuja, vääriä syytöksiä, maineen 
tahrimista, nimittelyä ja seksuaalissävytteisiä loukkauksia. Stalker- eli 
vainotyyppisessä uhkailussa kohteen työtä ja/tai elämää seurataan 
toistuvasti ja pakkomielteisesti tunkeutuen siihen tavalla joka tuottaa 
kohteelle seuratuksi tulemisen tunteen. Pelkkä suullinen ja kirjallinenkin 
seurailu saattaa herkistää uhrin kokemukselle oman elämänhallinnan 
menettämisestä. Juuri seurannan yllätyksellisyys ja intensiivisyys trau-
matisoi uhria ja altistaa posttraumaattisille stressireaktioille. 
 
Yhdysvalloissa tehdyissä tutkimuksissa noin 15 % ihmisistä on havaittu 
joutuvan jossain vaiheessa elämäänsä vainoamisen kohteeksi. Vast-
ikään valmistuneen väitöskirjan mukaan Suomessa opiskelijoista jopa 
puolet on joutunut tämän tyyppisen häirinnän kohteeksi. Kohteina ovat 
herkemmin naiset. Vihapuheen viljely voi olla myös työpaikkakiusaami-
sen muoto. Viime aikoina vihapuhetta on lietsonut varsinkin maahan-
muuttokielteinen nettikeskustelu. Siinä on kaikuja 1930-luvun vihapu-
heen kyllästämästä Lapuan liikkeen ajasta, joka on ollut Suomen henki-
rikoshistorian synkintä vaihetta. 
 
Kulttuurissamme vihapuheen uhri jätetään helposti yksin. Lainsäädän-
nössämme ongelmaa ei ole riittävästi tunnistettu, vaan verbaalisia vai-
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norikoksia käsitellään yleensä kunnianloukkauksina. Oikeuskäytän-
nöissäkin tuomioita näyttää lieventävän se, jos uhri reagoi häirintään: 
puolustautuminen tulkitaan helposti osallisuutena. Koska vihapuhe 
näyttää nostaneen päätään, ei voida edellyttää että sitä pitäisi sietää 
mielin määrin. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että Helsin-
gin kaupunki ryhtyy toimiin vastuutahon määrittämiseksi vihapuheen 
uhriksi joutuneiden työntekijöiden ja luottamushenkilöiden suojelemista 
varten. Tämä tavoite on syytä valmistella yhteistyössä poliisin kanssa 
ja liittää osaksi turvallisuusstrategiaa. Samalla paikallaan on selvittää 
ongelman laajuus, ja mikäli se osoittautuu odotettua laajemmaksi, tulee 
ryhtyä toimiin lainsäädännön kehittämiseksi vihapuheen ja viharikosten 
torjumiseksi.” 
 
Aloitteesta on saatu 9.6.2010 terveyslautakunnan, 21.6.2010 henkilös-
tökeskuksen, 22.6.2010 opetuslautakunnan, 24.6.2010 työterveyskes-
kuksen, 30.6.2010 hallintokeskuksen oikeuspalvelujen ja 26.8.2010 so-
siaalilautakunnan lausunnot. Lisäksi oikeuspalveluilta pyydettiin tar-
kennusta luottamusmiesten asemaan ja mahdollisuuteen antaa oike-
uspalveluja kaupungin työntekijöille. Lausunnot ovat liitteinä 2–7. 
 
Khs toteaa, että työturvallisuuslain mukaan työnantaja on tarpeellisilla 
toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta 
ja terveydestä työssä. Työnantajan on toimittava niin, että vaara- ja 
haittatekijöiden syntyminen estetään ja työssä, johon liittyy ilmeinen 
väkivallan uhka, työt ja työolosuhteet on järjestettävä siten, että väkival-
lan uhka ja väkivaltatilanteet ehkäistään mahdollisuuksien mukaan en-
nakolta. Tällöin työpaikalla on oltava väkivallan torjumiseen tai rajoitta-
miseen tarvittavat asianmukaiset turvallisuusjärjestelyt tai -laitteet. Jos 
työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai 
vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnanta-
jan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttä-
vä toimiin epäkohdan poistamiseksi. 
 
Kaupungin strategiaohjelmassa vuosille 2009–2012 turvallisuus on yksi 
keskeisistä arvoista ja sen mukaisesti kaupunki järjestää henkilöstöl-
leen turvallisen ja terveellisen työskentely-ympäristön. Kaupungin tur-
vallisuusohjelman 2010–2013 ehdotuksessa yksi toimenpide-ehdotus 
koskee virastoissa tapahtuvan väkivallan tunnistamista ja ennaltaeh-
käisemistä. Ehdotuksen mukaan Helsingin kaupungin ja poliisin tulee 
laatia yhteistyössä kaupunkitasoinen turvallisuusohjeistus, jossa tulee 
huomioida väkivallan ennaltaehkäisy sekä toimintamallit tilanteissa niil-
lä henkilöturvallisuuden osa-alueilla, jotka eivät kuulu pelastussuunni-
telmaan.  
 
Uhkailu- ja vihapuhetapauksissa on useimmiten kyse asianomistajari-
koksesta ja mahdollisessa oikeusprosessissa on tärkeää, että uhkailun 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 6  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A 
   
 15.11.2010  
  
  
 

 

 

tai vihapuheen kohteeksi joutunut saa tukea työnantajaltaan. Hallinto-
keskuksen oikeuspalveluilla ja henkilöstökeskuksella on valmisteilla 
kaupunkitason turvallisuusohjelmaehdotuksen mukainen ohje koskien 
kaupungin viranhaltijoihin ja työntekijöihin kohdistuvien uhkausten kä-
sittelyä. Ohjeen on tarkoitus antaa selkeä menettelytapa, miten työnte-
kijän olisi hyvä menetellä jouduttuaan uhkailun kohteeksi sekä selkeyt-
tää työnantajan toimintatapoja näissä tilanteissa.  
 
Henkilöstökeskus kehittää parhaillaan Työsuojelupakki-ohjelmaa (ent. 
työsuojelun tietojenhallintaohjelma), jonne Helsingin kaupungin työnte-
kijät voivat tehdä ilmoituksia uhka- ja väkivaltatilanteista. Järjestelmästä 
saadaan tietoa uhka- ja väkivaltatilanteista ja niihin voidaan, kun tilan-
teesta on parempi kokonaiskäsitys, paremmin reagoida. Kerätyn tiedon 
pohjalta ennakoivia ja korjaavia toimenpiteitä voidaan kohdistaa entistä 
tehokkaammin oikeisiin kohteisiin. Näiden lisäksi henkilöstökeskus on 
tehnyt uuden epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ohjeen, joka koskee 
työpaikan sisällä tapahtuvaa kiusaamista. Jos epäasiallista kohtelua ja 
häirintää esiintyy, siitä tulee keskustella vuosittaisissa kehityskeskuste-
luissa ja työhyvinvointikyselyyn ollaan lisäämässä tätä koskevia kysy-
myksiä.  
 
Kaupunginhallituksen 17.6.1991 tekemän päätöksen mukaisesti nykyi-
nen hallintokeskuksen oikeuspalvelut avustaa kaupungin palvelukses-
sa olevia henkilöitä heidän ollessaan virantoimituksessa tai työssä sat-
tuneiden tapausten johdosta kuultavana esitutkinnassa, vastaajina tai 
asianomistajina korvaus- tai syytevaatimuksia koskevassa oikeuden-
käynnissä, ei kuitenkaan tilanteissa, joissa kaupungin ja asianomaisen 
edut saattavat olla keskenään ristiriidassa tai kun asianhaarat osoitta-
vat, että vastaaja on tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella rikkonut 
velvollisuuksiaan. Oikeuspalvelut antavat oikeudenkäyntiapua kaupun-
gin niiden virastojen ja laitosten henkilökunnalle, joiden palveluksessa 
ei ole lainopillisen koulutuksen saanutta henkilökuntaa tai jos virastot ja 
laitokset katsovat avun tarpeelliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi. Oike-
uspalveluiden toimintasäännön 5.2. kohdan mukaan kaupunginlakimie-
hen tehtävänä on päättää oikeudenkäyntiavun antamisesta kaupungin 
palveluksessa olevalle virantoimituksessa tai työssä sattuneiden tapa-
usten johdosta. Käytännön harkinnassa huomioon otetaan osaston ri-
kosasioita hoitavien lakimiesten kulloinenkin työtilanne.  
 
Edellä mainitut kaupungin omat ohjeet koskevat kaupungin työntekijöil-
le ja viranhaltijoille annettavaa apua. Luottamushenkilöitä ei katsota vi-
ranhaltijoiksi tai kaupungin työntekijöiksi. He eivät ole myöskään työtur-
vallisuuslaissa tarkoitettuja työntekijöitä. Oikeuspalvelut antaa oikeudel-
lista neuvontaa myös kaupungin luottamushenkilöille, mutta sillä ei ole 
mahdollisuutta avustaa luottamushenkilöitä oikeusprosessissa. 
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Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Hannu Hakala, puh. 310 36015) 
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3 
VT JOHANNA SUMUVUOREN JA 60 MUUN VALTUUTETUN ALOITE  
KAUPUNGIN TIETOTEKNIIKKAKUSTANNUSTEN PIENENTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 21.4.2010, asia 12 
Khs 2010-820 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kaupunki käyttää jatkuvasti kasvavia määriä rahaa sellaisiin tietotek-
niikan lisenssikustannuksiin, jotka eivät ole enää tänä päivänä välttä-
mättömiä. Pelkästään kulttuuriasiankeskus käyttää vuodessa noin  
50 000 euroa Microsoftin lisenssimaksuihin. 
 
Avoimen lähdekoodin ohjelmistot, käyttöjärjestelmät ja niihin liittyvät 
kaupalliset tukipalvelut ovat kehittyneet viime vuosina voimakkaasti. 
Yhteensopivuusongelmat on lähes täysin ratkaistu, ja tietoturvan tasos-
ta kertoo se, että puolustusvoimat on käyttänyt jo vuodesta 2006 Linux-
käyttöjärjestelmää kriittisten tietokoneohjelmistojensa alustana. Oike-
usministeriö on korvannut Microsoftin tavallisimmat toimisto-ohjelmat 
avoimen lähdekoodin ohjelmilla. Myös monissa kouluissa on siirrytty 
avoimen lähdekoodin ohjelmiin. Lappeenrannassa on laskettu, että Li-
nux tulee koulutyöasemakäytössä 70 % edullisemmaksi kuin Windows. 
 
Siirtyminen avoimen lähdekoodin ilmaisiin ohjelmistoihin ja käyttöjärjes-
telmiin säästäisi kaupungin tasolla vuosittain huomattavia rahasummia. 
Yleisimpien toimisto-ohjelmien osalta siirtyminen ilmaisiin avoimen läh-
dekoodin ohjelmiin pystyttäisiin toteuttamaan hyvinkin nopeasti. Avoi-
men lähdekoodin käyttöjärjestelmiin voitaisiin siirtyä monissa kohteissa 
lyhyen valmistelun jälkeen. 
 
Tämän aloitteen allekirjoittajat esittävät, että kaupunki selvittää vuotui-
set tietotekniikan lisenssikustannukset sekä mahdollisuudet siirtyä käyt-
tämään avoimen lähdekoodin ohjelmia.” 
 
Khs toteaa, että Helsingin kaupungilla suurimmat lisenssikustannukset 
syntyvät kaupungin hallinnon ja asiakastietojärjestelmien lisensseistä. 
Nämä lisenssit hankitaan kuitenkin joko osana kokonaispalvelua tai 
osana tietojärjestelmän ylläpitoa, jolloin lisenssien osuutta ei ole eritel-
ty. Myös palvelinten käyttöjärjestelmät, tietokannat ja muut alustapalve-
lut hankitaan yhä useammin lisenssit sisältävänä kapasiteettipalveluna. 
Näin ollen lisenssikohtaisesti eriteltyä tietoa ei ole saatavilla. Kirjanpito-
tietojen perusteella voidaan kuitenkin arvioida, että erilaisten tietojärjes-
telmäalustojen lisenssikustannukset ovat useita miljoonia euroja vuo-
dessa. 
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Tietojärjestelmähankinnat tehdään kilpailutusten perusteella. Tarjous-
pyynnöissä ei itseisarvoisesti aseteta yksittäisiä teknologioita parem-
muusasemaan toisiinsa nähden eikä erilaisia lisensiointimalleja tai oh-
jelmistojen valmistustapoja ole käytetty valintaperusteina. Valinnat teh-
dään kokonaistaloudellisen edullisuuden ja toiminnallisuuden perus-
teella. 
 
Avointa lähdekoodia hyödynnetään virastoissa ja liikelaitoksissa useis-
sa ohjelmistoissa, lukuisissa palvelimissa ja monien tietojärjestelmien 
alustoina, vaikka työasemien käyttöjärjestelmänä sitä ei käytetäkään. 
Henkilöstöhallinnon portaali perustuu avoimeen lähdekoodiin. Myös 
internet-portaali ja monet kuntalaispalvelujen nettisovellukset hyödyn-
tävät avoimen lähdekoodin ohjelmia, samoin opetusviraston oppilastie-
tojärjestelmä ja koko opetuksen sähköpostijärjestelmä. 
 
Tietoteknistä arkkitehtuuria ohjelmistoineen kehitetään jatkuvasti tieto-
tekniikkastrategian mukaisesti siten, että pyritään käyttämään standar-
deihin perustuvia, tuoteriippumattomia rajapintoja. Tähän suuntaan ol-
laan menossa myös työasematuotteiden osalta, missä pitemmällä aika-
taululla tavoitellaan riippumattomuutta myös työasemakäyttöjärjestel-
mien tasolla. 
 
Työasemien ja toimisto-ohjelmien käyttöoikeudet hankitaan toistaiseksi 
erillisinä lisenssihankintoina, joten näiden lisenssien kokonaiskustan-
nus tiedetään tarkasti. Kokonaiskustannus vuositasolla on vajaat viisi 
miljoonaa euroa. Kaupungin hallinnossa on erityisesti selvitetty mahdol-
lisuutta säästää työasemakäytön lisenssikustannuksissa siirtymällä 
käyttämään avoimeen lähdekoodiin perustuvia työasema- ja toimisto-
ohjelmia.  
 
Mahdollinen kustannussäästö syntyisi Linux- ja Windows-vaihtoeh-
doissa lisenssien hankintahintojen eroista. Käyttöjärjestelmä- ja toimis-
to-ohjelmistolisenssien osuus kaikista työasemien elinkaarien kustan-
nuksista on alle kymmenen prosenttia. Loppuosa työasemakustannuk-
sista syntyy laitehankinnoista, työasemien hallintavälineistä ja ylläpito-
toimista sekä tukipalvelujen järjestämisestä ja käyttäjäkoulutuksesta. 
 
Laajoissa organisaatioissa käyttöjärjestelmille tarvitaan tuotteistettuja 
palveluja ylläpitoon ja yhteensopivuuden tukemiseen. Yksityiskäyttöön 
tarjolla olevat ilmaiset Linux-jakeluversiot eivät sovellu yrityskäyttöön. 
Kaupallisesti tuetun Linux-tuotepaketin työasemakohtainen lisenssikus-
tannus on noin 50 euroa vuodessa. Lisäksi tarvitaan Exchange-sähkö-
postin ja kaupungin sähköisen työpöydän käyttöoikeuslisenssit myös 
Linux-työasemille. Tällöin Linux-työaseman lisenssien vuosikustannuk-
seksi tulee noin 130 euroa. Windows-työasemassa vastaava lisenssi-
kustannus on keskimäärin 230 euroa. Työasemakohtainen kustannus-
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ten erotus on siis 100 euroa vuodessa. Hallinnon verkossa on 20 000 
työasemaa, joten kokonaissäästö parhaimmillaan voisi nousta noin 
kahteen miljoonaan euroon vuodessa.  
 
Helsingin kaupungin tapauksessa kaikkia työasemia ei voida käytän-
nössä siirtää Linux-OpenOffice-ympäristöön. Kaupungilla on käytössä 
runsas joukko sovellusohjelmistoja ja asiakastietojärjestelmiä, jotka tu-
keutuvat nykyisellään Windows-pohjaisten työasemien käyttöön. Ter-
veyskeskuksen Pegasos ja sosiaaliviraston Effica ovat Windows-
pohjaisia järjestelmiä. Parhaillaan kaupunki on ottamassa laajaan käyt-
töön uutta asianhallintajärjestelmää, jonka asiakirjatuotanto tukeutuu 
Windows-työasemiin ja Microsoft Office-tuotteisiin. Myös teknisten vi-
rastojen cad-järjestelmät toimivat ainoastaan Windows-työasemissa. 
Näiden lisäksi käytössä on runsaasti suppeampien käyttäjäryhmien 
Windows-pohjaisia sovelluksia. Hallinnossa käytettävien työvälineiden 
on lisäksi oltava laajasti yhteensopivia sekä kaupungin sisällä että ul-
koisten yhteistyökumppaneiden kanssa. 
 
Riippumaton tutkimusyhtiö Gartner on todennut, että Linux ja OpenOf-
fice -työasemaohjelmistojen käyttöönotto olisi parhainta kohdistaa vain 
sellaisiin käyttäjäryhmiin, jotka eivät työskentelyssään tarvitse Win-
dows-ohjelmistoja. Rohkeastikin arvioiden näiden työasemien määrä 
Helsingin kaupungilla on korkeintaan 25 % kaupungin työasemakan-
nasta. Tällöin mahdollinen lisenssisäästö nousisi noin 500 000 euroon 
vuodessa. Kahden rinnakkaisen ja toiminnoiltaan päällekkäisen käyttö- 
ja hallintaympäristön toteutus ja ylläpito toisi kuitenkin nykyiseen verrat-
tuna myös merkittäviä lisäkustannuksia, eikä ole ollenkaan selvää, että 
säästöt lisensseissä riittäisivät niiden rahoittamiseen. 
 
Kaupungin tietotekniikkastrategian (Khs 25.11.2003, § 1520) keskeisiä 
linjauksia on kaupungin perustietotekniikan yhtenäistäminen ja sitä tu-
kevien palvelujen keskitetty tuottaminen. Tällä haetaan kaupungin laa-
jan tietoteknisen ympäristön kustannustehokkuutta, toimintavarmuutta, 
tietoturvallisuutta ja yhteen toimivuutta.  
 
Työasemat, joissa voitaisiin siirtyä käyttämään avointa lähdekoodia, ei-
vät Helsingin kaupungilla ole yksi kokonaisuus, vaan ne ovat hajautu-
neet lähes kaikkiin kaupungin virastoihin ja liikelaitoksiin. Tällöin myös 
virastokohtaiset, kaksinkertaiset tukipalvelut on tuotettava useissa 
kymmenissä eri paikoissa. Tämäkin osaltaan lisää kustannuksia ja 
osaamisvaatimuksia. 
 
Tutkimusyhtiö Gartner toteaakin, että laajoja Linuxiin siirtymisprojekteja 
on paljon esitelty, mutta todellisia onnistumisia on harvassa. 
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Kaupungin hallinnossa on parhaillaan meneillään suuria, paljon asian-
tuntijaresursseja sitovia tietotekniikkahankkeita, joiden tavoitteena on 
tehostaa hallintoa ja parantaa asiakaspalvelua. Nämä hankkeet perus-
tuvat nykyiseen työasema-arkkitehtuuriin. Avointen ohjelmistojen käyt-
töönotto työasematasolla edellyttäisi laajoja yhteensopivuustestauksia, 
muutoksia työasemaohjelmistoissa ja sovelluksissa, uusien hallintavä-
lineiden käyttöönottoa sekä henkilöstön ja tietotekniikka-ammattilaisten 
kouluttamista. Hankkeiden yhtäaikainen läpivienti ei käytännössä tule 
kysymykseen. 
 
Valtuustoaloitteen pohjalta on käyty keskusteluja sekä avoimen lähde-
koodin asiantuntijoiden kanssa kuin myös Microsoftin edustajien kans-
sa. Tavoitteena on ollut varmistaa, että kaupunki kykenee hyödyntä-
mään mahdollisimman taloudelliset ja parhaat toimintaa tehostavat 
menettelytavat myös lisenssikysymyksissä.  
 
Tietotekniikan hankintamallit ovat murrosvaiheessa. Uudet ns. pilvipal-
velut ja virtualisoidut työasemat tarjoavat tulevaisuudessa mahdollisuu-
den hankkia työnteon vaatima tietotekniikka kokonaispalveluna ilman 
erillisiä laite- ja lisenssikustannuksia. Toimintatapojen muutos tulee 
vaikuttamaan huomattavasti myös ohjelmistojen lisensiointimalleihin. 
Tässä vaiheessa laaja-alaisiin muutoksiin ei nähdä perusteita. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Markku Raitio, puh. 310 36396) 
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4 
VT PIA PAKARISEN JA 26 MUUN VALTUUTETUN ALOITE PERHEVÄKI- 
VALLAN VASTAISEN TOIMINTAOHJELMAN LAATIMISESTA 
 
Kvsto 5.5.2010, asia 15 
Khs 2010-945 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Suomessa pahoinpidellään 250 naista päivässä. Yksi joka kuudes mi-
nuutti. Vaadimme, että Helsingin kaupunkiin on luotava perheväkivallan 
vastainen toimintaohjelma ja varattava riittävät varat ohjelman toteut-
tamiseksi. Toimintaohjelmassa on huomioitava seuraavat kohdat: 
 
1 Eri viranomaisten ja hallintokuntien välinen selkeä työnja-

ko: kuka vastaa ja johtaa väkivallan vastaista työtä. 
2 Väkivallan uhrin ja tekijän saama riittävä tuki ja palvelut 

(mukaan lukien fyysisten vammojen kirjaaminen ja turvako-
tipalvelujen saatavuus). 

3 Perheväkivaltaa työssään kohtaavan henkilöstön valmiuk-
sien parantaminen koulutuksen avulla. 

4 Perheväkivaltaa vastaan toimivien paikallisten järjestöjen 
toimintaresurssien turvaaminen. 

5 Ennaltaehkäisevän koulutuksen ja tiedottamisen lisäämi-
nen muun muassa kouluissa, neuvoloissa ja terveyden-
huollossa. 

 
Väkivallan vastainen työ maksaa itsensä takaisin. Naisiin kohdistuva 
väkivalta aiheuttaa yhteiskunnalle arviolta noin 91 miljoonan euron kus-
tannukset vuosittain. Uhrin maksama henkinen hinta on puolestaan 
mittaamaton. Aikuisten parisuhdeväkivalta heijastuu myös lapsiin. Eh-
käisemällä perheväkivaltaa ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa voidaan 
usein katkaista sukupolvelta toiselle jatkuva väkivallan kierre. 
 
Me allekirjoittaneet vaadimme, että Helsingin kaupunkiin laaditaan per-
heväkivallan vastainen toimintaohjelma.” 
 
Aloitteesta on saatu 16.8.2010 hallintokeskuksen turvallisuus- ja valmi-
usosaston, 26.8.2010 terve ja turvallinen kaupunki -neuvottelukunnan, 
26.8.2010 sosiaalilautakunnan, 3.9.2010 nuorisolautakunnan ja 
10.9.2010 opetuslautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 8–12. 
 
Khs viittaa aloitteesta saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että hallintokes-
kuksen turvallisuus- ja valmiusosasto on valmistellut koko kaupungin 
kattavan turvallisuusohjelman vuosille 2010–2013. Lähisuhdeväkivallan 
ehkäisy ja vähentäminen on ollut keskeinen tavoite ohjelmaa laaditta-
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essa. Laaja-alaisen alatyöryhmän tehtävänä oli selvittää mitä suunni-
telmia on olemassa ja mitä toimenpiteitä on tehty lähisuhdeväkivallan 
vähentämiseksi sekä tehdä toimenpide-ehdotuksensa. Ohjelmaan si-
sältyvistä toimenpiteistä päätetään syksyllä 2010. 
 
Khs katsoo, ettei erillisen perheväkivaltaohjelman laatiminen on tar-
peellista, koska ehdotukseen kaupungin turvallisuusohjelmaksi sisältyy 
lähisuhdeväkivallan vastainen toimenpideohjelma. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Anja Vallittu, puh. 310 36046) 
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5 
VT THOMAS WALLGRENIN JA 35 MUUN VALTUUTETUN ALOITE  
GLOBAALIN VASTUUN STRATEGIAN LAATIMISESTA 
 
Kvsto 19.5.2010, asia 12 
Khs 2010-1030 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kansainvälinen finanssijärjestelmä on viime vuosina ajautunut kriisistä 
kriisiin. Kriisien seuraukset ovat tuntuvia myös Helsingissä. Ratkaisuja 
tulee hakea kaikilla yhteiskunnallisen vaikuttamisen tasoilla. Maailman 
kunnat ja kaupungit voivat omalta osaltaan olla mukana luomassa lä-
pinäkyvää, vakaata ja vastuullista kansainvälistä finanssi- ja talousjär-
jestelmää. 
 
Helsingin kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymä strategiaohjelma 
2009–2013 velvoittaa kaupunkia laatimaan globaalin vastuun strategi-
an. Strategiassa pitää esittää keinoja, joilla kaupunki itsenäisenä toimi-
jana ja myös yhteistyössä maailman eri pääkaupunkien kanssa voi 
edistää kansainvälisen finanssi- ja talousjärjestelmän vakautta. 
 
Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut vaadimme, että Helsinki kii-
rehtii globaalin vastuun strategian valmistelua ottaen huomioon edellä 
esitetyt näkökohdat.” 
 
Khs toteaa, että kaupunginjohtaja päätti 22.9.2010 johtajistokäsittelys-
sä asettaa työryhmän valmistelemaan 28.2.2011 mennessä ehdotuk-
sen globaalin vastuun strategiaksi. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tapio Korhonen, puh. 310 36050) 
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6 
VT SIRPA PUHAKAN JA 19 MUUN VALTUUTETUN ALOITE VIITTOMA- 
KIELEN TULKKAUKSEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 19.5.2010, asia 13 
Khs 2010-1031 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Viittomakieli on monille äidinkieli, ja he pystyvät toimimaan täysipai-
noisesti vain omalla äidinkielellään. Tulkkausta tulisikin tarjota tarpeen 
mukaan. Huolimatta muuttuneesta lainsäädännöstä tulkkauspalvelut 
ovat riittämättömät. 
 
Huolta aiheuttaa etenkin tulkkausten saanti hätätilanteissa, joihin ei voi 
varautua tilaamalla tulkkausta ennakkoon. 
 
Tulkkien saantiin on järjestettävä ympärivuorokautinen päivystys eri-
laisten hätätilanteiden varalle, jotta äidinkielinen palvelu voidaan turva-
ta. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että tutkitaan ympärivuoro-
kautisten tulkkauspalvelujen päivystyksen järjestämistä yhteistyössä 
pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Tämä voisi olla tulkkien saata-
vuuden ja kustannustehokkuuden kannalta toimiva ratkaisu. 
 
Mikäli tämä ei onnistu, järjestetään tulkkauspalvelut Helsingin toimes-
ta.” 
 
Aloitteesta on saatu 26.8.2010 terveyslautakunnan, 26.8.2010 pelas-
tuslautakunnan, 9.9.2010 sosiaalilautakunnan, 29.9.2010 opetuslauta-
kunnan ja 17.9.2010 talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnot, jotka 
ovat liitteinä 13–17. 

 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja yhtyy aloitteessa esitettyyn näke-
mykseen, että viittomakielisiä tulkkauspalveluja tulee olla saatavilla 
myös päivystysaikana.  
 
Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelujen järjestäminen on siirtynyt 
1.9.2010 kuntien vastuulta Kansaneläkelaitokselle (Kela), kun laki 
vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista (2010/133) tuli voimaan. 
Helsingissä palvelu on tähän asti ollut sosiaaliviraston vastuulla.  
 
Kunnat ilmoittavat Kelalle tulkkipalvelujen käyttäjien henkilö- ja yhteys-
tiedot sekä tiedot voimassaolevista tulkkipalvelupäätöksistä. Kelasta 
kesäkuussa 2010 saatujen tietojen mukaan tulkkipalvelujen suunnitte-
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luun sisältyvät myös päivystysaikaiset palvelut sekä uuden teknologian 
hyödyntäminen esimerkiksi etätulkkauksessa. 
 
Lain mukaan Kela vastaa tulkkauspalvelun toimeenpanosta sekä päät-
tää tulkkauksen järjestämisestä ja kustannusten korvaamisesta. Se voi 
järjestää palvelun itse tai hankkia sen muilta palveluntuottajilta.  

 
Khs toteaa, että kaupungin toimesta tai pääkaupunkiseudun yhteistyö-
nä ei ole ryhdytty selvittämään päivystysaikaisten tulkkauspalvelujen 
järjestämistä, koska niistä huolehtii lainsäädäntöuudistuksen jälkeen 
Kela. Uuden lain mukaisten palvelujen toteutumista seurataan ja mah-
dollisista ongelmista raportoidaan valtion suuntaan. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Anja Vallittu, puh. 310 36046) 
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7 
VT YRJÖ HAKASEN JA 27 MUUN VALTUUTETUN ALOITE TILAAJA- 
VASTUUSTA KILPAILUTTAMISESSA 
 
Kvsto 19.5.2010, asia 14 
Khs 2010-1034 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kilpailuttamiseen liittyy usein ongelmia työehtosopimusten, työlain-
säädännön ja muiden yrityksiä koskevien velvoitteiden hoitamisessa. 
Tästä on tullut esille monia tapauksia myös Helsingin kaupungin han-
kinnoissa ja urakoissa muun muassa rakennusalalla. 
 
Poliisiviranomaisten arvioiden mukaan tilaajavastuun toteuttamisessa 
on puutteita jopa 60 prosentissa tapauksista, joissa on tehty tarkastuk-
sia. Tilaajavastuuta ei usein ole ulotettu koko hankintaketjuun. 
 
Kilpailutuksessa selviytyvät yhä useammin voittajaksi yritykset, jotka 
käyttävät itse tai alihankkijoiden kautta ns. lähetettyä työvoimaa Euroo-
pan unionin alueelta. Lähetetyn työvoiman tulisi lain mukaan itse ilmoit-
tautua verottajalle, mutta tämä ilmoitus jätetään useimmiten tekemättä. 
Ulkomaista työvoimaa käytetään myös räikeästi hyväksi yritysvoittojen 
kasvattamiseksi. 
 
Helsingin kaupunki kilpailuttaa hankkeita usein siten, että kilpailutuksen 
ratkaisee käytännössä hinta. On hyväksytty tarjouksia, joiden hinta on 
niin alhainen, että sillä ei voi mitenkään maksaa työehtosopimusten 
mukaisia palkkoja ja hoitaa kaikkia työnantajalle lain mukaan kuuluvia 
velvoitteita. Hankintalain mukaan kaupungin pitäisi hylätä tällaiset tar-
joukset. 
 
Kaupunki voi asettaa kilpailutuksessa täsmällisempiä ehtoja. Tällainen 
voisi olla esimerkiksi yrityksille asetettava velvollisuus ilmoittaa verotta-
jalle kaikki hankkeessa työskentelevät henkilöt, myös ns. lähetetyt 
työntekijät. Kaupunki voi parantaa valvontaa myös ulottamalla tilaaja-
vastuu koko ketjuun ja velvoittamalla pääurakoitsijat raportoimaan 
säännöllisesti esimerkiksi palkanmaksusta. Hinnan ohella pitäisi kilpai-
lutuksessa olla aina tärkeänä kriteerinä myös työn laatu. 
 
Esitämme, että kaupunginhallitus täsmentää kilpailuttamista koskevia 
ohjeita niin, että harmaan talouden ongelmia torjutaan entistä aktiivi-
semmin. Esitämme, että kaupungin harjoittamaa yhteistyötä muiden vi-
ranomaisten kanssa harmaan talouden torjunnassa kehitetään osoit-
tamalla siihen lisää resursseja ja tekemällä yhteistyötä harmaan talou-
den torjunnassa myös ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Lisäksi esi-
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tämme, että kaupunki ehdottaa valtioneuvostolle lainsäädännön muut-
tamista niin, että verottaja saa lisää valtuuksia muun muassa pankkien 
vertailutietojen hankkimiseksi ja että kunnat saavat verottajalta konk-
reettisempaa tietoa harmaan talouden yrityksistä.” 
 
Aloitteesta on saatu 31.8.2010 kiinteistölautakunnan, 15.9.2010 tekni-
sen palvelun lautakunnan, 3.9.2010 yleisten töiden lautakunnan, 
9.9.2010 liikuntalautakunnan, 26.8.2010 Helsingin Energian johtokun-
nan, 27.8.2010 Helsingin Sataman johtokunnan, 2.9.2010 liikennelai-
toksen johtokunnan ja 17.8.2010 hallintokeskuksen oikeuspalvelujen 
lausunnot, jotka ovat liitteinä 18–25. 
 
Khs toteaa seuraavaa: 
 
Vuoden 2007 alusta voimaan astunut tilaajavastuulaki velvoittaa tilaa-
jaa selvittämään, että sen käyttämät alihankkijat täyttävät lakisääteiset 
velvoitteensa. Tilaajavastuulain edellyttämien selvitysten toimittaminen 
on kaupungin hankintayksikköjen lähettämissä tarjouspyynnöissä ase-
tettu tarjoajia sitovaksi ehdottomaksi vaatimukseksi. 
 
Virastojen ja liikelaitosten hankintayksiköt noudattavat myös julkisista 
hankinnoista annetun lain ja muiden ko. toimintaa koskevien erityislaki-
en säännöksiä sekä Khn 17.11.2008 hyväksymää ohjetta harmaan ta-
louden torjumiseksi kaupungin hankintojen yhteydessä.  
 
Tilaajavastuulain ohella myös hankintalainsäädäntö tarjoaa hyviä työ-
kaluja harmaan talouden torjuntaan. Näistä voidaan mainita esimerk-
keinä säännökset, jotka koskevat alihankintaa, hankintasopimuksen 
erityisehtoja, verotukseen liittyviä velvoitteita, ehdokkaiden ja tarjoajien 
valintaa, tarjouksen valintaa sekä poikkeuksellisen alhaisia tarjouksia. 
 
Khs katsoo, että kaupungin hallintokunnilla on jo tällä hetkellä varsin 
hyviä lainsäädännöllisiä ja kaupungin omaan ohjeistukseen perustuvia 
keinoja torjua harmaata taloutta kaupungin hankinnoissa sekä hankin-
tamenettelyn että hankintasopimuksen täytäntöönpanon aikana. Olen-
naista on, että tarjolla olevia keinoja käytetään aktiivisesti ja systemaat-
tisesti sekä kiinnitetään erityistä huomiota etenkin ongelmallisiksi todet-
tujen toimialojen hankintoihin. 
 
Kaupunginjohto myös seuraa harmaan talouden esiintymistä kaupunki-
konsernin hankinnoissa. Kaupungin hankintayksiköt ja kaupunkikon-
sernin tytäryhteisöt toimittavat neljännesvuosittain myös kaikki palvelu- 
ja tavarahankintoihin liittyvät ostolaskutiedot verottajalle, jolta saadaan 
tapauslajikohtaista lukumäärätietoa (ei yrityskohtaista tietoa) verottajan 
seulaan jääneistä palvelun tuottajista. Etelä-Suomen aluehallintoviras-
ton työsuojelun vastuualue raportoi kaupungille kaupunkikonsernin 
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työmailla suoritetuista tarkastuksista ja niiden yhteydessä tehdyistä tar-
kastushavainnoista. Kaupunki myös kouluttaa hankintojen valmistelus-
ta vastaavia ottamaan huomioon hankintojen yhteydessä harmaan ta-
louden torjuntaan liittyvät toimenpiteet. 
 
Kaupunginjohdolle laaditaan neljännesvuosittain harmaan talouden tor-
junnan seurantaraportti, johon kootaan edellä mainitut verottajalta ja 
työsuojeluhallinnolta saadut tiedot sekä viranomaisyhteistyökeskuksen 
(Virke) laatima katsaus talousrikollisuudesta Suomessa. Seurantara-
portti lähetetään tiedoksi ja toimenpiteitä varten myös kaikille kaupun-
gin virastoille ja liikelaitoksille sekä kaupunkikonsernin tytäryhteisöille. 
Näin kaupunki pyrkii muodostamaan kaikilla toiminnan tasoilla koko-
naiskuvaa harmaan talouden esiintymisestä omassa toiminnassaan, li-
säämään yksiköidensä tietoisuutta harmaan talouden vahingollisista 
vaikutuksista kaupungin toimintaan ja talouteen sekä ehkäisemään nii-
tä. 
 
Khs toteaa, että kaupungin kilpailuttamisen kehittäminen on jatkuvaa 
yhteistyötä monien eri tahojen kanssa. Kaupunki ei kuitenkaan voi ot-
taa mm. verohallinnolle ja poliisille kuuluvia tehtäviä itselleen. Esimer-
kiksi HKR-Rakennuttaja on jo vuosia toiminut tiiviissä yhteistyössä ve-
rottajan ja poliisiviranomaisten kanssa. HKR-Rakennuttajan ja Raken-
nusliiton kesken on myös sovittu käynnistettävän yhteisprojekti, jonka 
tarkoituksena on harmaiden markkinoiden torjunnan tehostaminen kes-
kinäistä tiedonsiirtoa ja muuta yhteistyötä hyödyntämällä. 
 
Kaupunki myös kouluttaa hankintojen valmistelusta vastaavia ottamaan 
huomioon hankintojen yhteydessä harmaan talouden torjuntaan liittyvät 
toimenpiteet. 
 
Arvioitaessa harmaan talouden torjuntaa koskevan kaupungin ohjeis-
tuksen muutostarpeita on syytä todeta, että valtaosassa kaupungin 
hankintatoimea harmaa talous ei ole olennainen ongelma. Tämän 
vuoksi on huolehdittava siitä, että mahdollinen uusi sääntely ei nosta 
hankintojen jo entisestäänkin korkeita prosessikustannuksia. 
 
Aloitteessa esitetään kilpailutukseen lisättäväksi täsmällisempiä ehtoja. 
Tällä hetkellä yritykset ilmoittavat verottajalle palkanmaksutiedot vuosi-
ilmoituspohjalta. Parhaillaan valmisteltavassa valtion talousrikostorjun-
taohjelmassa selvitetään siirtymistä kuukausittaiseen henkilöperustei-
seen ilmoitusjärjestelmään. Verottajan käsityksen mukaan tämä vaatisi 
kuitenkin aivan uudentyyppisen valvontajärjestelmän ja selkeästi lisää 
resursseja. Palkanmaksun raportoinnin muuttamisesta on myös tehty 
lakialoite, jonka toteuttamiskelpoisuus selvitetään talousrikostorjuntaoh-
jelman kehitystyön yhteydessä. Valtion talousrikostorjuntaohjelmassa 
on useita ehdotuksia lainsäädännön muuttamisesta siten että verottaja 
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saa lisää valtuuksia ja että rakennuttajat toisaalta saisivat verottajalta 
yksityiskohtaisempia tietoja niistä yrityksistä, joilla töitään teettävät. 
Torjuntaohjelman toimeenpano on tällä hetkellä valmisteilla valtiova-
rainministeriössä. 
 
Khs viittaa aloitteesta saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Helsingin 
kaupungin tilaajavastuulain mukaisten toimenpiteiden ja kilpailuttami-
sen ohjeistus on riittävä. Yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa tu-
lee kehittää. Hallitus esittääkin, että verohallintoon perustetaan 
1.1.2011 alkaen pysyvä Harmaan talouden selvitysyksikkö. Selvitysyk-
sikön tehtävänä olisi edistää harmaan talouden torjuntaa tuottamalla ja 
jakamalla tietoa harmaasta taloudesta ja sen torjunnasta. 
 
Lisäksi Khs toteaa, että kaupunki on 13.9.2010 esittänyt eduskunnan 
tarkastusvaliokunnalle sen harmaan talouden torjuntaan liittyvistä ilmi-
öistä ja ongelmista teettämästä tutkimuksesta antamassaan lausun-
nossa, että monet harmaan talouden torjuntaan liittyvät ongelmat liitty-
vät nykyiseen lainsäädäntöön. Esimerkkinä tästä on verolainsäädän-
nön salassapitosäännökset, jotka estävät verottajaa toimittamasta kau-
pungille tietoja niistä yrityksistä, jotka ovat jääneet verottajan seulaan 
kaupungin verottajalle toimittamien ostolaskutietojen perusteella. Yri-
tyskohtaisten tietojen saanti verottajalta mahdollistaisi kaupungille pi-
dättäytymisen kaupallisesta yhteistyöstä sellaisten yritysten kanssa, 
jotka eivät ole täyttäneet lakisääteisiä velvoitteitaan. Yhteistyö olisi 
mahdollista vasta, kun yhteiskunnalliset velvoitteet on hoidettu kuntoon. 
Lausunnossaan kaupunki esitti pikaisiin lainsäädäntötoimiin ryhtymistä. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Seppo Olli, puh. 310 36135) 
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8 
VT PIA PAKARISEN JA 5 MUUN VALTUUTETUN ALOITE STRATEGIAN  
LAATIMISESTA KUMPPANUUDESTA JÄRJESTÖJEN KANSSA  
PALVELUJEN TARJOAMISESSA 
 
Kvsto 2.6.2010, asia 19 
Khs 2010-1140 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingissä toimii sosiaali-, terveys-, nuoriso- ja opetustoimien vaiku-
tusalalla lukuisia järjestöjä, jotka tekevät arvokasta työtä erityisesti 
vanhusten sekä nuorten ja lasten kanssa. Monet ammattimaisella ta-
valla, laadukkaasti ja huomattavasti alemmin kustannuksin kuin kau-
pungin oma organisaatio. Taloudellisesti hankalassa tilanteessa joudu-
taan pohtimaan järjestöille maksettavien avustusten pienentämistä. 
Toinen vaihtoehto olisi pohtia, mitä toimintoja – joita tällä hetkellä suori-
tetaan usein rinnakkain kaupungin ja järjestöjen kesken – voitaisiin 
mahdollisesti antaa kokonaan tai joillakin alueilla kolmannen sektorin 
(tai pienyritysten) hoidettaviksi. 
 
Kaupungista puuttuu kuitenkin strategia, jossa linjattaisiin järjestöjen 
kanssa tehtävää yhteistyötä. Kaupungin tehtävänä on mahdollistaa 
palvelut, ei välttämättä tuottaa niitä kaikkia itse. Avustushakemuksia 
käsiteltäessä jokin järjestö saattaa myös jäädä harmaalle alueelle, jol-
loin on vaikea määrittää, minkä hallintokunnan toiminnan piiriin järjes-
tön toiminta kuuluu. Kaupungissa voitaisiin myös soveltaa avustuksiin 
yhtenäisiä hakuaikoja, jolloin vältettäisiin päällekkäisyydet. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että Helsingin kaupunki 
laatisi strategian kumppanuudesta järjestöjen kanssa palvelujen tar-
joamisessa.” 
 
Khs toteaa, että järjestöjen tekemä työ ja järjestöt yhteistyökumppa-
neina kaupungin organisaatiolle ovat arvokkaita kaupunkilaisten hyvin-
voinnin kannalta. Kaupungin strategiaohjelmassa myös korostetaan 
kaupunkilaisten omaa vastuuta, jonka yksi ilmentymä on vapaaehtois-
työ. Erillistä strategiaa ei tarvita, koska strategiaohjelmassa 2009–2012 
on kumppanuutta koskien seuraavat selkeät linjaukset hyvinvoinnin ja 
palvelujen alueen kohdassa ”Käyttäjälähtöiset palvelut tarjotaan asuk-
kaan osallisuutta ja omaa vastuuta vahvistaen”. 
 
Strategiaohjelmassa todetaan toimenpiteenä, että kumppanuuksia yksi-
tyisen yrityselämän ja kolmannen sektorin ja pääkaupunkiseudun kau-
punkien kanssa kehitetään. Samoin todetaan, että kaupungin omaa 
tuotantoa täydentävän tai korvaavan yksityisen ja kolmannen sektorin 
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sekä seudullisen yhteisen palvelutuotannon osuudet ja muodot määri-
tellään hallintokunnittain. 
 
Strategiaohjelman mukaisesti hallintokunnat ovat määritelleet toimialoil-
laan ja eri palveluiden suhteen järjestöjen kanssa tehtävät yhteistyön 
tavoitteet ja toimenpiteet. Hallintokunnat tekevät toimialoillaan yhteis-
työtä järjestöjen kanssa ja kaupunkitasoisina yhteistyöfoorumeina ovat 
mm. vapaaehtoistyön neuvottelukunta ja vanhusneuvosto. Asiassa voi-
daan toimia em. linjausten pohjalta ilman erillistä strategiaa. 
 
Khs toteaa lisäksi, että kaupunginhallituksen ehdotukseen vuoden 
2011 talousarvioksi sisältyy toimenpide, että kaupunki laatii vuoden 
2011 aikana palveluiden tuottamisen strategian, jossa määritellään, mi-
ten palvelut järjestetään ja tuotetaan – mitkä palvelut kaupunki tuottaa 
itse, mitkä palvelut tuotetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja 
mitkä hankitaan markkinoilta. Strategiassa tarkastellaan kaupungin 
keskeisiä palveluita, kartoitetaan niiden nykytila ja suunnitellaan niiden 
kehittämistä. Tavoitteena on turvata palvelujen saatavuus ja laatu tule-
vaisuudessa. Tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman laadukkaat 
palvelut kustannustehokkaasti.  Samassa yhteydessä selvitetään mm. 
monituottajamallien käyttöönotto. 
 
Uusi valmisteilla oleva sähköinen avustusjärjestelmä tulee edistämään 
järjestöavustusten koordinointia ja päällekkäisyyksien kontrollointia 
kaupungissa. Sähköisen avustusjärjestelmän käyttöönoton jälkeen jär-
jestöt voivat jättää avustushakemuksensa sähköisesti asiointi.hel.fi -
portaalin kautta ja seurata hakemuksensa käsittelyä asiointikansios-
saan. Avustuksia voi jättää mm. kulttuurikeskuksen, liikuntaviraston, 
nuorisoasiainkeskuksen sekä terveys-, sosiaali- ja opetustoimen alai-
seen toimintaan liittyen. Yhteensä yksitoista virastoa myöntää avustuk-
sia järjestöille, kukin omalla alallaan. Hakuaikoja pyritään yhtenäistä-
mään, mutta se ei ole kaikilta osin mahdollista avustettavissa toimin-
noissa olevien erojen vuoksi. Hakuajat on pyritty määrittämään mahdol-
lisimman pitkälle huomioiden eri hakijoiden toiminnan asettamat vaa-
teet.  

 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kj / Tapio Korhonen, puh. 310 36050) 
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9 
VT ILKKA TAIPALEEN JA 7 MUUN VALTUUTETUN ALOITE KAARLO  
HALTIAN PUISTIKON KUNNOSTAMISESTA 
 
Kvsto 13.5.2009, asia 10 
Kvsto 8.10.2008, asia 13 
Khs 2008-2136 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Esitän, että Veräjämäen keskustassa sijaitseva Kaarlo Haltian puistik-
ko viimein kunnostetaan huomioiden oheiset aiemmat apulaiskaupun-
ginjohtajien vastaukset (Martin Meinander 9.10.2000: ’puisto suunnitel-
laan vuoden 2001 aikana’ ja Pekka Sauri 30.12.2005: ’katu- ja puisto-
osasto kiirehtii hankkeen toimeenpanoa’). 
 
Puistikossa on nyt erilaisia keräysastioita ja säilytyslaatikoita toista-
kymmentä, puiston penkkejä ei ole, saati kohtuullisiakaan istutuksia. 
 
Edeltävistä syistä johtuen joudun palaamaan asiaan kolmatta kertaa, 
tällä kerralla valtuustoaloitteella.” 
 
Aloitteesta on saatu 10.12.2008 yleisten töiden lautakunnan, 13.2.2009 
taidemuseon johtokunnan ja 27.2.2009 kaupunginmuseon johtokunnan 
lausunnot, jotka ovat liitteinä 26–28. Lisäksi aloitteesta on saatu 
1.7.2010 uusi yleisten töiden lautakunnan lausunto, joka on liitteenä 
29. 
 
Khs toteaa, että aloite on ollut kerran aikaisemmin käsiteltävänä. Kvsto 
päätti 13.5.2009 (asia 10) palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. 
Palautus perustui valtuutettu Ilkka Taipaleen tekemään palautusehdo-
tukseen, jota valtuutettu Antti Vuorela kannatti. 
 
Khn esitys oli tuolloin seuraava: 
” Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Kaarlo Haltian puiston 
kunnostus ei sisälly rakennusviraston investointiohjelmaan vuosille 
2009–2013. Puisto on rakenteiltaan tyydyttävässä kunnossa.  
 
Kierrätysastioiden paremmalla sijoittelulla puistoa saadaan viihtyisäm-
mäksi. YTV on käynnistänyt kierrätyspisteiden sijainnin tarkastelun 
pääkaupunkiseudun alueella, ja Kaarlo Haltian puiston tilanne arvioi-
daan samassa yhteydessä vuoden 2009 aikana. 
 
Henkilömuistomerkkien toteuttaminen ei taidemuseon lausunnon mu-
kaan ole kaupungin käytäntönä. Henkilömuistomerkit ovat yleensä lah-
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joituksia tai muuten yksityisten tahojen hankkeita. Muun taideteoksen 
sijoittamiselle ei sinänsä ole estettä. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.” 
 
Khs toteaa, että Kaarlo Haltian puisto on rakenteiltaan tyydyttävässä 
kunnossa. Puiston epäviihtyisyyteen vaikuttaa lukuisien erilaisten kerä-
ysastioiden sijoittelu alueelle. Keräysastioiden sijoittelua ja valikoimaa 
selvitetään Helsingin Seudun ympäristöpalvelun (HSY) aluekeräyspis-
teiden kartoituksessa vuoden 2011 loppuun mennessä.  
 
Henkilömuistomerkkien toteuttaminen tapahtuu vain kaupungin ulko-
puolisten tahojen aloitteesta ja hankkeina. Kaupunki ei osallistu ko. kal-
taisten muistomerkkien kustannuksiin. Taidemuseon ilmoituksen mu-
kaan tietoa konkreettisen Kaarlo Haltian muistomerkkihankeen vireillä 
olosta ei ole. 
 
Oulunkylän ja Koskelan viheraluesuunnitelmaan vuosille 2003–2012 on 
kirjattu, että mikäli asukashanke Kaarlo Haltian muistomerkistä toteu-
tuu, puisto kunnostetaan hankkeen kanssa rinnakkain. Yleisten töiden 
lautakunnan mukaan puiston kunnostushanke ei sisälly rakennusviras-
ton investointiohjelmaan vuosille 2010–2014. Mikäli muistomerkkihanke 
jossain vaiheessa konkretisoituu, puiston kunnostuksen aikataulutus 
tarkastellaan siinä yhteydessä. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Ryj / Kristiina Matikainen, puh. 310 36035) 
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10 
VT MAIJA ANTTILAN JA 11 MUUN VALTUUTETUN ALOITE RAKENTA- 
MISTA KUVAAVISTA TAULUISTA 
 
Kvsto 21.4.2010, asia 14 
Khs 2010-826 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kaupungissa rakennetaan kaiken aikaa. Monissa rakennuskohteissa 
onkin kiitettävästi kuvattu sitä, mitä rakennetaan, kuka on rakennuttaja 
ja milloin kohde valmistuu. Se helpottaa kaupunkilaisten tuskaa sopeu-
tua jatkuviin rakennustyömaihin. 
 
Mutta joissakin puistojen rakentamis- ja parantamiskohteissa tällaiset 
taulut ovat unohtuneet. Kaupungin pitäisi huolehtia, että sen jokaisessa 
rakentamiskohteessa selostetaan kohteen lopputulosta ja aikataulu. Se 
varmasti vähentää myös turhia kyselyjä. 
 
Taulussa pitäisi olla kuva/kuvia lopputuloksesta, esim. puistojen koh-
dalla se olisi erittäin mielenkiintoista ja tärkeää. 
 
Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että kaupunki huolehtii omien ra-
kentamiskohteittensa infotaulutuksesta ja velvoittaa muitakin rakennut-
tajia tekemään samoin.” 
 
Aloitteesta on saatu 17.6.2010 yleisten töiden lautakunnan, 6.7.2010 
kiinteistölautakunnan ja 8.9.2010 asuntotuotantotoimiston lausunnot, 
jotka ovat liitteinä 30–32. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että ympäristöön olennai-
sesti vaikuttaville työmaille on rakennusjärjestyksen mukaan pystytet-
tävä työmaataulu, josta ilmenee hankkeeseen ryhtyvä, työn tarkoitus, 
kesto sekä työmaasta vastaavan henkilön yhteystiedot. 
 
Kaupungin omilla työmailla edellytetään noudatettavan työmaiden mer-
kitsemistä, samoin kaupungin yleisillä alueilla toimivilla ulkopuolisten 
työmailla. Yhteistyötä rakennuttajien kanssa on viime aikoina kehitetty 
paremman tiedottamisen suuntaan. Puistokohteissa käytetään työmaa-
tauluja, joissa esitetään puistosuunnitelma. 
 
Tietoa työmaista on saatavissa myös internetin kautta. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Ryj / Kristiina Matikainen, puh. 310 36035) 
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11 
VT PIA PAKARISEN JA 4 MUUN VALTUUTETUN ALOITE MUNKKINIEMEN  
MATONPESUPAIKAN POISTAMISESTA SEKÄ MATONPESUPAIKKOJEN  
TARPEELLISUUDEN KARTOITTAMISESTA 
 
Kvsto 19.5.2010, asia 15 
Khs 2010-1025 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Merenrannoilla sijaitsevat mattolaiturit edustavat nostalgista kansan-
perinnettä, mutta mattojen peseminen luonnonvesissä ei ole ekologisis-
ta syistä perusteltavissa. 
 
Munkkiniemessä mattojenpesulaituri sijaitsee uimarannan lähettyvillä 
ranta-alueella, johon kerääntyy lämpimillä säillä nopeasti sinilevää. 
Alueen rantavesiä ei ole syytä kuormittaa yhtään enempää. 
 
Esitän, että 
 
1 Munkkiniemen matonpesupaikka poistetaan ja että 

 
2 käyttäjämäärien sitä edellyttäessä harkitaan kuivan maan 

pesupaikan rakentamista Länsi-Helsingin alueelle. Samas-
sa yhteydessä on syytä kartoittaa kaikkien Helsingin ma-
tonpesupaikkojen tarpeellisuus.” 

 
Aloitteesta on saatu 24.6.2010 Helsingin Sataman johtokunnan ja 
26.8.2010 yleisten töiden lautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 33 
ja 34. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Helsingin Satama yllä-
pitää Munkkiniemen mattolaituria niin kauan kuin se on käyttökelpoi-
nen. Uusia merenrannalle sijoittuvia mattolaitureita ei ole tarkoitus pe-
rustaa. 
 
Rakennusvirasto tekee parhaillaan maalle perustettavien matonpesu-
paikkojen tarvekartoitusta ja alustavaa sijoitussuunnitelmaa. Taloudelli-
sia mahdollisuuksia uusien paikkojen perustamiseen ei kuitenkaan ole 
lähitulevaisuudessa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Ryj / Kristiina Matikainen, puh. 310 36035) 
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12 
VT ILKKA TAIPALEEN JA 9 MUUN VALTUUTETUN ALOITE MELUN- 
MITTAUS- JA HIUKKASMITTAUSTAULUJEN ASENTAMISESTA 
 
Kvsto 19.5.2010, asia 18 
Khs 2010-1026 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsinki on kiitettävästi asentanut katujen varrelle nopeusnäyttötaulu-
ja. 
 
Useissa Euroopan suurkaupungeissa on lisäksi asennettu vastaavia 
melunmittaustauluja & ehkä hiukkasmittaustauluja. 
 
Esitämme, että Helsingin kaupunki ryhtyy myös vastaavien näyttötaulu-
jen asentamiseen keskeisten katujen varteen.” 
 
Aloitteesta on saatu 17.6.2010 yleisten töiden lautakunnan, 21.6.2010 
ympäristölautakunnan, 24.6.2010 kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 
31.8.2010 HSY:n lausunnot, jotka ovat liitteinä 35–38. 
 
Khs toteaa, että monilla eurooppalaisilla kaupungeilla tai kaupunkialu-
eilla on erilaisia ja -laajuisia melun mittausjärjestelmiä. Suomen ainoa 
jatkuvatoiminen ympäristömelun mittausjärjestelmä on Ilmailulaitos  
Finavialla. 
 
Jatkuvatoimisten melumittausasemien ja niihin liittyvien näyttötaulujen 
käyttöönottoa kannattaa selvittää myös Helsingissä. Ensin tulisi kuiten-
kin selvittää tarkemmin muissa Euroopan kaupungeissa saatuja koke-
muksia erilaisista ympäristömelun mittaus- ja näyttöjärjestelmistä ja sen 
perusteella miettiä Helsinkiin soveltuvan järjestelmän käyttöönoton ta-
voitteita, käyttötarkoituksia ja saavutettavissa olevia hyötyjä. Lisäksi tu-
lisi myös selvittää järjestelmän perustamisen ja ylläpidon kustannusvai-
kutukset, sillä ne saattavat olla suuret. 
 
Helsinki voisi selvittää asiaa yhteistyössä pääkaupunkiseudun muiden 
kuntien ja myös Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. 
 
Hiukkasmittaustaulujen osalta Khs toteaa, että ilmanlaadun seuranta 
pääkaupunkiseudulla on HSY:n vastuulla. HSY:llä on Helsingissä neljä 
pysyvää ilmanlaadun mittausasemaa sekä yksi siirrettävä mittausase-
ma. Lisäksi ilmanlaatua mitataan satamien vaikutuspiirissä. Uusien 
hiukkasmittausasemien perustaminen vaatisi huomattavia taloudellisia 
ja henkilöstöresursseja. 
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HSY:n ilmansuojeluohjelman yhtenä tärkeänä tavoitteena on asukkai-
den tietoisuuden lisääminen ilmanlaadusta, ja ilmanlaatutiedon välittä-
minen näyttötaulujen avulla tukee tätä tavoitetta. HSY jatkaa näyttötau-
luihin liittyvää yhteistyötä mm. Helsingin ympäristökeskuksen, HKL:n ja 
HSL:n kanssa ja tutkii mahdollisuuksia sijoittaa ilmanlaatunäyttöjä esi-
merkiksi raitiovaunuihin ja busseihin. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Ryj / Erja Saarinen, puh. 310 36102) 
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13 
VT SIRPA ASKO–SELJAVAARAN JA 24 MUUN VALTUUTETUN ALOITE  
”HELSINKI TOILET” -OHJELMASTA 
 
Kvsto 16.6.2010, asia 18 
Khs 2010-1227 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsinkiläiset ja vieraamme viettävät aikaa lukuisissa puistoissa ja 
käyttävät kaupungin ulkoilureittejä. Varsinkin vanhukset ja lapsiperheet 
pitävät ongelmana sitä, että puistoissa ja ulkoilureiteillä ei ole yleisiä 
käymälöitä. 
 
Aloitteen tekijät ehdottavat, että Helsingin kaupunki tekee selvityksen 
julkisten käymälöiden tarpeesta kaupungissamme ja suunnittelee käy-
mälöiden ulkomuodon, tekniikan ja huollon. ”Helsinki Toilet” -ohjelma 
voisi toimia osana Helsingin Design pääkaupunki -projektia esimerkki-
nä hyvästä palveluinnovaatiosta.” 
 
Aloitteesta on saatu 26.8.2010 yleisten töiden lautakunnan lausunto, 
joka on liitteenä 39. 
 
Khs viittaa viittaa yleisten töiden lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että 
yleisen käymäläverkoston yleissuunnitelma on valmistumassa vuoden 
loppuun mennessä. Selvityksessä tarkastellaan mm. käymälöiden tar-
vetta. Kaupungin omaa ulkokalustesarjaa, johon kuuluu mm. City-
käymälämallisto, on tarkoitus esitellä Design World Capital 2012 vuo-
den aikana. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Ryj / Kristiina Matikainen, puh. 310 36035) 
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14 
VT ILKKA TAIPALEEN JA 1 MUUN VALTUUTETUN ALOITE SYVÄPURO- 
YHTEISÖN PALVELUISTA 
 
Kvsto 7.4.2010, asia 21 
Khs 2010-733 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Itä-Uudellamaalla sijaitseva ns. Syväpuron hoitoyhteisö on alan pitkän 
linjan miehen, sittemmin sosiaalineuvos Maukka Poikeljärven vetämä 
asuinyhteisö, johon on otettu myös Helsingistä ehkä vaikeimmin alko-
holisoituneita miehiä, jotka ovat päässeet ainakin siellä oloajan raittiu-
den kapeasta syrjästä kiinni, osa päätyen pitkäaikaiseen raittiuteen. 
Asuinyhteisössä on tarjolla myös mielekästä tekemistä ja toimintaa. 
 
Nyt eri puolilta saatujen uhkaviestien mukaan Helsingin kaupunki olisi 
lakkauttamassa miesten lähettämistä tähän yhteisöön. Tämä merkitsisi 
koko yhteisön lakkaamista ilman että vastaavaa yhteisöä/paikkaa olisi 
korvaavana tiedossa. 
 
Tämän takia pyydämme Helsingin kaupunginhallitusta selvittämään, 
voisiko ja millä edellytyksillä Helsingin kaupunki edelleen käyttää Syvä-
puron yhteisön palveluja.” 
 
Aloitteesta on saatu 1.7.2010 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on liit-
teenä 40. 
 
Khs viittaa sosiaalilautakunnan aloitteesta antamaan lausuntoon ja to-
teaa, että Syväpuro-yhteisö suljettiin tarjouskilpailusta, koska sen tarjo-
us ei vastannut tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia. Mikäli puite-
sopimuksen saaneet yksiköt eivät kykene tarjoamaan asiakkaalle asu-
mispalvelua, sosiaalivirasto voi hankkia lisäpaikkoja yksittäistapauksis-
sa maksusitoumuksin. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Stj / Olli Hari, puh. 310 36048) 
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15 
VT MAIJA ANTTILAN JA 15 MUUN VALTUUTETUN ALOITE RINTASYÖPÄ- 
SEULONNOISTA ULTRAÄÄNITUTKIMUKSINA 
 
Kvsto 21.4.2010, asia 15 
Khs 2010-827 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kaupunki on kiitettävästi järjestänyt naisille mahdollisuuden saada 
maksuton mammografia määrävuosien välein. Seula toteutetaan rönt-
gentutkimuksena. 
 
Tutkimus voi olla, etenkin mastopathtiittisissa rinnoissa, erittäin kivulias. 
Lisäksi röntgentutkimus ei aina anna luotettavaa tulosta. Ultraäänitut-
kimus on ollut mahdollista seulontatutkimuksen varmistajana. 
 
Nyt voisi olla tarpeen, että ultraäänitutkimus otettaisiin ensisijaiseksi 
seulontatutkimukseksi naisten rintojen syöpätutkimuksissa. Se olisi ny-
kyistä kivuttomampi, nopeampi ja todennäköisesti luotettavampi. 
 
Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että kaupunki tutkii, voitaisiinko 
naisten rintojen syöpäseulonnat suorittaa ultraäänitutkimuksina.” 
 
Aloitteesta on saatu 26.8.2010 terveyslautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 41. 
 
Khs toteaa, että Helsinki järjestää 50–69-vuotiaille naisille rintasyöpä-
seulonnan kahden vuoden välein. Rintojen röntgenkuvaus, mammogra-
fia, on yksiselitteisesti ensisijainen kuvantamistutkimus sekä seulon-
noissa että rintasyöpää epäiltäessä. Täydentävinä tutkimuksina käyte-
tään tarvittaessa kaikukuvausta (ultraääni), galaktografiaa (maitotiehy-
en kuvaus) tai magneettikuvausta. Kaikki rintasyövät eivät näy mam-
mografiassa tai muissakaan kuvantamistutkimuksissa. 
 
Rintasyövän mammografiaseulonnan tarkoitus on havaita rintasyöpä 
varhaisvaiheessaan, aikaisemmin kuin ilman seulontaa tapahtuisi. Rin-
tasyöpäkuolleisuus on pienempi mammografiaseulontaan osallistunei-
den kuin siihen osallistumattomien naisten joukossa. 
 
Helsingin mammografiaseulonnoissa käytetään digitaalitekniikkaa, jon-
ka on osoitettu parantaneen pienten rintasyöpien havaitsemista tiiviissä 
rinnassa. Lisäksi käytännön kokemus on, että digitaalinen mammogra-
fia on yleensä kivuttomampi menetelmä kuin perinteinen mammografia. 
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Rintojen kaikukuvaus on täydentävä tutkimus tunnusteltavissa olevien 
tai mammografiatutkimuksessa epäselviksi jääneiden muutosten selvit-
tämiseksi. Lukuisissa tutkimuksissa kaikukuvauksen on osoitettu ole-
van mammografiaa huonompi seulontamenetelmä eikä se näin ollen 
sovellu seulontamenetelmäksi. 
 
Suurin osa intraduktaalisista (maitotiehyen sisäisistä) rintasyövistä ja 
osa invasiivisista rintasyövistä jäisi kaikututkimusta käyttämällä löyty-
mättä. Lisäksi kaikukuvauksella löytyy vain vähän mammografianega-
tiivisia, ei-tunnusteltavissa olevia syöpiä, mutta paljon lisätutkimuksia 
vaativia hyvänlaatuisia muutoksia. Näin ollen mammografian korvaami-
sella ultraäänitutkimuksella olisi merkittäviä kielteisiä terveysvaikutuk-
sia. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Stj / Marja-Liisa Rautanen, puh. 310 36148) 
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16 
VT MAIJA ANTTILAN JA 17 MUUN VALTUUTETUN ALOITE MIELEN- 
TERVEYSPOTILAIDEN PALVELUASUNNOISTA 
 
Kvsto 21.4.2010, asia 16 
Khs 2010-825 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Mielenterveysongelmien pahentumisesta uhkaa tulla entistä suurempi 
kansallinen ongelma, mille pitää tehdä nykyistä enemmän. Yksi ongel-
ma kokemusten mukaan on sopivien asuntojen puute. 
 
Mielenterveyspotilaat ovat esittäneet toivomuksen saada palveluasun-
toja myös heidän käyttöönsä. Se voisi olla yksi tapa saada mielenter-
veyspotilaat kuntoutumaan. Asumismuoto voisi kannustaa myös oma-
toimisuuteen. 
 
Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että mielenterveyspotilaita varten 
rakennetaan palveluasuntoja. Se olisi osa mielenterveyshoidon palve-
luketjua.” 
 
Aloitteesta on saatu 5.7.2010 asuntolautakunnan, 26.8.2010 terveys-
lautakunnan ja 26.8.2010 sosiaalilautakunnan lausunnot, jotka ovat liit-
teinä 42–44. 
 
Khs viittaa aloitteesta annettuihin lausuntoihin ja toteaa, että vuonna 
2001 hyväksyttyyn mielenterveysohjelmaan perustuen terveyskeskus 
ja sosiaalivirasto toteuttivat Mielenterveysprojektin (Mipro), jonka yhte-
nä osa-alueena oli mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kehit-
täminen.  
 
Mielenterveysohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi on perustettu 310 
vahvasti tuettua palveluasuntopaikkaa Lilinkotisäätiön palvelutaloihin 
sekä hankittu 210 paikkaa muiden yhteisöjen ja yksityisten palveluntar-
joajien palvelutaloista.  
 
Vuonna 2008 suoritetussa Mipro-projektin seuranta-arviossa todettiin, 
että Helsingin noin 500 palveluasumispaikkaa voivat riittää järjestelmän 
kaikkien osin toimiessa suunnitellusti. Palveluasumista tulee vielä mo-
nipuolistaa ja parantaa mielenterveyskuntoutujille kotiin annettavia pal-
veluja. 
 
Khs pitää erittäin tärkeänä, että sosiaalivirasto ja terveyskeskus jatka-
vat tiiviissä yhteistyössä mielenterveyskuntoutujille tarkoitettujen palve-
lujen kehittämistä kaupungin talouden mahdollistamissa puitteissa si-
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ten, että palvelujen kysyntä ja tarjonta tasapainottuvat ja palvelukoko-
naisuus toimii mahdollisimman hyvin. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Stj / Olli Hari, puh. 310 36048) 
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17 
VT MAIJA ANTTILAN JA 17 MUUN VALTUUTETUN ALOITE SIRKUKSESTA  
IKÄIHMISTEN KUNTOUTUSMUOTONA 
 
Kvsto 21.4.2010, asia 17 
Khs 2010-824 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Hatanpään puistosairaalassa on ikäihmisten kuntouttamiseksi ja toi-
mintakyvyn ylläpitämiseksi otettu käyttöön sirkuslaisten tieto-taitoa.  
 
Kulttuurin ja tässä tapauksessa sirkuksen tuominen osaksi ikäihmisten 
hyvää elämää sekä laitosasumisessa että myös avopalveluissa, olisi 
hyvä keino pitää ikäihmiset hyvässä kunnossa pitkään. Se toisi paitsi 
laatua elämään, voisi myös alentaa hoidon ja palvelun kustannuksia. 
 
Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että kaupunki velvoittaa ao. viras-
toja yhdessä miettimään, miten sirkuksen tieto-taitoja voitaisiin ottaa 
mukaan ikäihmisten kuntoutukseen.” 
 
Aloitteesta on saatu 26.8.2010 sosiaali- ja terveyslautakuntien lausun-
not, jotka ovat liitteinä 45 ja 46. 
 
Khs viittaa aloitteesta saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että aloite 
ikäihmisten kuuntoutumistoiminnan kehittämisestä on ajankohtainen 
sekä yhteneväinen niin kansallisten kuin kaupungin omienkin tavoittei-
den kanssa. Sirkuksen tarjoamia mahdollisuuksia on syytä selvittää ja 
kokeilla. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Stj / Olli Hari, puh. 310 36048) 
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18 
VT PÄIVI LIPPOSEN JA 2 MUUN VALTUUTETUN ALOITE IKÄIHMISTEN  
PÄÄSYSTÄ KIRKKOON 
 
Kvsto 21.4.2010, asia 18 
Khs 2010-823 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Yhä useampi helsinkiläinen ikäihminen asuu yksin. Tutkimusten mu-
kaan kotona pärjäämistä edistää terveys ja erityisesti hyvä mielenter-
veys. Mielenterveys perustuu sosiaalisiin suhteisiin. Moni ikäihminen 
kävisi mielellään kirkossa viikonloppuisin. 
 
Voisiko kaupunki hakea yhteistyötä Helsingin seurakuntien kanssa, jot-
ta alueellisesti voitaisiin parantaa ikäihmisten mahdollisuutta päästä 
sunnuntaisin kirkkoon.” 
 
Aloitteesta on saatu 26.8.2010 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 47. 
 
Khs viittaa aloitteesta saatuun lausuntoon ja toteaa, että kaupunki te-
kee yhteistyötä seurakuntien kanssa. Tavoitteena on, että ikäihmiset 
voivat liikkua ja osallistua mm. seurakuntien tilaisuuksiin. Seurakunnat 
tarjoavat avustajia ja kuljetusapua iäkkäille, joiden toimintakyky on 
alentunut. Kaupunki on parantanut joukkoliikennettä ja kaupunkiympä-
ristön esteettömyyttä. Vaikeavammaisilla on mahdollisuus saada kulje-
tuspalvelua. Khs pitää tärkeänä, että kaikkia näitä toimenpiteitä jatke-
taan ja kehitetään. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Stj / Olli Hari, puh. 310 36048) 
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19 
VT TARJA TENKULAN JA 9 MUUN VALTUUTETUN ALOITE SILTAMÄEN  
KORTTELITUVAN LISÄTILASTA JA TOIMINNAN LAAJENTAMISESTA 
 
Kvsto 21.4.2010, asia 19 
Khs 2010-829 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Siltamäen ostoskeskuksessa on toiminut vapaaehtoisvoimin asukastila 
Siltamäen korttelitupa. Korttelitupa sijaitsee Siltamäen päiväkodin yh-
teydessä, päiväkodilta osittain vapautuneissa tiloissa. Toiminta on ollut 
hyvää rinnakkaiseloa. Ikäihmisten määrän kasvaessa tulee virkistys-
toiminnan lisäksi kaupungin tarjota kotona asumista tukevia palveluita. 
Esim. edullinen lämmin ruoka tukisi ikäihmisten kotona asumista. 
 
Me allekirjoittaneet toivomme, että kaupunki järjestää monipuolista toi-
mintaa eripuolilla kaupunkia ja satsaa asukastaloihin niin, etteivät ne 
jää ainoastaan vapaaehtoisvoimien varaan.” 
 
Aloitteesta on saatu 20.8.2010 talous- ja suunnittelukeskuksen sekä 
26.8.2010 sosiaalilautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 48 ja 49. 
 
Khs viittaa aloitteesta saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että korttelitupa-
toiminta perustuu aktiiviseen kansalaistoimintaan, jolle halutaan jättää 
tilaa toimia ilman vahvaa virastotason ohjausta. Sosiaalivirasto ja Pal-
mia suhtautuvat myönteisesti ruokailun järjestämiseen Siltamäen kort-
telituvassa, mikäli toiminnasta vastaava Siltamäki-Suutarila-Seura kat-
soo ruokailun mahdolliseksi ja tarpeelliseksi. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Stj / Olli Hari, puh. 310 36048) 
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20 
VT TARJA TENKULAN JA 6 MUUN VALTUUTETUN ALOITE TERVEYS- 
ASEMIEN KESKITETYSTÄ AJANVARAUKSESTA 
 
Kvsto 21.4.2010, asia 20 
Khs 2010-828 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin terveysasemat ovat eri puolilla kaupunkia kuormittuneet eri 
tavalla. Tätä ongelmaa halutaan parantaa 1.4.10 alkaneella vapaalla 
hakeutumisella haluamalleen terveysasemalle. 
 
Nyt esitetyssä mallissa asiakas valitsee, millä asemalla hän haluaa jat-
kossa käydä. Tämä ei kuitenkaan poista akuuttiaikojen ruuhkautumista 
epätasaisesti terveysasemien välillä. Keskitetyn ajanvarauksen kautta 
asiakas saisi akuuttiaikoja nopeasti ja varausjärjestelmässä näkyisi 
kaikki vapaana olevat ajat koko kaupungin osalta. Tämä vähentäisi 
päivystysten jonoja. 
 
Me allekirjoittaneet pyydämme kaupunkia selvittämään terveyskeskus-
ten keskitetyn ajanvarauksen toteuttamista.” 
 
Aloitteesta on saatu 26.8.2010 terveyslautakunnan ja 15.9.2010 talous- 
ja suunnittelukeskuksen lausunnot, jotka ovat liitteinä 50 ja 51. 
 
Khs viittaa terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että aloitteessa 
mainittu, 1.4.2010 voimaan tullut  vapaa hakeutuminen koskee virka-
ajan ulkopuolisia päivystyspalveluja Espoossa, Helsingissä, Kauniai-
sissa ja Vantaalla, jolloin asukkailla on mahdollisuus hakeutua kiireellis-
tä tutkimusta ja hoitoa varten päivystyspisteisiin kuntarajoista riippu-
matta.  
 
Vapaaseen hakeutumiseen terveysasemien välillä siirrytään eduskun-
nassa käsiteltävänä olevan terveydenhuoltolain ja Khn linjausten mu-
kaisesti. Kuntarajat ylittävä valinnanvapaus otetaan huomioon lainsää-
dännön mukaisesti. Kaikilla Helsingin terveysasemilla siirrytään työpa-
rimalliin vuoden 2010 loppuun mennessä terveyslautakunnan 
15.6.2010 tekemän päätöksen mukaisesti. Hoidon tarpeen arvio ja hoi-
don koordinointi tapahtuu ensisijaisesti omahoitajan kautta kattaen se-
kä kiireelliset että kiireettömät ajanvaraukset.  
 
Terveyslautakunnan lausunnossa on kuvattu keskitettyä ajanvarausta 
kokeilleiden alueiden kokemuksia mm. potilaiden lisääntyneestä mat-
kustamistarpeesta ja epätarkoituksenmukaisesta palvelujen käytöstä.      
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Terveysasemien toiminnan kehittämisessä on tarkoituksenmukaisem-
paa edetä terveyskeskuksen talousarvion puitteissa ja sosiaali- ja ter-
veysministeriön Toimiva terveyskeskus -suositusten sekä terveyslauta-
kunnan kehittämislinjausten mukaisesti.   
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Stj / Marja-Liisa Rautanen, puh. 310 36148) 
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21 
VT YRJÖ HAKASEN JA 35 MUUN VALTUUTETUN ALOITE VANHUSTEN  
PITKÄAIKAISHOIDOSTA JA VANHUSPALVELUOHJELMASTA 
 
Kvsto 21.4.2010, asia 21 
Khs 2010-832 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Päätökset vanhusten pitkäaikaissairaanhoidon palvelurakenteiden 
muuttamisesta ovat johtaneet hoitojonojen pitenemiseen alkuvuoden 
aikana. Pitkäaikaissairaanhoidon paikkojen vähentäminen on tapahtu-
nut ilman, että vastaavassa määrin olisi lisätty vanhainkotipaikkoja tai 
palveluasumisen paikkoja. Tämän seurauksena monet vanhukset ovat 
jääneet heitteille. 
 
Kun valtuusto päätti – äänestyksen jälkeen – siirtää vanhusten pitkäai-
kaishoidon terveyskeskuksen alaisuudesta sosiaalitoimeen, vakuutet-
tiin, että muutos ei heikennä palveluja. Mediuutisten tietojen 
(16.4.2010) mukaan muutos on kuitenkin heikentänyt jatkohoitoa ja vä-
hentänyt paikkojen kokonaismäärää. Paikkoja on vähennetty Suursuon 
sairaalasta ja sosiaaliviraston alaisuuteen siirtyneistä Kivelän, Koskelan 
ja Myllypuron entisistä pitkäaikaissairaaloista. Jatkohoitopaikkaa odot-
televia potilaita on taas lisää akuuttisairaaloissa, kotihoidossa ja sosi-
aaliviraston kuntoutus- ja arviointipaikoilla. Viime vuosina lopultakin ko-
tihoidon, päivystyksen, akuuttisairaaloiden ja pitkäaikaissairaaloiden 
välillä paremmin toimimaan saatu hoitoketju uhkaa taas katkeilla. 
 
Edellä esitetyn perusteella esitämme, että kaupunginhallitus ryhtyy kii-
reellisiin toimiin turvatakseen kaupungin omien vanhainkotipaikkojen ja 
palveluasuntopaikkojen riittävyyden vanhustenhoidon ja pitkäaikaissai-
raanhoidon palvelurakenteiden muutosten edellyttämässä laajuudessa. 
 
Samalla esitämme, että kaupunginhallitus valmistelee valtuuston pää-
tettäväksi vanhuspalveluohjelman. Valtuuston edellisellä kaudella hy-
väksymä vanhuspalveluohjelma päättyi viime vuoden lopussa. Van-
huspalveluohjelman puuttuminen haittaa vanhusten kasvaviin palvelu-
tarpeisiin vastaamista. Ohjelman valmistelu tarjoaisi myös tärkeän 
mahdollisuuden kuulla vanhuksia, avata heille mahdollisuuksia vaikut-
taa itseään koskeviin asioihin sekä turvata vanhusneuvostolle ja ikä-
ihmisten järjestöille mahdollisuuden osallistua ohjelman tekemiseen.” 
 
Aloitteesta on saatu 19.8.2010 talous- ja suunnittelukeskuksen, 
26.8.2010 terveyslautakunnan, 9.9.2010 sosiaalilautakunnan ja 
26.10.2010 vanhusneuvoston lausunnot, jotka ovat liitteinä 52–55. 
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Khs viittaa aloitteesta saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että ikäihmisten 
avo- ja laitoshoitoa on kehitetty viime vuosina Helsingissä voimakkaasti 
ja kehittäminen jatkuu kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti. Ta-
voitteena on vähentää laitoshoitoa ja järjestää vanhusten hoito- ja hoi-
vapalvelut pääsääntöisesti palveluasumisena ja vanhainkotihoitona.  
 
Pitkäaikaishoidon paikkoja ja vanhainkotipaikkoja on vähennetty hidas-
tamalla uusien pitkäaikaisasiakkaiden sisäänottoa. Laitoshoitopaikko-
jen vähentämisen vastapainoksi on lisätty kotihoitoa ja palveluasumi-
sen ryhmäkotipaikkoja kaupungin talouden mahdollistamissa rajoissa. 
Hoitoketjun tilanne on ollut haasteellinen. Khs pitää välttämättömänä, 
että sosiaalivirasto ja terveyskeskus seuraavat edelleen tarkasti tilan-
netta ja tekevät kaiken voitavansa vanhusten hyvän hoidon turvaami-
seksi.  
 
Kaupungin strategiaohjelmassa 2009–2012 monien erillisohjelmien, ku-
ten vanhuspalveluohjelman, tavoitteita on saatettu kokonaisstrategian 
alle. Strategiaohjelman liitteenä olevaan luetteloon valtuustokaudella 
laadittavista toimintaohjelmista ei sisälly ikäpoliittista ohjelmaa. Khs 
katsoo, ettei erillisen vanhuspalveluohjelman laatimiseen ole tarvetta, 
koska ikäryhmää koskevat linjaukset sisältyvät kaupungin strategiaoh-
jelmaan ja hallintokuntien suunnitelmiin.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Stj / Olli Hari, puh. 310 36048) 
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22 
VT KATI PELTOLAN JA 24 MUUN VALTUUTETUN ALOITE OSMONKALLION  
VANHAINKODIN TOIMINNAN JATKAMISESTA 
 
Kvsto 5.5.2010, asia 16 
Khs 2010-943 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin kaupungin omistama Seniorisäätiö on päättänyt lopettaa 
Osmonkallion vanhainkodin toiminnan ja siirtää sen asukkaat muihin 
säätiön vanhainkoteihin. Menettelytavat rikkovat kaupungin strategioita, 
joiden mukaan helsinkiläisten ja myös kaupungin työntekijöiden on saa-
tava osallistua itseään koskevien asioiden valmisteluun. Sosiaalivirasto 
ei ole ohjannut Seniorisäätiön hallitusta noudattamaan strategiaa tai 
voimassa olevia yhteistoimintasäännöksiä. Sosiaalilautakuntakaan ei 
tiennyt mitään asiasta, vaikka Seniorisäätiö on siirretty sosiaaliviraston 
alaiseksi toiminnaksi. 
 
Osmonkallion työntekijöille ja asukkaille kerrottiin säätiön hallituksen 
päätöksestä huhtikuun alkupuolella, joten heillä ei ollut mahdollisuutta 
tuoda esiin vaihtoehtoja. Työntekijöille ja asukkaille tarjottiin vain kes-
kusteluja siirtopaikoista ja aikataulusta eli jo tehdyn päätöksen toteut-
tamistavasta. 
 
Osa asukkaista on jo siirretty Pakilan vanhainkotiin. Kaikille ei voida an-
taa yhden hengen huonetta. Muutoksen perusteeksi on kuitenkin ker-
rottu vanhusten asumisen turvaaminen Osmonkalliota paremmissa ja 
yhden hengen huoneissa. Samaan aikaan Osmonkalliossa jätetään 
yhden hengen huoneita tyhjäksi. Myös kotihoidossa on paljon vanhuk-
sia ja nuorempiakin, jotka kärsivät yksinäisyydestä ja haluaisivat muut-
taa palvelutaloon. He eivät kuitenkaan täytä sosiaali- ja terveysvirasto-
jen määrittelemiä tiukkoja palvelutaloon pääsyn kriteerejä. 
 
Varakkaat voivat hakeutua omilla rahoillaan yksityisiin palvelutaloihin. 
Pieni- ja keskituloiset pääsevät kaupungin tuen turvin palvelutaloon 
usein vasta kun kunto on niin huono, että palvelutalon yhteisöllisyydes-
tä ei välttämättä ole enää mitään iloa. Kaupunki karsii laitospaikkoja il-
man, että sillä on tarjota niiden tilalle tarpeeksi palveluasumista ja koti-
hoitoa. Pieni- ja keskituloiset pakotetaan sietämään huonoa palvelua. 
 
Osmonkallio on hyvin suosittu vanhainkoti, vaikka sen huoneet eivät 
ole nykyisten palveluasumisen tavoitteiden mukaisia. Lähes kaikilla 
asukkailla on kuitenkin oma huone ja hoito ja huolenpito on hyvää. 
Työntekijät ovat luoneet hyvän työilmapiirin ja haluaisivat jatkaa yhdes-
sä. 
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Ehdotamme, että Osmonkallion vanhainkotia ei tyhjennetä tässä vai-
heessa Seniorisäätiön hallituksen päätöksen mukaisesti. Sosiaalilauta-
kunnan tulisi tehdä ehdotus siitä, miten Osmonkallio voitaisiin siirtää 
kokonaisuudessaan uusiin palvelutalotiloihin. Samalla tulee selvittää, 
miten Osmonkallion nykyistä taloa voitaisiin käyttää yksinäisyydestä 
kärsivien vanhusten kevyeen yhteisölliseen palveluasumiseen tai muu-
hun palveluasumiseen.” 
 
Aloitteesta on saatu 26.8.2010 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 56. 
 
Khs viittaa sosiaalilautakunnan aloitteesta antamaan lausuntoon ja to-
teaa, että Osmonkallion vanhainkodin lakkauttaminen liittyy vanhuspal-
velujen rakennemuutokseen. Laitoshoitoa vähennetään ja samalla lisä-
tään kotihoitoa ja palveluasumista. Osmonkallion kiinteistö on perus-
korjauksen tarpeessa. Tehtyjen selvitysten mukaan kiinteistön muutta-
minen vanhusten palveluasunnoiksi on epätarkoituksenmukaista. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Stj / Olli Hari, puh. 310 36048) 
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23 
VT ANTTI VUORELAN ALOITE ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMI- 
SESTA SOSIAALIVIRASTOSSA 
 
Kvsto 19.5.2010, asia 22 
Khs 2010-1027 

 
Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Sosiaalivirastossa valmistellaan vuodelle 2011 sopeuttamisia / lak-
kauttamisia yli 30 toimelle, jotka koskevat kodeissa perusasiakastyötä 
tekeviä lapsiperheiden kotipalvelun ja varhaisen tuen tiimejä. Niissä 
työskentelee noin 100 perhetyöntekijää, 24 sosiaaliohjaajaa ja 12 joh-
tavaa ohjaajaa. Lisäksi palvelusetelin käyttöönotto 1.1.2011 alkaen vie 
10 vakanssia. 
 
Nämä esitetyt säästökohteet ovat vääriä, koska juuri nämä työntekijät 
tukevat varhaisessa vaiheessa lapsiperheitä ennaltaehkäisten lasten-
suojeluasiakkuuden syntymistä. 
 
Esitän, että ennaltaehkäisevä työ turvataan sosiaalivirastossa. Lisäksi 
esitän, että edellä mainittuja sopeuttamisia / lakkauttamisia ei tehdä 
vuonna 2011.” 
 
Aloitteesta on saatu 19.8.2010 talous- ja suunnittelukeskuksen ja 
26.8.2010 sosiaalilautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 57 ja 58. 
 
Khs viittaa aloitteesta saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että sosiaalilau-
takunta on vuoden 2011 talousarviota käsitellessään määritellyt sito-
vaksi tavoitteeksi varhaisen tuen säilyttämisen nykytasolla. Linjaus ote-
taan talousarvion mahdollistamalla tavalla huomioon vuoden 2011 toi-
minnan suunnittelussa.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Stj / Olli Hari, puh. 310 36048) 
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24 
VT KATI PELTOLAN JA 6 MUUN VALTUUTETUN ALOITE POTILAS- 
TULKKIEN PALKKAAMISESTA 
 
Kvsto 19.5.2010, asia 23 
Khs 2010-1029 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Terveysasemilla on lääkäreitä, joiden kielitaito ei riitä potilaan ymmär-
tämiseen ja hänen kanssaan keskusteluun. Ulkomaalaistaustaisilla po-
tilailla on oikeus tulkkiin ja sama oikeus on oltava myös suomen- ja 
ruotsinkielisillä. Kun terveyskeskus palkkaa vieraskielisiä lääkäreitä, 
heidän suomen tai ruotsin kielen osaamisensa on varmistettava myös 
silloin, kun he ovat sijaisina. Varsinkin keikkalääkäreille on varattava 
tulkki, joka auttaa potilasta asioimaan lääkärin kanssa, mutta joka sa-
malla opettaa myös lääkäriä ymmärtämään ja käyttämään suomea työ-
kielenä. 
 
Vanhemmat ihmiset eivät aina uskalla valittaa lääkärin huonosta kieli-
taidosta. Hoitajatkin saattavat peitellä lääkärin osaamattomuutta sen si-
jaan, että vaatisivat potilaalle riittävää palvelua. 
 
Ehdotamme, että terveyskeskus palkkaa riittämättömän kielitaidon 
omaaville lääkäreille ja tarpeen mukaan muullekin hoitohenkilöstölle 
potilastulkkeja, jotka samalla myös opettavat työntekijät ymmärtämään 
ja keskustelemaan potilaiden kanssa sekä tekemään oikein tarpeelliset 
tiedostot.” 
 
Aloitteesta on saatu 26.8.2010 terveyslautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 59. 
 
Khs viittaa terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että kielilaissa 
tarkoitetun kielellisen palvelutason ylläpitämiseksi virastoissa ja laitok-
sissa tulee olla riittävä määrä suomen ja ruotsin kieltä taitavia henkilöi-
tä. Kielelliset oikeudet on otettava huomioon myös järjestettäessä kau-
pungin palveluja ostopalveluina. Palvelujen antamisesta on huolehdit-
tava myös muilla kielillä, jos siitä erikseen sovitaan tai se katsotaan tar-
koituksenmukaiseksi. 
 
Helsingin on kaksikielisenä kuntana järjestettävä palvelunsa sekä suo-
meksi että ruotsiksi. Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kau-
pungin palvelut on järjestettävä niin, että asukkaita voidaan palvella 
kaksikielisesti kaupungin kaikilla tehtäväalueilla. Virastojen ja laitosten 
on varmistettava koulutusta järjestämällä, opintoja tukemalla ja palve-
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lukseen otettavien kielitaitoon huomiota kiinnittämällä, että henkilöstöllä 
on lain edellyttämä kielitaito. 
 
Terveysasemilla ruotsinkielisten potilaiden palvelu on keskitetty Viis-
kulman, Munkkiniemen ja Itäkeskuksen terveysasemille. Näillä terve-
ysasemilla on ruotsin kieltä taitavaa henkilökuntaa äidinkieleltään ruot-
sinkielisten henkilöiden palvelemiseksi.   
 
Terveyskeskus on pysyväisohjeessa määritellyt henkilöstöltä eri tehtä-
vissä vaadittavan kielitaidon. Suomen kieli on virkakieli, joten koko 
henkilöstöltä vaaditaan suomen kielen taito. Terveyskeskuslääkäreiltä 
vaaditaan suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin 
kielen tyydyttävä suullinen taito. Hoitohenkilökunnalta vaaditaan suo-
men kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito. Ruotsinkielisis-
sä palvelupisteissä koko henkilökunnalta vaaditaan ruotsin kielen hyvä 
suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito sekä suomen kielen hyvä suulli-
nen ja tyydyttävä kirjallinen taito.  
 
Terveyskeskus edellyttää myös lääkäripalveluja myyviltä yrityksiltä yh-
tenä sopimusehtona, että lääkäreillä on terveyskeskuksen ohjeen mu-
kainen kielitaito.  
 
Terveysasemilla työskentelevistä lääkäreistä lähes 15 prosentilla äidin-
kieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi.  Terveyskeskuksen ohjeen mu-
kaan henkilökunnan valinnasta päättävät viranhaltijat voivat yksittäista-
pauksissa erikseen tekemänsä päätöksen perusteella poiketa kielitaito-
vaatimuksista. Jos tehtävän täyttävä viranomainen katsoo tarkoituk-
senmukaiseksi, että tehtävässä vaaditaan asiakkaiden palvelun vuoksi 
jonkin muun kielen kuin suomen tai ruotsin kielen taitoa, tulee tämä 
vahvistaa tehtävän kelpoisuusvaatimukseksi jokaisen viran ja toimen 
osalta erikseen. Tällöin kyseisessä tehtävässä ei tarvitse vaatia edellä 
mainittua ruotsin kielen taitoa muissa kuin ruotsinkielistä väestöä palve-
levissa yksiköissä.  
 
Terveydenhuollon ammattihenkilölain mukaan (7.12.2007/1200) ter-
veydenhuollon ammattihenkilöllä tulee olla hänen hoitamiensa tehtävi-
en edellyttämä riittävä kielitaito.  Terveyskeskus on kielitaitoa koske-
vassa ohjeessaan korostanut, että tehtävän täyttävän viranomaisen on 
varmistettava, että terveyskeskuksessa määritelty kielitaitovaatimus 
täyttyy ja henkilöllä on ammatin harjoittamiseen (asiakastyö, potilastie-
tojen dokumentointi, lääkehoito jne.) tarvittava kielitaito. Ohjeessa tode-
taan myös, että ammattihenkilön on tarvittaessa osallistuttava työnan-
tajan järjestämään kielikoulutukseen ja kielikokeeseen tai vastaavaan. 
 
Terveyskeskus on todennut maahanmuuttajataustaisen henkilökunnan 
ammatillisessa kielitaidossa jossain määrin puutteita. Tämän vuoksi 
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vuonna 2009 aloitettiin henkilöstökeskuksen kanssa yhteistyössä am-
matillisen suomen kielen palvelukokonaisuushanke (ASKI), jonka tar-
koituksena on: 
- riittävän, työtehtävissä tarvittavan suomen kielen taidon määrittele-

minen ammattialoittain 
- maahanmuuttajataustaisen henkilöstön olemassa olevan ammatilli-

sen suomen kielen taidon tunnistaminen testausten avulla ja kieli-
taidon kehittämistarpeiden arviointi 

- työntekijöiden ammatillisen kielitaidon kehittäminen kielikoulutuksen 
avulla sellaiseksi, että se vastaa työtehtävien tarpeita 

- ammatillisiin suomen kielen koulutuksiin soveltuvan oppimateriaalin 
tuottaminen 

- uusien maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden perehdyttämiseen 
soveltuvan materiaalin muokkaaminen 
 

Hanke kohdistuu ensisijaisesti hoitohenkilökunnan ja terveyskeskus-
lääkäreiden riittävän ammatillisen suomen kielen taidon varmistami-
seen siten, että heillä on riittävä kielitaito potilaiden ymmärtämiseen 
heidän kanssaan keskusteluun sekä hoidon kirjaamiseen. Jo ennen 
hankkeen alkamista maahanmuuttajataustaisella henkilökunnalla on ol-
lut mahdollisuus osallistua kaupungin järjestämille suomen kielen kurs-
seille. 
 
Terveyskeskus on pyrkinyt ylläpitämään ja kehittämään henkilökunnan 
ruotsin kielen taitoa mahdollistamalla osallistuminen kaupungin järjes-
tämille suomen ja ruotsin kielen kursseille työpaikoilla. 
  
Khs katsoo, että aloitteessa esitetty potilastulkkien palkkaaminen ei ole 
tarkoituksenmukaista, koska kielilain ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä 
vaadittavasta kielitaidosta annetun lain sekä kaupungin ohjeiden mu-
kaan virastojen on turvattava kielilain mukaiset palvelut vaatimalla  
henkilökunnalta suomen ja ruotsin kielen taitoa. Ammattihenkilölaki 
osaltaan edellyttää terveydenhuollon ammattihenkilöiltä tehtävän hoi-
tamiseksi riittävää kielitaitoa. Terveyskeskus on määritellyt kielitaito-
vaatimukset ja järjestänyt palvelut, ostopalvelut mukaan lukien, voi-
massa olevien säädösten mukaisesti. Lisäksi terveyskeskus huolehtii 
parhaillaan yhdessä henkilöstökeskuksen kanssa ASKI-hankkeella  
henkilökunnan suomen kielen taidon puutteiden korjaamisesta.       
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Stj / Marja-Liisa Rautanen, puh. 310 36148) 
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25 
VT HELI PUURAN JA 20 MUUN VALTUUTETUN ALOITE LAAJASALON YLÄ- 
ASTEEN HIEKKAKENTÄN KUNNOSTAMISESTA KEINONURMIKENTÄKSI 
 
Kvsto 7.4.2010, asia 23 
Khs 2010-736 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kaakkoisessa Helsingissä jalkapallon harrastajien määrä on kasvanut 
viime vuosina ja moni lapsi perheineen on löytänyt lajista mieleisen lii-
kuntamuodon ja yhteisen harrastuksen. Alueen seuroissa jalkapallon 
harrastajia on noin 1000. Jalkapalloharrastajien määrä kasvaa myös tu-
levaisuudessa, koska Laajasalon väkimäärä kasvaa merkittävästi täy-
dennysrakentamisen ja Kruunuvuorenrannan myötä. 
 
Vapaaehtoistyöllä pyörivä jalkapalloharrastus on mitä parhainta lasten 
liikunnan ja terveyden edistämistä ja erilaisissa tutkimuksissa on todet-
tu lajin olevan ylivoimaisesti suosituin liikuntaharrastus lasten ja nuor-
ten parissa. 
 
Laajasalolaisten lasten harrastusta ja seurojen toimintaa on jo pitkään 
rajoittaneet puutteelliset talviharjoitusmahdollisuudet. Koko kaakkoisen 
Helsingin alueella ei ole yhtään talviolosuhteisiin soveltuvaa kenttää. 
Talviharjoitukset pidetään pääosin koulujen liikuntasaleissa, jotka ovat 
pelaajamäärään ja lajiin nähden ahtaita ja joiden parkettilattiat eivät so-
vellu lajiharjoitteluun. 
 
Laajasalolaiset jalkapalloseurat (LPS ja HJK) ovat tutkineet yhteistyös-
sä eri toimijoiden kanssa mahdollisuuksia parantaa alueen harjoittelu-
olosuhteita. Laajasalon yläasteen vieressä on huonossa kunnossa ole-
va, käyttämätön hiekkakenttä. Sen kunnostaminen lämmitetyksi kei-
nonurmikentäksi, jossa olisi nykyistä tehokkaampi valaistus, olisi kaik-
kein helpoin ja edullisin tapa parantaa jalkapallon harjoittelumahdolli-
suuksia Laajasalossa. Kentän vieressä on yläasteen sisäliikuntatilat ja 
pukuhuoneet valmiina, samoin kuin tarvittavat pysäköintipaikat. 
 
Kentän sijoittuminen aivan yläasteen viereen, lähelle Laajasalon ala-
astetta, Ilomäen päiväkotia ja avointa leikkipuistoa, mahdollistaisi ken-
tän yhteiskäytön laajasti, mm. koulujen, päivähoidon, iltapäivätoiminnan 
ja urheiluseurojen toimesta. Eri toimijoiden yhteistyön ja tilojen yhteis-
käytön edistäminen on kaupungin strategian mukaista. Keskusteluja 
asiasta on käyty mm. koulun ja yksityisten toimijoiden kanssa, joiden 
suhtautuminen on ollut myönteistä. Kentän ja sen valaistuksen kuntoon 
saattaminen parantaisi alueen yleisilmettä, viihtyvyyttä ja turvallisuutta. 
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Tämä yhteisöllisyyttä vahvistava hanke tulisi toteuttaa mahdollisimman 
pian ja järkevästi eri toimijoiden yhteisenä hankkeena ja rahoittaa ra-
kennus- ja ylläpitokustannusten osalta. Kaupungin (ja sen eri hallinto-
kuntien) myönteinen suhtautuminen, aktiivisuus sekä osallistuminen 
rahoitukseen ovat tärkeitä. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki selvittää vuo-
den 2010 aikana yhteistyössä alueen jalkapalloseurojen ja muiden toi-
mijoiden kanssa edellytykset ja aikataulun toteuttaa ja ylläpitää lämmi-
tetty keinonurmikenttä valaistusparannuksineen Laajasalon yläasteen 
hiekkakentälle.” 
 
Aloitteesta on saatu 26.8.2010 sosiaalilautakunnan, 9.9.2010 liikunta-
lautakunnan ja 29.9.2010 opetuslautakunnan lausunnot, jotka ovat liit-
teinä 60–62. 
 
Khs viittaa liikuntalautakunnan lausuntoon, jossa todetaan mm., että 
liikuntatoimen investointien viisivuotissuunnitelmaan ei kuulu jalkapal-
lon talviharjoittelua parantavia hankkeita kaakkoisen Helsingin alueelle. 
Liikuntavirasto pyrkii kuitenkin varaamaan investointiohjelmaan 
300 000 euroa vuosille 2011 ja 2013. Näillä määrärahoilla pyritään tu-
kemaan muun muassa seurojen kanssa yhteistyössä toteutettavia jal-
kapallon olosuhteiden parantamishankkeita. 
 
Maantieteellisesti lähimmät liikuntatoimen tarjoamat jalkapallon talvi-
harjoittelupaikat ovat Töölön pallokenttä sekä Myllypurossa sijaitseva 
Pallomylly. Vuonna 2009 valmistunut Pallomylly palvelee muun muas-
sa jalkapallon talviharjoittelumahdollisuutena koko idän ja kaakon alu-
een osalta. 
 
Liikuntavirasto on viimeisten kymmenen vuoden aikana toteuttanut 
seurojen kanssa liitteenä olevassa lausunnossa esiin käyvien periaat-
teiden mukaan yhteistyössä kenttähankkeita eri puolille Helsinkiä. 
 
Liikuntavirasto on myös käynyt neuvotteluja useiden jalkapalloseurojen 
kanssa yhteistyöhankkeiden toteutusmahdollisuuksista. Tarkemmat yk-
sityiskohdat neuvotteluista ja toteutuneista kohteista käyvät ilmi lau-
sunnosta. 
 
Liikuntalautakunta ei omalta osaltaan tässä taloudellisessa tilanteessa 
katso tarkoituksenmukaiseksi muuttaa liikuntatoimen investointiohjel-
maa. 
 
Liikuntaviraston edustajat ovat olleet asiantuntijoina mukana myös 
muiden hallintokuntien toteuttamissa liikuntatilojen rakentamishank-
keissa. Mikäli mainittua kenttäaluetta hallinnoiva hallintokunta tulee 
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kutsumaan koolle selvitystyöryhmän eri sidosryhmien keskuudesta, lii-
kuntavirasto on valmis olemaan mukana ja antamaan oman näkemyk-
sensä.  
 
Samalla Khs viittaa opetuslautakunnan lausuntoon, jossa todetaan 
mm., että kyseinen kenttä sijaitsee Laajasalon yläasteen koulun tontilla. 
Koulujen tonteilla sijaitsevat kentät suunnitellaan koulujen liikunnan-
opetuksen ja välituntiliikunnan tarpeita varten. Niiden ylläpidosta vastaa 
kiinteistöviraston tilakeskus. Koulujen kenttien tulee mahdollistaa usei-
den erilaisten urheilulajien ja liikuntamuotojen harjoittaminen. Lähikou-
luperiaatteen mukaan koulujen pihat ja kentät ovat alueen asukkaiden 
käytössä iltaisin ja viikonloppuisin spontaaniin liikuntaan. Kenttiä ei ole 
vuokrattu seuratoimintaa varten. 
 
Opetuslautakunta suhtautuu myönteisesti liikuntamahdollisuuksien li-
säämiseen asuinalueilla. Opetuslautakunta katsoo kuitenkin, että kent-
tähankkeiden toteuttaminen yhdessä seurojen kanssa kuuluu liikuntavi-
raston toimialueeseen. Opetusvirasto tekee yhteistyötä liikuntaviraston 
kanssa lähiliikuntapaikka-alueiden lisäämiseksi. 
 
Vielä Khs viittaa sosiaalilautakunnan lausuntoon, jossa todetaan mm., 
että se suhtautuu myönteisesti Laajasalon yläasteen hiekkakentän 
kunnostamiseen keinonurmikentäksi. Tällä hetkellä Laajasalon yläas-
teen vieressä oleva hiekkakenttä on huonokuntoinen ja pelikelvoton. 
Hiekkakentän toisessa päässä on tällä hetkellä valmiina jo melko uusi, 
pieni, laidoin varustettu pallopelikenttä, jossa voi pelata pienpelinä jal-
ka- ja koripalloa. 
 
Kyseistä hiekkakenttää lähinnä ovat sosiaalitoimen palveluista Ilomäen 
päiväkoti ja leikkipuisto Kiiltotähti, jotka ovat viereisellä tontilla. Alueella 
on myös Laajasalon nuorisotalo. Sekä päiväkodin että leikkipuiston 
toiminta tapahtuu pääsääntöisesti omalla pihamaalla. 
 
Lautakunta pitää tärkeänä, että mahdollisesti rakennettavaa keinonur-
mikenttää voisi käyttää vähän samaan tapaan kuin leikkipuistojen ja 
päivähoidon pihoja, joiden periaatteena on avoin käyttö sovituin pe-
lisäännöin. Vaikka kenttää käyttävät urheiluseurat, tulee sen olla riittä-
västi avoimessa käytössä niille lapsille ja nuorille, jotka eivät kuulu ur-
heiluseuroihin. 
 
Khs toteaa, että sivistys- henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjoh-
taja on kehottanut liikuntavirastoa tekemään 31.3.2011 mennessä sel-
vityksen kustannuksista sekä jalkapalloseurojen ja kaupungin eri viras-
tojen mahdollisuudesta osallistua Laajasalon yläasteen kentän kunnos-
tamiseen lämmitetyksi keinonurmikentäksi. 
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Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Sj / Hannu Hyttinen, puh. 310 36683) 
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26 
VT ILKKA TAIPALEEN JA 1 MUUN VALTUUTETUN ALOITE SUOJATYÖ- 
TYYPPISTEN KÄYTÄNTÖJEN LAAJENTAMISESTA SEKÄ HUOLTOSUH- 
TEISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMASTA JA TULEVAISUUDESTA 
 
Kvsto 7.4.2010, asia 24 
Khs 2010-734 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingin kaupungilla on harjoittelijoina, työkokeilijoina, työhön val-
mennettavina, kuntouttavassa työtoiminnassa, kehitysvammaisten työ-
toiminnassa ym. sekä perinteisesti ns. huoltosuhteisessa suojatyössä 
erittäin runsaasti henkilöitä. Toiminnalla on pitkäaikainen ja kunnioitet-
tava historia aina Helsingin työtupien toiminnasta lähtien. 
 
Näissä erilaisissa epätyypillisissä työ- ja suojatyötehtävissä työntekijöil-
lä, työllistettävillä, kuntoutettavilla, harjoittelijoina, potilailla, asiakkailla, 
huollettavilla yms. on hyvin erilaiset etuudet, palkkiot tai luontaisetuudet 
(ateria, matkakorvaus yms). 
 
Vaikka tätä toimintaa eri tavoin tulisi laajentaa, on valtion ja kuntien 
tuottavuusohjelmien epäsuorana tuloksena herkästi tämänkin toimin-
nan heikentäminen tai alasajo. Niinpä erityisesti yhtiöitettävissä, liikelai-
tostettavissa tai kuntayhtymiä muodostettaessa tämän tapainen toi-
minta herkästi unohtuu ja jää jalkoihin. Näin lienee tapahtunut 
HUS:ssa, jonne on ollut hyvin vaikeata perustaa lukuisten liikelaitosten 
rinnalle edes yhtä sosiaalista yritystä. Helsingin Veden muuntuessa 
HSY:ksi huoltosuhteisten työntekijöiden määrä ja asema saattaa muut-
tua suurestikin. Onpa esitetty epäilyksiä, että tämä erittäin onnistunut 
työllistämismuoto oltaisiin kokonaan lakkauttamassa. 
 
Tämän vuoksi esitämme, että kaupunginhallitus ryhtyy toimenpiteisiin 
kartoittaakseen Helsingin kaupungin sekä niiden yhteisöjen, joiden 
osakkaana tai kumppanina kaupunki on, erilaiset em. työllistämis- ja 
suojatyöjärjestelmät laajuutensa ja työtä/suojatyötä tekevien etuuksien 
kannalta. Pyrkimyksenä olisi etuuksien yhdentäminen sekä se, että 
Helsingin kaupunki edistäisi em. yhteisöissä suojatyötyyppisten käytän-
töjen laajentamista pikaisesti 
 
Samalla toivomme selvitystä huoltosuhteisten työntekijöiden asemasta 
ja tulevaisuudesta.” 
 
Aloitteesta on saatu 25.8.2010 henkilöstökeskuksen lausunto, joka on 
liitteenä 63. 
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Khs toteaa, että sosiaalivirasto järjestää vammaisten henkilöiden työl-
listymistä tukevaa toimintaa ja vammaisten henkilöiden työtoimintaa, 
josta on käytetty myös huoltosuhteisen työtoiminnan käsitettä. Aloit-
teessa mainittua suojatyötä ei ole enää toimenpiteenä olemassa.  
 
Sosiaaliviraston työhönkuntoutusyksikkö järjesti vuonna 2009 vam-
maisten työtoimintaa 226 henkilölle ja vammaisten työllistymistä tuke-
vaa työsuhteista toimintaa 71 henkilölle. Osallistujien määrä vaihtelee 
vuosittain. Vuonna 2007 vammaisten työtoimintaan osallistui 253 hen-
kilöä ja vammaisten työllistymistä tukevaan työsuhteiseen toimintaan 
78 henkilöä. Ostopalvelupaikoissa työtoimintaan ja työllistymistä tuke-
vaan toimintaan osallistui viime vuonna 161 henkilöä. 
 
Vammaisten työtoimintaan osallistuneiden määrä on vähentynyt vuo-
desta 2004 alkaen. Vammaisten työtoiminnan asiakkaat ikääntyvät, ja 
työtoiminta vähenee, kun henkilöt jäävät vanhuuseläkkeelle. Lisäksi 
useat pitkään työttömänä olleet osatyökykyiset henkilöt ohjautuvat työ-
voiman palvelukeskuksen kautta kuntouttavaan työtoimintaan, jonka 
osallistujamäärä on vuosittain kasvanut. Kuntouttavasta työtoiminnasta 
on tarkempi selostus jäljempänä. 
 
Varsinaisilla työllisyyden hoidon määrärahoilla rahoitetaan puolestaan 
muun muassa palkkatuettua työtä, oppisopimuskoulutusta, työharjoitte-
lua ja työelämävalmennusta, työpajatoimintaa sekä erilaisia koulutuksia 
ja työvalmennusta. Helsingin kaupunki käyttää vuonna 2010 yli 45 mil-
joonaa euroa työllisyydenhoitoon. Arvion mukaan 8 000–9 000 henkilöä 
osallistuu näillä määrärahoilla rahoitettavaan toimintaan vuoden aika-
na.  
 
Työharjoittelijat, työelämävalmennettavat ja työkokeilijat eivät ole työ-
suhteessa kaupunkiin. Kansaneläkelaitos voi maksaa ylläpitokorvausta 
työharjoitteluun, työelämävalmennukseen tai työkokeiluun osallistumis-
päivien mukaan. Työharjoittelun ajalta ylläpitokorvausta maksetaan 
vain pitkäaikaistyöttömille.  
 
Helsingin kaupunki järjestää kuntouttavaa työtoimintaa työhönkuntou-
tusyksikön alaisella Uusix-verstaalla ja yksikön muissa toiminnoissa 
sekä ostopalveluna. Asiakas ei ole työsuhteessa toiminnan järjestä-
jään. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalle maksetaan joko työmark-
kinatuki tai toimeentulotuki sekä ylläpitokorvaus osallistumispäivien 
mukaan. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden määrä on ollut 
lain voimaantulosta lähtien jatkuvasti kasvava. Vuonna 2009 kuntoutta-
vaan työtoimintaan osallistui 1 074 henkilöä ja toiminnassa toteutettiin 
yhteensä 82 995 työtoiminnan päivää. 
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Kuten kuvauksesta ilmenee, on sosiaalisen työllistämisen ja kaupungin 
työllisyyden hoidon kokonaisuus etuuksiltaan ja ehdoiltaan kirjava. 
Pääasiallinen syy tähän on toimintaa ohjaavan lainsäädännön hajanai-
suus. Valtaosalla asiakkaista etuuksien maksusta huolehtii Kansanelä-
kelaitos oman työttömyysturvaan liittyvän ohjeistuksensa mukaisesti. 
Kunta ei voi vaikuttaa näiden etuuksien maksuihin. Työllisyydenhoidon 
toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä Helsingin TE-toimiston kanssa ja 
työvoimahallinnon ohjeet määrittelevät toimenpiteitä. 
 
Sosiaaliviraston työhönkuntoutusyksikkö tekee parhaillaan yhdessä 
ASKEL-projektin ja VATES-säätiön kanssa ”Sosiaalisen työllistämisen 
nykytilanne ja kehittämistarpeet” -selvitystä. Tarkoituksena on saada 
tietoa sosiaalisen työllistämisen tarpeesta, etuuksista ja asiakkaiden 
kokemuksista. Selvityksen perusteella suunnitellaan sosiaalisen työllis-
tämisen etuusjärjestelmää, palvelun sisältöä ja määrää. Raportti suosi-
tuksineen valmistuu vuoden 2010 loppuun mennessä. Kaupungin sisäl-
lä on myös käynnissä työllisyydenhoidon kentän selvitystyö. Sen tavoit-
teena on yhtenäistää työllisyydenhoidon ja työtoiminnan kenttää asia-
kaslähtöisesti ja voimassaoleva lainsäädäntö huomioon ottaen. 
 
Khs toteaa vielä, että Khn esityksessä vuoden 2011 talousarvioksi to-
detaan, että vuonna 2011 tutkitaan ns. Paltamon mallin kaltaisten rat-
kaisujen soveltuminen Helsingin vaikeasti työllistyvien palveluihin ja 
uudistetaan palveluita selvityksen pohjalta. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Sj / Leena Mickwitz, puh. 310 36054) 
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27 
VT SARI NÄREEN JA 37 MUUN VALTUUTETUN ALOITE YRJÖNKADUN  
UIMAHALLIN KESÄKÄYTÖSTÄ 
 
Kvsto 2.6.2010, asia 21 
Khs 2010-1142 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Vaikka Helsinki on kesäisin matkailukaupunki ja Suomi on saunojen 
luvattu maa, pääkaupungista puuttuu helppo tapa päästä tutustumaan 
puulämmitteiseen saunaan saati kylpylään. Lisääntyvistä turistimääristä 
huolimatta Yrjönkadun uimahalli on jälleen suljettu yleisöltä kesällä, 
vaikka hallin kesäkäytön edistämiseksi on tehty aloitteita. Yrjönkadun 
uimahalli sijaitsee keskeisellä paikalla ja keskustassa työssä käyville se 
olisi helppo tapa päästä uimaan myös kesällä. Tämä helpottuisi, jos 
kesäisin olisi mahdollisuus myös hallin sekakäytölle. Koska liikuntavi-
rastolla ei näytä olevan riittävästi resursseja Yrjönkadun uimahallin auki 
pitämiseksi myös kesäisin, me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, et-
tä kaupunki selvittää mahdollisuuksia järjestää tarjouskilpailu sen julki-
selle kesäkäytölle.” 
 
Aloitteesta on saatu 19.10.2010 liikuntalautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 64. 
 
Khs viittaa liikuntalautakunnan lausuntoon, jossa todetaan mm., että 
Yrjönkadun uimahalli oli valmistuessaan vuonna 1928 Suomen ensim-
mäinen uimahalli. Uimahalli perusparannettiin vuosina 1997–1999. 
 
Uimahallin ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee 25 metrin allas pukeu-
tumis- ja peseytymistiloineen. Toisessa kerroksessa sijaitsee ns. kylpy-
läkerros, jossa on erilaisia saunoja sekä erilliset hytit asiakkaalle. Kol-
mannessa kerroksessa on pieni allas ja kuntosali. Kolmannessa ker-
roksessa järjestetään ohjattua liikuntaa, jonka lisäksi se on kaupungin 
henkilöstöliikunnan käytössä. Kuudennessa kerroksessa sijaitsee tans-
sisali. 
 
Uimahallin erityispiirteisiin kuuluu myös se, että kaikki ensimmäisen ja 
toisen kerroksen käyttöajat on jaettu erillisiin naisten (maanantai, kes-
kiviikko, perjantai ja sunnuntai) ja miesten vuoroihin (tiistai, torstai ja 
lauantai). Uimahallissa voi myös uida joko alasti tai uima-asua käyttä-
en. 
 
Vuonna 2009 uimahallin kokonaiskävijämäärä oli 145 740. 
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Yrjönkadun uimahallin toimintoja on kehitetty 2000-luvulla siten, että 
kokonaiskävijämäärä on kasvanut 110 000:sta lähes 150 000:een. 
Käyttömenot on kuitenkin pystytty pitämään viime vuodet lähes samalla 
tasolla, mikä on tältä osin lisännyt tuottavuutta.  
 
Yrjönkadun uimahalli on ollut viime vuosina avoinna normaalisti syys-
kuun alusta huhtikuun loppuun ja supistetuilla aukioloajoilla toukokuun. 
Tämä on ollut se taso, jonka liikuntatoimen käytettävissä olevat määrä-
rahat ovat tarkoituksenmukaisella toiminnallisella ja taloudellisella te-
hokkuudella mahdollistaneet. Lisäksi osa Yrjönkadun uimahallin henki-
lökunnasta siirtyy jo toukokuun alussa Uimastadionille ja loput hallin 
sulkeutuessa kesäksi Kumpulan maauimalaan. 
 
Valtuustoaloitteessa esitetään selvitettäväksi tarjouskilpailun järjestä-
mistä Yrjönkadun uimahallin julkisesta kesäkäytöstä.  
 
Uimahallien kävijämäärät laskevat yleisesti kesäkuussa noin puoleen ja 
heinäkuussa jopa kolmasosaan talvikuukausien korkeimmista luvuista. 
Täten on syytä olettaa, että myöskään Yrjönkadun uimahallissa kävi-
jämäärä kesällä on pienempi kuin talvikuukausina. 
 
Käytännössä tilojen sijainti ja erilaiset koot tekevät aloitteessa mainitun 
eri sukupuolten yhteiskäytön mahdollisine väliaikaisrakentamisineen ja 
kulkujärjestelyineen työlääksi järjestää.    
 
Yrjönkadun uimahallin kiinteistö on jo kohtuullisen iäkäs rakennus eikä 
1990-luvun lopulla toteutetun perusparannuksen yhteydessä kiinteistöä 
uusittu kaikilta tarvittavilta osin. Tämän aiheuttamat jatkuvat korjaustar-
peet sekä vuosittaiset huoltotoimenpiteet vaativat myös joka kesä hallin 
sulkemista. 
 
Liikuntatoimen talousarvioesityksessä vuodelle 2011 ei ole varauduttu 
maksamaan mahdollisen kesäkäytön toteuttajalle korvauksia palvelui-
den järjestämisestä. 
 
Liikuntavirasto selvittää ensivaiheessa, onko Yrjönkadun uimahallin ke-
säkäytön järjestämisestä kiinnostuneita tahoja. 
 
Toisessa vaiheessa arvioidaan, voidaanko liikuntatoimen taloudelliset 
ja toiminnalliset ehdot huomioiden järjestää kesäkäytöstä avoin tar-
jouskilpailu. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Sj / Hannu Hyttinen, puh. 310 36683) 
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28 
VT ANTTI VUORELAN ALOITE SAVUTTOMIEN VUOKRATALOJEN RAKEN- 
TAMISESTA LIITETTÄVÄKSI OSAKSI SAVUTON HELSINKI -STRATEGIAA 
 
Kvsto 17.3.2010, asia 16 
Khs 2010-574 

 
Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Espoossa valmistuu 2010 ensimmäinen savuton kaupungin vuokrata-
lo. Tupakointi on kielletty sekä asunnoissa että tontilla. Ratkaisuun on 
päädytty monien kaupunkilaisten toiveesta. Parveketupakointi ja asun-
nosta toiseen kulkeutuva tupakansavu haittaavat päivittäin monien Hel-
singin vuokrataloissa asuvien elämää. 
 
Esitän, että Helsingin kaupunki ryhtyy rakentamaan vastaavia savutto-
mia vuokrataloja ja toiminta liitetään osaksi Savuton Helsinki -strategi-
aa.” 

 
Aloitteesta on saatu 1.6.2010 asuntolautakunnan ja 16.9.2010 Helsin-
gin kaupungin kiinteistöyhtiöiden vuokralaisneuvottelukunnan lausun-
not, jotka ovate liitteinä 65 ja 66. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa seuraavaa: 
 
Helsingin kaupunki on ollut vuoden 2007 alusta kaupunginvaltuuston 
päätöksellä savuton kaupunki. Kaupunki on myös strategiaohjelmas-
saan 2009–2012 sitoutunut tehostamaan terveyden edistämistä, mikä 
osaltaan tukee aloitteessa esitettyä savuttomuuden ulottamista kau-
pungin vuokrataloihin.  
 
Kerrostaloissa asunnosta toiseen kulkeutuva tupakansavu on nykyisin 
yksi eniten naapurisopua rasittava tekijä. Tupakansavu voi levitä ra-
kennuksen rakenteiden ja/tai ilmanvaihdon kautta huoneistosta toiseen. 
Tupakansavu voi levitä naapuriasuntoon myös parveketupakoinnin 
seurauksena. Naapurisovun lisäksi asunnossa tapahtuva jatkuva tupa-
kointi vaurioittaa asunnon pintoja savun piintyessä näille. Asunnoissa 
tupakointi aiheuttaa merkittäviä korjauskustannuksia aina asukkaan 
vaihtuessa. 
 
Voimassa olevan tupakkalain (693/1976) perusteella tupakointi on kiel-
letty kaikissa julkisissa sisätiloissa. Tupakkalain määräykset eivät tällä 
hetkellä ulotu yksittäisissä asunnoissa tai ulkotiloissa kuten parvekkeilla 
tapahtuvaan tupakointiin. Taloyhtiöt voivat kuitenkin järjestyssäännöis-
sään kieltää tupakoinnin taloyhtiön julkisissa tiloissa muun muassa 
rappukäytävissä ja parvekkeilla. Yhtiöjärjestyksen perusteella voita-
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neen tupakointi kieltää koko taloyhtiössä koskien myös yksittäisiä asun-
toja, jos yhtiötä perustettaessa näin sovitaan. Yksittäiset vuokranantajat 
ovat vuokrasopimusten perusteella kieltäneet tupakoinnin lemmik-
kieläinten ohella asuntoa kuluttavana ja remonttikustannuksia aiheutta-
vana tekijänä.  
 
Viranomaiset ovat voineet puuttua parveketupakointiin periaatteessa jo 
vuodesta 1994 lähtien. Kiinteistöliiton mukaan tupakointia parvekkeilla 
ja pihoilla pitää rajoittaa, jos siitä aiheutuu muille asukkaille terveydellis-
tä haittaa. Helsingin ympäristölautakunta kielsi yksittäiseltä asukkaalta 
vuokratalon parvekkeella tupakoinnin, koska se häiritsi viereisen huo-
neiston asukkaita. Vuokranantaja ei voi edellyttää, että vuokralainen 
lopettaa tupakoinnin, mutta se voi edellyttää että talossa ei tupakoida 
eikä tupakointi saa häiritä muita asukkaita tai ympäristöä. 
 
Espoossa on juuri valmistumassa ensimmäinen savuton kaupungin 
vuokratalo. Tupakointi on kielletty sekä asunnoissa että tontilla. Kaikki-
aan Espoossa on parhaillaan rakenteilla 418 uutta kaupungin vuokra-
asuntoa, jotka kaikki ovat savuttomia. Kielto koskee myös vieraita. Tä-
nä vuonna valmistuvat peruskorjatut asunnot ovat myös savuttomia. 
Uusiin tai peruskorjattuihin asuntoihin muuttava allekirjoittaa muuttaes-
saan tupakointia rajoittavan uuden vuokrasopimuksen ja samalla hän 
ottaa vastattavakseen asunnolle tupakoinnista aiheutuvat mahdolliset 
vauriot. 
 
Vaikka vuokranantajalla onkin mahdollisuus vuokrasopimuksella kieltää 
tupakointi omistamissaan asunnoissa, se ei ole ongelmatonta, koska 
siinä puututaan asukkaiden yksityisyyteen ja perusoikeuksiin. Ongel-
mallista on myös, että valvonta jää käytännössä muiden vuokralaisten 
harteille. Todennäköisyys siihen, että kielto lisää naapureiden välisiä 
ristiriitoja entisestään on suuri. Vuokra-asuntojen jakautuminen savut-
tomiin ja tupakoinnin salliviin saattaa vaikuttaa asunnonvaihtojen li-
sääntymiseen ja mahdollisesti jossain määrin asukasrakenteen eriyty-
miseen. 
 
Asuntolautakunnan näkemyksen mukaan ennen ratkaisua kaupungin 
uusien vuokra-asuntojen savuttomuudesta tulisi selvittää sen vaikutuk-
set asukkaiden ja asunnon hakijoiden yhdenvertaisuuteen ja tasapuoli-
seen kohteluun. Ennen asian ratkaisemista olisi hyvä seurata Espoon 
kokemuksia asian käytännön vaikutuksista. Asuntolautakunnan päätös 
syntyi äänestyksen jälkeen. 
 
Vuokralaisneuvottelukunnan näkemyksen mukaan asukkaille tulee 
suoda mahdollisuus savuttomaan asumiseen. Niin sanottujen aller-
giatalojen rakentamista pidetään hyvänä, mikäli niiden asukasvalinta 
järjestetään siten, että asukkaat voivat itse hakeutua kyseisiin taloihin. 
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Neuvottelukunta toteaa, että pelkästään tupakoinnin kieltäminen asuin-
talossa ja piha-alueilla ei ole mielekästä, jos ei pystytä lähtökohtaisesti 
luomaan sellaista valvonta- tai sanktiojärjestelmää, jolla taataan kaik-
kien asukkaiden oikeudenmukainen kohtelu. Tupakoinnin kieltämisen 
riskinä on mielivaltaisen toiminnan lisääntyminen ja sitä kautta asumis-
viihtyvyyden heikkeneminen kaikilla asukkailla. 
 
Khs toteaa, että ensi vaiheessa tulisi seurata Espoon kokemuksia sa-
vuttomista vuokrataloista. Erityisesti tulisi huomioida asukkaiden koke-
mukset kohtelun tasavertaisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta sekä 
asuinyhteisöjen asumisviihtyvyydestä. Lisäksi tulisi seurata asunnon-
vaihtojen määrän sekä asukasrakenteen kehitystä. Mikäli Espoosta 
saadut kokemukset ovat myönteisiä, voitaisiin jatkossa selvittää mah-
dollisuuksia joidenkin savuttomien vuokratalojen rakentamiseen sekä 
vuokralaisneuvottelukunnan mainitseman allergiatalotyyppisen vuokra-
talon toteuttamiseen. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.  

 
(Kaj / Miliza Ryöti, puh. 310 25407) 
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29 
VT SIRPA ASKO–SELJAVAARAN JA 10 MUUN VALTUUTETUN ALOITE  
PUURAKENTAMISEN EDISTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 7.4.2010, asia 25 
Khs 2010-732 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Puurakentaminen on Helsingissä vähäistä siitä huolimatta, että puulla 
on rakennusmateriaalina useita tunnustettuja ja hyviä ominaisuuksia. 
Puu on ympäristönäkökulmasta ylivertainen materiaali: puurakentami-
sessa kuluu alle 1/3 luonnonvaroja ja 3/5 energiasta, joka kuluu vas-
taavan betonirakennuksen valmistamiseen. Lisäksi rakentamisajan hii-
lidioksidipäästöt ovat alle 2/3 betonirakentamisen vastaavista, valmis 
rakennus toimii hiilinieluna ja materiaali mahdollistaa erittäin vähän 
energiaa kuluttavat passiivitaloratkaisut. Muita puurakentamisen etuja 
ovat taloudellisestikin merkittävä nopea rakentamisaikataulu sekä 
Suomen luontaisten luonnonvarojen hyödyntäminen ja jalostusasteen 
nostaminen. 
 
Julkisissa rakennushankkeissa on mahdollista kehittää puurakentamis-
ta luomalla alkukysyntää myös puukerrostaloihin. Ruotsissa, joka on 
puurakentamisen edelläkävijämaa, juuri kunnalliset toimijat ovat olleet 
avainasemassa puurakentamisen edistämisessä. 
 
Edellä esitetyistä syistä me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että 
Helsingin tulisi edistää puurakentamista julkisissa rakennushankkeissa 
lisäämällä sitä koskevan ehdon tontinvarausehtoihin sekä mahdolli-
suuksien mukaan myös kaavamääräyksiin.” 
 
Aloitteesta on saatu 27.9.2010 kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 
4.10.2010 kiinteistölautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 67 ja 68. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että puu on ilmastonäkö-
kulmasta erinomainen rakennusmateriaali. Se on uusiutuva luonnonva-
ra, se sitoo kasvaessaan hiiltä ilmakehästä eikä sen valmistukseen ku-
lu energiaa, vaikka kuljetukseen ja jalostukseen energiaa tarvitaankin. 
 
Asemakaavoissa voi julkisten rakennusten rakentamiseen varatulle 
tontille osoittaa puurakentamismääräyksen silloin, kun aluetta koskevat 
tavoitteet tai olosuhteet sitä erityisesti edellyttävät. Valtaosa Helsingis-
sä toteutettavista julkisista rakennushankkeista toteutetaan kaupungin 
itsensä toimesta. Kaupungin omia julkisia rakennushankkeita varten 
asemakaavoissa osoitetuista tonteista ei tehdä erillistä varauspäätöstä 
eikä varsinaisia vuokrasopimuksia.  



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 61  
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A 
   
 15.11.2010  
  
  
 

 

 

 
Kaupungin toteuttamissa julkisissa rakennushankkeissa puuta on hyö-
dynnetty erityisesti julkisivurakenteissa. Matalaenergiarakentamista 
koskevalla ohjeistuksella on painotettu puun käyttöä myös muissa ra-
kenteissa sillä rakennuksen puurunko antaa erinomaiset lähtökohdat 
matalaenergiarakentamiseen. Palvelurakentamisessa rakennusmää-
räykset rajoittavat puun käyttöä esimerkiksi kouluissa ja sairaaloissa, 
joissa on satoja käyttäjiä samanaikaisesti sisätiloissa. Osassa opetus-
rakennuksia sekä päiväkotirakennuksissa on kuitenkin käytetty puuta, 
mikäli se on ollut elinkaariajattelun ja kaupunkikuvan puitteissa mahdol-
lista. Tällä hetkellä suurin osa tilakeskuksen investointiohjelman hank-
keista on korjausrakentamista, jossa materiaalit joudutaan valitsemaan 
olemassa olevan rakennuksen ehdoilla.  

 
Rakennusmateriaalin valinta tehdään yleensä hankesuunnitteluvai-
heessa tai rakennussuunnittelun yhteydessä. Kaupunki voi halutessaan 
ohjata hankkeita esimerkiksi tila- ja hankesuunnitteluohjeilla. Kaikkia 
hankkeita koskevia yleispäteviä ehtoja ei oikeastaan ole mahdollista 
antaa, mutta haluttaessa puurakentamista voitaisiin suositella, mikäli 
kohteen laatu ja rakennustyyppi, kaavamääräykset ja kaupunkikuvalli-
set tavoitteet sekä muut viranomaismääräykset sen mahdollistavat ja 
hankkeen kustannukset olisivat kohtuulliset. 
 
Helsingin kaupunki on osaltaan pyrkinyt edistämään puurakentamista 
luovuttamalla asuntotontteja erilaisia puurakentamisen kehittämis- ja 
koerakentamishankkeita varten. Aiemmin on toteutettu hankkeita esi-
merkiksi Viikkiin ja Vuosaaren Omenamäkeen. Myllypuron kaupunki-
pientaloalue on rakenteilla. Jätkäsaaren alueella Sitralle, SRV Oy:lle 
sekä VVO Oyj:lle varatun korttelin toteutuksessa on tavoitteena tutkia 
ja hyödyntää myös puuta rakennusmateriaalina. Latokartanosta on va-
rattu kortteli Peab Oy:lle, Metsäliitto Osuuskunnalle ja Keskinäinen elä-
kevakuutusyhtiö Eteralle hankkeeseen, jossa tutkitaan ja kehitetään 
puuelementtitekniikkaan pohjautuvan kerrostalorakentamisen tuotanto-
tehokkuutta ja kilpailukykyä. Parhaillaan vireillä olevan Honkasuon eko-
tehokkaan kaupunkikylän tontinvarauskilpailussa yhtenä keskeisenä 
tavoitteena on löytää uusia moderneja massiivipuuratkaisuja pientalo-
rakentamiseen. 
 
Khs pitää puurakentamisen lisäämistä hyvänä tavoitteena, mutta kat-
soo, että hankkeiden tulee olla myös taloudellisesti toteuttamiskelpoi-
sia. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kaj / Miliza Ryöti, puh. 310 25407) 
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30 
VT EMMA KARIN JA 30 MUUN VALTUUTETUN ALOITE AUTOPAIKKA- 
NORMEISTA LUOPUMISESTA 
 
Kvsto 7.4.2010, asia 26 
Khs 2010-740 
 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kaupungin nykyiset autopaikkanormit edellyttävät, että tiettyä asuinne-
liömäärää kohden on rakennettava tietty määrä autopaikkoja. Auto-
paikkojen hinnoista suuri osa siirtyy asuntojen hintaan. Asukkaat joutu-
vat maksamaan autopaikoista riippumatta siitä, haluavatko he autopai-
kan vai ei. 
 
Autopaikkoja ei ole kohtuullista maksattaa niillä asukkailla, joilla ei ole 
autoa. Helsingin tulee siirtyä kaavoituksessa käytäntöön, jossa pysä-
köintipaikkojen hinnat irrotetaan asuntojen hinnoista. 
 
Me allekirjoittaneet esitämme, että Helsinki selvittää mahdollisuudet ir-
rottaa pysäköinnin hinta asuntojen hinnoista ja luopua nykyisistä auto-
paikkanormeista.” 
 
Aloitteesta on saatu 27.9.2010 kaupunkisuunnittelulautakunnan lausun-
to, joka on liitteenä 69. 
 
Khs toteaa, että kaupunginjohtaja asetti maankäytön ja asumisen to-
teutusohjelmaan 2008–2017 (MA-ohjelma) liittyen ns. autopaikkatyö-
ryhmän selvittämään millaisin mallein asemakaavamääräysten mukai-
set autopaikat voidaan toteuttaa siten, että kustannukset kohdentuvat 
nykyistä suoremmin autopaikan käyttäjille. Työryhmän raportti käsitel-
tiin Khssa 31.1.2009. Khs päätti samalla, että 
 
1. Asuntotuotantotoimisto ryhtyy Kalasataman ja Jätkäsaaren aloitus-

alueilla, erikseen valittavilla soveltuvilla tonteilla kokeiluhankkeena 
kehittämään autopaikkojen sitomista erillisiin autopaikkaosakkeisiin 
tai asunto-osakkeisiin siten, että kuhunkin osakkeeseen kohdistuu 
autopaikan toteuttamiskustannuksia vastaava velkaosuus.  
 

2. Asuntotuotantotoimisto ryhtyy Kalasataman ja Jätkäsaaren aloitus-
alueilla, erikseen valittavissa soveltuvissa vuokra-asuntokohteissa 
kokeiluhankkeena kehittämään autopaikan kustannusten kohden-
tamista autopaikkojen käyttäjille. 

 
3. Kehitetään yhteistyössä yhteiskäyttöautopalvelua tarjoavien yritys-

ten ja asuntorakennuttajien kanssa asuntotonttimalli, joka perustuu 
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osittain autojen yhteiskäyttöön. Kaupunki varaa katualueilta riittä-
västi autopaikkoja yhteiskäyttöautoille. 

 
4. Tutkitaan jokaisessa uudessa asemakaavassa pysäköinnin järjes-

tämisen vaihtoehdot ja niiden kustannusvaikutukset asuntojen hin-
taan etsien edullisempia ja tehokkaampia suunnitteluratkaisuja. 
Huomioidaan kaavoituksessa mahdollisuudet edistää yhteiskäyttö-
autoilua kaavoittamalla näille katupysäköintipaikkoja. 

 
5. Kaavoitetaan kokeiluluontoisesti MA-ohjelman mukaisia vähäautoi-

sia tai autottomia asuntotontteja ja kortteleita. 
 

Asuntotuotantotoimisto on toteuttamassa autotonta korttelia Kalasata-
man alueelle. Kortteliin rakennetaan sekä vuokra-asuntoja että omis-
tusasuntoja. Lisäksi Jätkäsaareen on tulossa kaksi kohdetta, joista toi-
nen toteutetaan autottomana (VVO:n vuokrakohde) ja toisessa auto-
paikkojen hinnat erotetaan asuntojen hinnoista (Att:n myytävä kohde). 
Kaikki edellä mainitut hankkeet kuuluvat Kehittyvä kerrostalo -ohjel-
maan. Kohteista saadut kokemukset raportoidaan suunnitelmallisesti ja 
niiden perusteella saadaan tarpeellista tietoa erilaisten autottomien 
kohteiden toteuttamisen reunaehdoista, erityisesti sijainnin ja asuinym-
päristön eri tekijöiden vaikutuksesta kysyntään. 
 
Khs käsitteli 29.3.2010  selvitystä lisärakentamismahdollisuuksista Hel-
singin kaupungin asuinkiinteistöyhtiöiden alueilla ja kehotti samalla 
kaupunkisuunnitteluvirastoa selvittämään mahdollisuudet lieventää 
tonttikohtaisen lisärakentamisen autopaikkavaatimuksia etenkin hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien varrella. Mainitun selvityksen on määrä val-
mistua vuoden 2010 loppuun mennessä. 
 
Khs viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntoon ja toteaa, että 
kaupunkisuunnitteluvirasto merkitsee laatimiinsa uusiin asemakaavoi-
hin asuntotonttien autopaikkamäärät pääsääntöisesti kaupunkisuunnit-
telulautakunnan hyväksymän laskentaohjeen mukaisesti. Perustellusta 
syystä laskentaohjeesta voidaan asemakaavaa laadittaessa poiketa.  
 
Khs katsoo, että käytäntöä on syytä kehittää vastaamaan muuttuvia 
olosuhteita. Edellä mainitut Kehittyvä kerrostalo -ohjelman hankkeet 
sekä täydennysrakentamisen edistämiseen littyvät selvitykset tarjoavat 
kehittämiseen hyvät mahdollisuudet. Kummankin tuloksista raportoi-
daan aikanaan MA-ohjelman seurannan yhteydessä, jolloin voidaan ar-
vioida jatkotoimenpiteiden tarve.   
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kaj / Miliza Ryöti, puh. 310 25407) 
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31 
VT SILVIA MODIGIN JA 15 MUUN VALTUUTETUN ALOITE KUSTAA VAASAN  
TIEN ALIKULUSTA 
 
Kvsto 7.4.2010, asia 27 
Khs 2010-735 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Kumpulan ja Toukolan rajaava Kustaa Vaasan tie on vilkkaasti liiken-
nöity väylä. Arvioiden mukaan päivittäinen automäärä ylittää 40 000 au-
toa. Vaikka suurten autojen osuus Vuosaaren sataman myötä on vä-
hentynyt, liikennöi tiellä edelleen paljon raskaita ajoneuvoja ja nopeu-
det ovat kovia. Punaisia päin ajaminen on myös valitettavan yleistä, 
varsinkin Intiankadun kohdalla. 
 
Intiankadun kohdalta Kustaa Vaasan tien ylittää joka päivä suuri joukko 
ihmisiä joista monet koululaisia. Reitti on luonnollisin kulku kahden 
kaupunginosan välillä. Alikulkua on alueelle toivottu pitkään. Hanke on 
ollut esillä kaupunkisuunnitteluviraston suunnitelmissa, mutta sitä on 
toistamiseen lykätty rahan puutteen vuoksi. Tällä hetkellä viraston 
suunnitelmissa hanke toteutetaan 2011. 
 
Nyt kouluverkon tarkastelun yhteydessä nousi esiin ajatus Käpylän ala-
asteen sivukouluna toimivasta Kumpulan viipalekoulusta luopuminen. 
Tämä tekee asiasta erityisen kiireellisen. 
 
Me allekirjoittaneet ehdotamme, että kaupunki ryhtyy pikaisiin toimenpi-
teisiin varmistaakseen, että alikulku voidaan toteuttaa suunnitelmien 
mukaan viimeistään 2011.” 
 
Aloitteesta on saatu 16.9.2010 kaupunkisuunnittelulautakunnan lausun-
to, joka on liitteenä 70. 
 
Khs viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Kustaa Vaasan tielle In-
tiankadun kohdalle suunnitellun alikulun toteuttamisajankohtaa on mää-
rärahasyistä siirretty vuosittain tarkistettavassa investointiohjelmassa. 
Kaupunkisuunnittelulautakunnan tänä keväänä hyväksymässä ohjel-
maehdotuksessa sen rakennusvuosiksi on esitetty 2013–2014.  
 
Khs toteaa, että kaupungin taloudellinen tilanne hankaloittaa investoin-
nin kiirehtimistä. Khs pitää kuitenkin tärkeänä hankkeen mahdollisim-
man pikaista toteuttamista käytettävissä olevat resurssit huomioon ot-
taen. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
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(Kaj / Suvi Rämö, puh. 310 74325) 
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32 
VT PEKKA SAARNION JA 6 MUUN VALTUUTETUN ALOITE HELSINGIN  
ASUMISOIKEUS OY:N KEHITTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 21.4.2010, asia 22 
Khs 2010-821 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Asumisoikeusjärjestelmään on kohdistunut viime aikoina kärkevää ar-
vostelua lähinnä asumisoikeustaloissa asuvien keskuudesta. Arvoste-
lun kohteena ovat olleet erityisesti asumisoikeusasuntojen jatkuvasti 
kohoavat vastikkeet ja taloudenpidon läpinäkymättömyys. Suuri osa 
yleisestä arvostelusta on aiheellista. Asumisoikeusasuntojen vastikkeet 
ovat nousseet osin kohtuuttomiksi ja eräissä tapauksissa vastikkeet 
ovat jo nyt korkeampia kuin vastaavien vuokratalojen vuokrat. Asukkaat 
eivät enää usko, että vanhojen asumisoikeustalojen vastikkeet tulevat 
laskemaan rakentamisaikaisten lainojen vähentyessä tai loppuessa, 
vaan ne nousevat jatkuvasti uustuotannon takia. Lisäksi monen asu-
misoikeusyhtiön taloutta on hoidettu siten, että asukkailla ei ole ollut 
mahdollisuutta saada tietoa kustannusten muodostumisesta, sen ja-
kautumisesta taloittain saatikka osallistua päätöksentekoon yhteishal-
lintolain periaatteiden mukaisesti. 
 
Helsingin asumisoikeus Oy on ollut myönteinen poikkeus sikäli, että 
asukkailla on ollut myös todellisuudessa yhteishallintolain mukainen 
mahdollisuus osallistua yhtiön päätöksentekoon. Helsingillä on oma yh-
teishallintomallinsa, joka toteuttaa lain periaatteita hyvin. Helsingin 
Asumisoikeus Oy ei myöskään ole jakanut osinkoa eikä maksanut kau-
pungille sijoitetulle pääomalle korkoa. Tästä huolimatta myös kaupun-
gin omistaman yhtiön vastikkeet ovat nousseet jopa kohtuuttoman suu-
riksi. Osaksi syynä on se, että kaupunki maankäytön ja asumisen to-
teuttamisohjelmansa mukaisesti on jatkuvasti rakennuttanut uusia 
asumisoikeusasuntoja. Tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, että van-
hojen kohteiden vastikkeet ovat nousseet. Ennen kaikkea uusien asu-
misoikeusasuntojen jatkuva lisätarve aiheuttaa sen, että vanhojen koh-
teiden vastikkeet eivät vastikkeiden tasauksen takia tule laskemaan ra-
kennusaikaisten lainojen tultua maksetuiksi. Tämän takia eräät asuk-
kaat ovat lyhytnäköisesti vaatineet uustuotannon lopettamista. Se ei 
taas ole mahdollista eikä järkevääkään. 
 
Edellä olevan perusteella Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että 
kaupunki nimeää asiantuntevan, suppean työryhmän valmistelemaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy:n hallinnon ja talouden uudistamista siten, 
että vastikkeiden tasaus jaetaan asuntojen rakentamisajan mukaan eri 
osiin ja talot irrotetaan tasausjärjestelmästä 30 vuoden kuluttua sen 
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valmistumisesta. Työryhmän jäsenistä puolet tulee edustaa talojen 
asukkaita.” 

 
Aloitteesta on saatu 14.9.2010 kiinteistölautakunnan, 15.9.2010 asun-
tolautakunnan ja Helsingin Asumisoikeus Oy:n sekä 17.9.2010 talous- 
ja suunnittelukeskuksen lausunnot, jotka ovat liitteinä 71–74. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa seuraavaa: 
 
Helsingin Asumisoikeus Oy (HASO) on kokonaan Helsingin kaupungin 
omistama, vuonna 1992 perustettu yhtiö. Yhtiöllä on omistuksessaan 
52 asuinkohdetta, joissa on yhteensä 2 480 asuntoa. Asukkaita yhtiön 
asunnoissa on noin 5 000.  
 
Khs ja HASOn asukastoimielin ovat yhdessä valmistelleet ja hyväksy-
neet yhteishallinnon toimintaohjeen 12.6.2006. HASOn hallituksen 
kuudesta jäsenestä kolme on asukasjäseniä. Lisäksi kussakin talossa 
on oma talohallitus, jonka tehtävänä on muun muassa talokohtaisen ta-
louden seuranta, talokohtaisen budjetin valmisteluun osallistuminen, 
lausunnon antaminen yhtiön hallituksen budjettiesityksestä sekä ehdo-
tusten tekeminen toteutettavista vuosikorjauksista ja hankinnoista.  
 
Helsingin Asumisoikeus Oy:n asuntojen käyttövastikkeet ovat pääsään-
töisesti alle 11 €/asm²/kk, joskin uusimpien asuntojen vastikkeet ovat 
noin 12 €/asm²/kk tasolla. Käyttövastikkeella katetaan asumisoikeusta-
lojen pääoma- ja hoitokulut. Vastikkeet perustuvat omakustannusperi-
aatteeseen.  
 
Yhtiön uudistuotanto kasvoi 2000-luvun alussa voimakkaasti, minkä 
seurauksena yhtiön hallitus totesi tarpeen päivittää eri kohteiden väli-
sen jyvityksen periaatteita. Yhtiön hallitus asetti vuonna 2005 asukkais-
ta koostuvan työryhmän laatimaan esityksen uudeksi jyvitysjärjestel-
mäksi, joka huomioisi jyvityspisteisiin vaikuttavat osatekijät ja niiden 
painoarvot aiempaa oikeudenmukaisemmin. Esityksen mukaisesti ikä-
pisteiden merkitys suurimpana osatekijänä korostui ja lisäksi kohteen 
varustelutaso otettiin huomioon aiempaa kattavammin. Esityksen pe-
rusteella yhtiön hallitus päätti vuonna 2007 ottaa uuden jyvitysjärjes-
telmän käyttöön kolmen vuoden siirtymäajalla. 
 
Vuosina 2008–2009 tapahtuneen pääomakulujen nousun vuoksi ja 
asukkailta saadun palautteen perusteella hallitus asetti vielä vuonna 
2009 uuden asukkaista koostuvan työryhmän käymään läpi budjetin 
oleellisia taustatekijöitä ja ideoimaan mahdollisia kustannussäästöjä. 
Yhtiön hallitus teki uuden työryhmän esityksen pohjalta vuonna 2010 
päätöksen, että vuonna 2007 käyttöön otettu jyvitysjärjestelmä säilyte-
tään. Hallitus myös päätti, että yksittäisiä kohteita ei irroteta jyvityksestä 
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missään vaiheessa siitä koituvien hallitsemattomien riskien vuoksi. Ris-
kejä ovat irrotettujen kohteiden vastikkeiden nousu, asuntojen käyttöas-
teen vajaus ja suhteettoman korkeista vastikkeista johtuvat asuntojen 
jälleenmyyntiongelmat. 

 
Nyt käsiteltävässä aloitteessa esitetään, että talot tulisi irrottaa tasaus-
järjestelmästä 30 vuoden kuluttua niiden valmistumisesta. Suurin piir-
tein siinä vaiheessa taloissa aletaan tehdä isoja peruskorjauksia. Pe-
ruskorjaukseen joutuva talo hyötyy vastikkeiden tasauksesta. Tasauk-
sesta irrotetussa talossa korjausten lainanhoitokustannukset jäisivät 
kokonaan talon asukkaiden maksettaviksi ja seurauksena olisi edellä 
mainittujen hallitsemattomien riskien realisoituminen. 
 
Khs toteaa vielä, että asumisoikeuslainsäädäntöä ollaan parhaillaan 
uudistamassa. Kuluvan syksyn 2010 aikana eduskunta saa käsiteltä-
väkseen hallituksen esityksen asumisoikeuslain uudistamiseksi. Esityk-
sen mukaan asumisoikeustalon asukkaille on annettava entistä enem-
män tietoa talon kuluista, jolloin asukkaat voivat entistä paremmin tar-
kistaa, peritäänkö heiltä oikeansuuruista käyttövastiketta. Samoin on 
tarkoitus parantaa asumisoikeustalojen valvontaa sen varmistamiseksi, 
että omistajayhtiöt hinnoittelevat käyttövastikkeet omakustannusperi-
aatteen mukaisesti. Lisäksi talojen käyttämät palvelut olisi jatkossa 
pakko kilpailuttaa. Lailla on myös tarkoitus tarkentaa määräyksiä hoito-
kustannusten ja pääomavastikkeen tasauksesta asumisoikeusyhtiön eri 
talojen välillä. 
 
Edellä mainitun perusteella Khs ei pidä aloitteessa tarkoitetun työryh-
män perustamista tarpeellisena.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kaj / Miliza Ryöti, puh. 310 25407) 
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33 
VT SEPPO KANERVAN JA 6 MUUN VALTUUTETUN ALOITE AJOHIDAS- 
TEIDEN ASENTAMISESTA LUOTEISVÄYLÄLLE 
 
Kvsto 5.5.2010, asia 17 
Khs 2010-944 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Esitetään, että Helsingin Lauttasaaren Luoteisväylälle asennetaan 
ajohidasteet. Kadun alkupäästä Pyrkän urheilukentän suunnasta alka-
vasta suorasta on tästä vähäliikenteisestä kadusta tullut vaarallinen 
kiihdytyssuora. Etenkin moottoripyörät haluavat vähän tuuletella. Katu 
on kapea, jota jo sana väylä kuvaa. Autojen parkkeeraaminen on sallit-
tu vain väylän toiselle puolelle. Kadun alkupäässä on joka toisessa ta-
lossa alle kouluikäisiä lapsia. Kun autot on parkkeerattu porttien lähelle, 
voi sieltä autojen edestä rynnätä lapsi tai aikuinenkin vaikkapa polku-
pyörällä ja uhkatilanne hurjastelijan kanssa on syntynyt.  
 
Luoteisväylälle on yhteys Lauttasaarentieltä matalan moottoritien alitta-
van tunnelin kautta, joka ei mahdollista julkista eikä muutakaan raskas-
ta liikennettä, eikä tien leveys sopisi edes matalille busseille. Parkkee-
ratun auton kohdalla ei mahdu sivuuttamaan vastaantulevaa autoa. 
Monella kiinteistöllä on tiiliaidat, jolloin pihalta tuleva ei näe kadun lii-
kennettä ennen tuloaan portista ulos vaaratilanteeseen.” 
 
Aloitteesta on saatu 16.9.2010 kaupunkisuunnittelulautakunnan lausun-
to, joka on liitteenä 75. 
 
Khs viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että kaupunkisuunnittelulau-
takunta on kokouksessaan 5.11.2009 käsitellyt periaatteita ajonopeuk-
sien hallitsemiseksi Helsingissä. Periaatteiden mukaan uusia hidasteita 
rakennetaan ensisijaisesti koulujen, päiväkotien ja vanhusten palveluta-
lojen yhteyteen ja näiden lähikaduille sekä keskeisten kävely- ja pyöräi-
lyreittien kadunylityskohtiin.  
 
Luoteisväylä on vähäliikenteinen ja kapea tonttikatu, jonka liikenne on 
polkupyöräilijöitä lukuun ottamatta pääasiassa asukkaiden itsensä tuot-
tamaa. Pieni osa Katajaharjun länsiosassa asuvista autoilijoista saattaa 
käyttää Luoteisväylää läpiajoon, mutta muualta tuleville Luoteisväylä ei 
ole luonteva läpiajokatu. Hidasteiden suhteen noudatetaan tällöin lau-
takunnan periaatepäätöksen mukaista pidättyväistä linjaa. 
 
Tonttiliittymästä tai porttikäytävästä tulo kadulle edellyttää aina huolelli-
suutta ja varovaisuutta. Mikäli kiinteistölle on rakennettu näkemäesteen 
muodostavia rakenteita tonttiliittymien läheisyyteen, edellyttävät olo-
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suhteet erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta kadulle tultaessa. Tontin 
aitarakenteet eivät ole peruste hidasteiden rakentamiseksi kadulle. 

  
Helsingissä on toteuttamatta vajaat sata aikaisemmin päätettyä raken-
teellista hidastetta lähinnä määrärahojen niukkuun vuoksi. Näistä koh-
teista neljä on Lauttasaaressa. Lauttasaaressa on viime vuosina kah-
dessa eri yhteydessä kysytty osalta ala-asteikäisiä koululaisia heidän 
käyttämiään koulureittejä ja vaaralliseksi kokemiaan kohtia koulun (Myl-
lykallion ala-aste) läheisyydessä. Näiden perusteella Lauttasaaren 
suunnitelmiin lisättiin muun muassa rakenteellisia hidasteita, joista osa 
on edelleen toteuttamatta. 
 
Khs yhtyy lausunnossa mainittuun eikä pidä Luoteisväylää ensisijaise-
na hidasteiden rakentamiskohteena.  
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kaj / Miliza Ryöti, puh. 310 25407) 
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34 
VT LASSE LIEMOLAN JA 9 MUUN VALTUUTETUN ALOITE TORI- JA  
MARKKINAPERINTEEN ELVYTTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 19.5.2010, asia 20 
Khs 2010-1032 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Helsingissä on nykyisin elinvoimaisia toreja vain Hakaniemi ja Kaup-
patori, joissa Hakaniemessä järjestetään joka kk:n ensimmäisenä sun-
nuntaina markkinat. Kauppatorilla toimii kesäisin myös iltatori. 
 
Varsinkin markkinat ovat kasvattaneet suosiotaan ja kauppiaita pyrkii 
sinne enemmän kuin voidaan ottaa. 
 
Malmin ja Vuosaaren torit ovat alkaneet kiinnostaa kauppiaita ja niiden 
toiminta on elpymässä. Kaupungissa on vielä monia muitakin toreja - 
mm Narinkkatori - joissa tori- ja markkinaperinnettä tulisi voida harjoit-
taa. 
 
Markkinoiden käytännön järjestelyt voitaisiin varsin hyvin myös ulkois-
taa ja kilpailuttaa vaikka useammalle taholle. 
 
Kaupungilla on myös muissa kaupunginosissa toreja, mutta niiden tori- 
ja markkinaperinne on ollut puutteellista ja satunnaista. 
 
Me allekirjoittaneet tiedustelemme: 
 
Mihin toimenpiteisiin kaupunginhallitus aikoo ryhtyä tori- ja markkinape-
rinteen elvyttämiseksi myös muissa kaupunginosissa?” 
 
Aloitteesta on saatu 22.6.2010 kiinteistölautakunnan ja 26.8.2010 yleis-
ten töiden lautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 76 ja 77. 
 
Khs vittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa pitävänsä tärkeänä tori- ja 
markkinaperinteen elvyttämistä eri puolilla kaupunkia.  
 
Helsingissä on tori- ja markkinatoimintaa arkipäivisin ja lauantaisin yh-
deksällä torilla: Fredrikintori, Haagantori, Hakaniementori, Hietalahden-
tori, Kauppatori, Sitratori (Kannelmäentori), Tallinnanaukio, Töölöntori, 
Ylä-Malmintori. Sunnuntaisin toritoimintaa on kesäaikaan Kauppatorilla. 
Markkinoita järjestetään kaupungin toimesta Hakaniementorilla ja Ylä-
Malmintorilla kerran kuukaudessa. Vuosaaren Mosaiikkitorilla on tänä 
kesänä järjestetty kokeiluluonteisesti markkinoita yhteistyössä yksityi-
sen toimijan ja asukasyhdistyksen kesken.  
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Toritoimintaa on pyritty ylläpitämään myös lähiöissä, mutta viime vuo-
sina kauppiaiden kiinnostus lähiötoreja kohtaan on ollut melko vähäis-
tä. Yksi keino lähiötorimarkkinoiden elvyttämiseen olisi aloitteessa esi-
tetty yksityisten toimijoiden mukaantulo toiminnan pyörittämiseen.  
 
Halli- ja torikaupan vuokraustoiminta sekä kehittämisvastuu siirtyvät 
1.1.2011 alkaen kaupunginvaltuuston päätöksen 20.10.2010 mukaises-
ti Helsingin tukkutorin vastuulle. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kaj / Suvi Rämö, puh. 310 74325) 
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35 
VT TERHI KOULUMIEHEN ALOITE HOMEKOULUJEN JA -PÄIVÄKOTIEN  
KUNNOSTAMISESTA  
 
Kvsto 2.6.2010, asia 20 
Khs 2010-1141 

 
Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Apulaisoikeusasiamies antoi 24.5.2010 huomautuksen Helsingin kau-
pungille siitä, että kaupungin homekouluja ei ole saneerattu riittävän 
määrätietoisesti. Lausunto perustuu kanteluun, joka luokanopettaja teki 
oikeusasiamiehelle sairastuttuaan vakavasti homekoulussa. 
 
Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on vastuu työntekijöidensä 
terveydestä ja turvallisuudesta, kaupungilla on myös vastuu koululais-
ten ja päiväkotilasten käyttämien tilojen turvallisuudesta. Helsingin Sa-
nomat uutisoi 1.6., että kaupunki alkaa asettaa homekorjaukset etusi-
jalle. Hienoa, että asia otetaan vihdoin vakavasti. Olen koonnut tähän 
aloitteeseen esityksiä, jotka toteuttamalla homeongelma saadaan rat-
kaistua. Esitykset koskevat menettelytapoja, ne eivät ole määräraha-
vaatimuksia vaan voivat päinvastoin säästää rahaa. 
 
Sisäilmatutkimukset ulotettava solumyrkkyihin 
 
Tänä keväänä uutisoitiin, että professori Mirja Salkinoja–Salosen joh-
tama tutkijaryhmä selvittänyt tuoreessa tutkimuksessaan 21 päiväko-
din, työpaikan ja yksityisasunnon sisäilmaa. Työryhmä on löytänyt ter-
veysongelmia aiheuttavien hometalojen sisäilmasta vahvoja solumyrk-
kyjä. Terveysongelmat johtuvat tutkimuksen mukaan niistä eikä suo-
raan homeitiöistä. Mikrobisolut ovat pienempiä kuin itiöt, joten pelkkä 
sisäilman itiö- tai mikrobipitoisuuksien mittaus ei välttämättä auta pal-
jastamaan homeongelmaa tai selitä ihmisten kokemia oireita. Vanhan-
aikaisilla testeillä ei ole löydetty yhteyttä homeiden ja sairastavuuden 
välillä, mutta nyt se on mahdollista. 
 
Mikrobikasvuston (homesienet, sädesienet, lahosienet) kasvuedellytyk-
set rakenteissa ovat yleensä olemassa, kun niissä on kosteutta. Mikäli 
kosteusvauriota ei heti korjata ja sen syytä poisteta, kosteusvaurio joh-
taa mikrobien kasvuun rakennusmateriaaleissa, mikä aiheuttaa terve-
yshaittoja. Kostuneen rakenteen väliaikainen kuivuminen ei tuhoa mik-
robikasvustoa kokonaan ja osa mikrobeista jatkaa kasvuaan. Homeo-
ngelman toteaminen ei ole helppoa, sillä pahoin homeelle haisevissa 
rakennuksissa ei ole välttämättä terveysvaaraa. Toisaalta täysin ter-
veen oloinen ja hajuton tila saattaa sisältää supermyrkkyjä. 
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Kun ihmiset oleskelevat tiloissa, joiden rakenteissa näkyy hometta tai 
joiden sisäilmasta on rakenteiden homehtumisesta johtuva tunkkainen 
homeen tai maakellarin haju, he todennäköisesti altistuvat mikrobeille 
(itiöt, rihmaston osat) ja niiden aineenvaihduntatuotteille (haihtuvat or-
gaaniset yhdisteet eli MVOC:it) sekä jopa homesienimyrkyille eli myko-
toksiineille. Sienet ja mikrobit erittävät sekä solu- että hermomyrkkyjä. 
Solumyrkyt tuhoavat ihmiskehon soluja ja vaikuttavat sisäelimiin, erityi-
sesti maksaan ja munuaisiin. 
 
Kosteusvauriorakennuksessa altistuneilla on todettu esiintyvän tavan-
omaista enemmän hengitystieinfektioita, limakalvojen ärsytysoireita se-
kä allergiaoireita. Yleisoireista tavanomaisimpia ovat väsymys ja pään-
särky, harvinaisempia kuumeilu sekä lihas- ja nivelkivut. Pahimmillaan 
homesienet aineenvaihduntatuotteineen voivat aiheuttaa pitkäaikaises-
sa työpaikka-altistuksessa ammattitaudin (allerginen nuha, astma, 
keuhkorakkulatulehdus eli allerginen alveoliitti ja ODTS). Hermomyrkyt 
voivat aiheuttaa jopa neurologisia oireita kuten muistihäiriöitä ja keskit-
tymisvaikeuksia, sillä ne vaikuttavat keskushermostoon ja mielentilaan. 
Listaan kuuluvat myös nivelsairaudet ja mahdollisesti jopa syövät. Oi-
reet vähenevät poistuttaessa, mutta palaavat nopeasti tiloihin palatta-
essa. Koska terveysongelmat saattavat johtua solumyrkyistä eikä ho-
meitiöistä, oireet saattavat jatkua, vaikka pelkät kosteusvauriot on kor-
jattu. 
 
Arvioidaan, että 15–20 % pikkulasten astmasta johtuu kosteus- ja ho-
mevaurioille altistumisesta. Homeille altistuneilla on muutenkin tavallis-
ta enemmän hengitystietulehduksia, kuten flunssia, keuhkoputkentu-
lehduksia, poskiontelotulehduksia tai korvatulehduksia. Päiväkodeissa 
tämä voi ilmetä infektiokierteenä, jolloin lapset sairastuvat toistuviin tu-
lehduksiin. Pahimmillaan homeen terveysvaikutukset kärjistyvät vasta 
vuosien kuluttua, kun pohja altistukselle hankitaan nuorena. 
 
− Hometalojen sisäilmatutkimus on tehtävä oikein. On tärke-

ää mitata myös uuden tutkimustiedon mukaisia solumyrk-
kyjä eikä vain kosteutta ja homeitiöitä. 

 
Tilanne hyvä paperilla, mutta ei käytännössä 
 
Kansanterveyslaitos kartoitti koulujen sisäilmaa 1990-luvun puolivälis-
sä. Selvityksen mukaan koulurakennuksista oli tuolloin 60 % lievästi ja 
20 % vakavasti kosteusvaurioituneita. Helsingin sisäilmatyöryhmä teki 
muutama vuosi sitten oman kyselynsä koulujen sisäilman laadusta, 
mutta hanke oli kosmeettinen. Siinä ei selvitetty kunnolla kosteusvauri-
oita tai homeongelmia, vaan lähinnä raportoitiin koulujen tunkkaisia ha-
juja tai huonoa ilmastointia. Tuo kyselytutkimus ei siis ole vielä teko, jol-
la kaupunki voisi perustella tehneensä paljonkaan homeongelmalle. 
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Sisäilmatyöryhmä on laatinut kaupungille viime vuosina myös ohjeet 
siitä, miten home-epäilytapauksissa tulisi teoriassa toimia. Lisäksi si-
säilmaongelmien viestinnästä on laadittu suuntaviivoja. Papereiden pe-
rusteella kosteus- ja homeongelmien käsittely on Helsingissä täydellis-
tä ja niiden perusteella mitään ongelmia ei pitäisi olla. Siksi onkin 
kummallista, että ihmisten kertomusten perusteella todellisuus näyttää 
päinvastaiselta. 
 
Tyypillinen tapahtumienkulku on kouluissa tai päiväkodeissa on nähtä-
västi sellainen, että työntekijä tekee esimiehelleen ilmoituksen mahdol-
lisesta homeongelmasta, mutta häntä ei uskota. Olen saanut yhtey-
denottoja opettajilta, jotka kertovat tulleensa siirretyksi toiseen luok-
kaan tai toiseen kouluun tehtyään sisäilmaongelmasta ilmoituksen. 
Heidän tilalleen on tullut homeluokkaan uusi opettaja ja lapset ovat jat-
kaneet siellä koulutyötään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Vasta kun 
useita muitakin on sairastunut, sisäilmaa tai talon rakenteita on alettu 
tutkia ehkä vuosien kuluttua ensimmäisestä havainnosta. Tyypillistä 
näyttää olevan, että vielä silloinkin homeongelman käsitetään koskevan 
lähinnä muutamaa homeelle herkistynyttä henkilöä eikä koko raken-
nusta tai työyhteisöä. 
 
− Kaupungin on selvitettävä, miksi hyvät sisäilmaohjeistuk-

set, prosessikuvaukset ja viestintästrategiat eivät näytä to-
teutuvan käytännössä. 
 

− Kaupungin on käsiteltävä sisäilmaongelmia koulun tai päi-
väkodin koko henkilökuntaa ja lapsia koskevana ongelma-
na, eikä yksittäiseen työntekijään henkilöityneenä kysy-
myksenä. 
 

− Kaikille päiväkoti- ja koulukiinteistöille pitäisi laatia kuntoar-
vio ja päivittää se säännöllisesti. Tarpeen mukaan on ra-
kennuksille tehtävä perusteellisempi kuntotutkimus, jossa 
avataan rakenteita. Tutkimustarpeiden ja näytteenottokoh-
tien peruskartoittamisessa voisi käyttää apuna koulutettuja 
homekoiria. 

 
Esimiehen ja isännöitsijän vastuuta korostettava 
 
Kaupungin ohjeiden mukaan jos koulun tai päiväkodin henkilökunta tai 
lasten perheet epäilevät homeongelmaa, siitä pitäisi toimittaa tieto reh-
torille tai päiväkodin johtajalle. Hänen kuuluu ilmoittaa epäilystä tilakes-
kuksen tekniselle isännöitsijälle, joka vastaa kiinteistöjen kunnosta ja 
sisäilmaongelman ratkaisusta. Isännöitsijä tilaa tarvittaessa tutkimuk-
sen ongelmien syyn ja laajuuden selvittämiseksi. Peruskorjauksen yh-
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teydessä havaituista ongelmista ei prosessi kulje isännöitsijän kautta 
vaan siitä vastaa tilakeskuksessa hankkeen vastuuhenkilö. 
 
Prosessikuvaus kuulostaa hienolta, muttei toimi, jos sen alinta porrasta 
edustavat vastuuhenkilöt eivät tartu toimeen. Olen saanut yhteyden-
oton homesairaudesta kärsivältä opettajalta, joka kertoo, kuinka hänen 
koulussaan on normaali käytäntö järjestää palavereita ämpäreiden se-
assa. Sankoja aseteltiin kokoushuoneiden lattialle keräämään vettä, jo-
ta tippui vuotavasta katosta. 
 
− Kaupungin on huolehdittava siitä, että erityisesti koulujen ja 

päiväkotien esimiehet ja kiinteistöjen isännöitsijät suhtau-
tuvat mahdollisiin kosteusvaurio- ja home-epäilyihin riittä-
vällä vakavuudella ja ryhtyvät ripeisiin toimenpiteisiin nii-
den selvittämiseksi ja korjaamiseksi. 
 

− Koulujen ja päiväkotien johdon sekä isännöitsijän vastuita 
ongelmien selvittelyssä ja korjaamisessa on selkeytettävä. 

 
Apulaisoikeusasiamiehen kanteluun laatimassa vastauksessa tode-
taan, että kaupungin viranomaisilla ei ole ollut hyvää yleiskuvaa kau-
pungin koulurakennusten kunnosta ja terveellisyydestä. Ilman kattavaa 
ja reaaliaikaista tietoa kiinteistöissä epäillyistä ja todetuista sisäilmaon-
gelmista kaupunki ei voi luotettavasti vastata niiden kunnossapidosta. 
 
Kantelun tehneen opettajan koulussa oli tehty kosteusvauriota kartoit-
tanut tutkimus. Apulaisoikeusasiamies ihmettelee raportissaan, että 
kaupungin yhteistyökonsultti ja koulun rehtori eivät olleet tietoisia tulok-
sista. Jopa työterveyshuolto oli antanut opetusvirastolle tietoja ja toi-
mintaohjeita kantelijan toisen koulun homealtistuksesta. Silti tieto altis-
teiden ominaisuuksista ja vaarallisuudesta, altistumisen luonteesta ja 
määrästä ja niihin liittyvistä terveyshaitoista ei ollut kulkenut virastosta 
eteenpäin. Kaiken lisäksi homeongelmaa koskeva tieto oli ollut saata-
villa myös kaupungin ympäristökeskuksessa, joka oli todennut mikrobi-
vauriot, sekä tilakeskuksessa, jossa oli tehty koulun korjaussuunnitel-
ma. Mikrobiongelman paljastanutta raporttia ei kuitenkaan oltu annettu 
koulun rehtorin ja henkilökunnan tai oppilaiden vanhempien tietoon. 
 
Apulaisoikeusasiamies huomauttaa, että opetusviraston (kuten tietysti 
myös sosiaaliviraston) pitäisi järjestelmällisesti seurata ja tarkkailla työ-
ympäristöä ja ryhtyä viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin epäkohtien 
korjaamiseksi, jottei kukaan sairastu rakennuksesta johtuvasta syystä. 
Niin ei ole selvästi tapahtunut. 
 
Kiinteistöjen hoito oli hajallaan eri virastoissa ennen tilakeskuksen pe-
rustamista vuonna 2005. Edes tilakeskuksella ei ole kuulemma vielä-
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kään esimerkiksi tietojärjestelmää, josta selviäisi, kuinka monessa kou-
lussa tai päiväkodissa on havaittu kosteus- tai homeongelma. Jos joku 
haluaa saada asiasta kokonaiskäsityksen, hänen täytyy käydä eri viras-
tojen arkistoissa olevat asiakirjat läpi manuaalisesti. Kiinteistöjen huol-
tokirjoihin merkitään tietoa remonteista ja kuntotutkimuksista, mutta 
niissä ei ole koodia erikseen sisäilmaongelmalle. 
 
− Kaupungin on luotava järjestelmä, jonka avulla sen kiinteis-

töjen kuntoa voidaan seurata keskitetysti. Kaupungin on 
laadittava kooste jo tehdyistä ilmoituksista mahdollisista si-
säilmaongelmista ja suoritetuista tutkimuksista ja remon-
teista. 
 

− Kaupungin on parannettava tiedonkulkua sisäilmaongelmi-
en kanssa tekemisissä olevien eri tahojen välillä. 

 
Viestinnän avoimuutta lisättävä 
 
Ratkaisevassa asemassa homeongelmien ja niiden korjauksen tiedot-
tamisessa ovat koulujen rehtorit, isännöitsijät ja tilojen käyttäjähallinto-
kunnat. 
 
Kaupungin viestintäsuunnitelman mukaan tilakeskus tukee, tarjoaa tie-
toa ja vastaa siitä, että työpaikan esimiehellä on tuorein tieto siitä, mitä 
sisäilmaongelmia koskevissa korjauskohteissa tehdään. Viestinnän 
vastuuhenkilöksi on nimetty isännöitsijä. Tilan käyttäjä tiedottaa henki-
lökunnalleen ja asiakkailleen tilaan liittyvistä muutoksista, tehtävistä 
tutkimuksista, korjauksista ja siitä, miten ne vaikuttavat asiakkaiden 
palveluihin. Tiedottamisesta vastaa työpaikan esimies. Tilakeskuksen 
mukaan esimies tiedottaa sisäilmaongelmista oman harkintansa mu-
kaan. 
 
Jos ongelman ratkaisu vaatii normaalia kunnossapitoa enemmän pa-
nostusta, kohteelle valitaan viestintävastaava. Jos tilan käyttöä on rajoi-
tettava, viestinnästä vastaa käyttäjähallintokunnan tilahallinto. Perus-
korjauksissa viestinnästä vastaa projektinjohtaja. Jos kohteessa on ol-
lut pitkään useita sisäilmaongelmia, käyttäjillä paljon oireita tai raken-
nusta on tutkittu tai korjattu aikaisemmin, mutta ongelma ei ole korjaan-
tunut, perustetaan kohdekohtainen sisäilmaryhmä. 
 
Viestintäohjeen mukaan tutkimusraportti selkokielisine saatteineen on 
julkinen, kun sen sisällöstä on ensin kerrottu tiedotustilaisuudessa ja 
sen perusteella annettu tiedote. Tilakeskus linjaa myös, että sisäilma-
ongelmia koskevan viestinnän on oltava avointa ja kattavaa. 
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Periaate kuulostaa hienolta paperilla, mutta ei ilmeisesti toteudu käy-
tännössä. Eräs opettaja kertoo, että hänen kysellessään koulunsa kos-
teusvaurioremontista hänelle oli vastattu, että korjaukset oli tehty, mut-
ta niistä ei ollut saatavissa tarkempaa tietoa. Koulu kuulemma lähetti 
myös oppilaiden vanhemmille tiedotteen, jonka mukaan koulusta ei ole 
löydetty mitään terveyden kannalta hälyttävää. Jälkeenpäin opettaja 
selvitti tutkimustuloksia ympäristöviranomaisilta, jolloin selvisi, että tut-
kimuksissa oli todellisuudessa löydetty vaarallista sädesientä. 
 
− Kaupungin on huolehdittava siitä, että hieno viestintästra-

tegia toteutuu myös käytännössä. 
 

− Viestinnän kohteeksi on otettava henkilökunnan lisäksi 
myös lasten perheet. 
 

− Koulun, päiväkodin tai kaupungin edustajan on tiedottava 
kosteusvaurioista ja homelöydöksistä henkilökunnalle ja 
lasten perheille ajantasaisesti, avoimesti ja riittävän yksi-
tyiskohtaisesti. Em. tahojen on saatava tieto sekä sisäil-
manlaatua koskevista epäilyistä, tehdyistä tutkimuksista, 
niiden tuloksista, remontin aikataulusta, toteutustavasta, 
seurannan toteutuksesta ja tuloksista. 
 

− Esimies on velvoitettava tiedottamaan tietoon saamistaan 
sisäilmaongelmista, viestintäpäätöstä ei saa jättää yksit-
täisten henkilöiden omaan päätäntävaltaan. 

 
Korjausten viivyttely maksaa miljoonia 
 
Apulaisoikeusasiamies toteaa kirjelmässään, että eräässä kantelun 
tehneen opettajan kouluista ei oltu tehty varsinaista sisäilma- ja koste-
usteknistä kartoitusta, vaikka yksityinen yritys oli jo vuosia aiemmin löy-
tänyt sieltä kattovuodosta johtuen kohonneita kosteuksia seinä- ja lat-
tiarakenteissa, mikrobipohjaista hajua ja homeongelmaan usein liitty-
vää viemärinhajua muualla kuin wc-tiloissa. Näytteenoton perusteella 
rakenteista olikin sitten löytynyt kosteutta ja homekasvustoa. 
 
Yleisesti kosteusvahinkojen korjaamiseksi ohjeistetaan, että vaurion 
syy ja laajuus pitää selvittää ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä ja 
poistaa sitten siihen johtaneet aiheuttaneet syyt. Purkuja korjaustöiden 
työhygieniasta pitää huolehtia remontin aikana. Mikrobikasvusto tulee 
poistaa uusimalla materiaalit ja tapauksissa, joissa niitä ei voi uusia, ne 
pitää kuivattaa ja poistaa mikrobikasvusto mekaanisesti. Kemialliset ai-
neet eivät korvaa näitä toimenpiteitä. Lisäksi loppusiivouksen tulee olla 
perusteellinen ja korjausten onnistumista tulee valvoa. 
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Tässä pitää huomata erityisesti, että kosteuden poistaminen ei hävitä 
rakennuksiin syntynyttä mikrobikasvustoa vaan kuivuneet kasvustot 
ovat terveydelle yhtä haitallisia kuin tuoreetkin. Kosteusvaurion alussa 
kasvavat aluksi harmittomat homeet ja kun kosteusvaurio jatkuu ja jat-
kuu, niin vauriokohdassa alkavat kasvaa myös bakteerit, jotka käyttävät 
homekasvustoa ravintonaan. 
 
Oikeilla korjaustekniikoilla on suuri merkitys homeongelmissa. Joiden-
kin tietojen mukaan jos bakteeri joutuu kosketuksiin esimerkiksi boorin 
kanssa, se saattaa alkaa tuottaa ns. supermyrkkyjä. Valitettavasti boo-
raksia käytetään homeenestoaineena. Se tappaakin homeet, mutta kä-
sittelyn jälkeen bakteerit kasvavat entistä paremmin, koska homeet ei-
vät ole taistelemassa elintilasta niiden kanssa. Joskus remontti viimeis-
tellään otsonointikäsittelyllä, mikä ei kuitenkaan poista mikrobeja vaan 
pilkkoo ne pieniksi hiukkasiksi, jotka uppotuvat rakennusmateriaaleihin 
ja irtaimistoon ja saastuttavat ne. On siis ensiarvoisen tärkeää, että 
kosteusvaurio- ja homeremontit suoritetaan asiantuntemuksella, jottei 
niistä aiheudu kiinteistölle ja siellä oleskeleville ihmisille aikaisempaa 
suurempaa haittaa ja tietysti myös ylimääräistä rahanmenoa kaupungil-
le. 
 
Asiantuntijat ovat arvioineet, että kosteusvaurio on korjattava viimeis-
tään kahden viikon kuluttua sen syntymisestä tai vauriokohdassa alkaa 
kasvaa hometta, joidenkin mukaan kuivatus pitäisi aloittaa jo kahden 
päivän sisällä. Tuore paikallinen kosteusvaurio on kohtuullisen helppoa 
korjata, mutta homeongelman poistaminen on jo huomattavasti vaike-
ampaa ja kalliimpaa, eivätkä remontin lopputuloksista ole takuita. Näyt-
tää siltä, että koulujen ja päiväkotien kosteusvaurioiden toteaminen ja 
korjaaminen viivästyvät aina. 
 
Kaupunki on ottanut käytännöksi, että kouluja remontoidaan yhä 
enemmän kokonaisuutena suurina perusparannuskorjauksia. Jos kos-
teusvaurioiden annetaan muhia ennen remonttiin ryhtymistä, varmiste-
taan ongelmien vakavuus, laajuus ja remonttien tuloksettomuus. Todel-
la vakavan homevaurion korjaaminen voi olla miljoonien eurojen tuh-
laamista, kun ainoa tepsivä ratkaisu olisi rakennuksen purkaminen ja 
ehkä uuden rakentaminen. 
 
Apulaisoikeusasiamies toteaa, että saatavilla ei ole tietoa siitä, onko 
kantelijan koulun homeremontissa purettu homeiset rakenteet ja kor-
vattu ne uusilla. Ilmeisesti niin ei ole toimittu, sillä sisäilmaongelma ei 
ole ratkennut remontin myötä. Edes katon vuotokohtaa ei oltu korjattu 
kunnolla. Se on järjetöntä, sillä puutteellisesti tehty remontti on huk-
kaan heitettyä rahaa. Ellei hankesuunnittelu ole laadukasta ja työtä val-
vota asiantuntevasti, ongelmat jatkuvat ja samaa kohdetta voidaan jou-
tua remontoimaan uudelleen ja uudelleen. 
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Kaupungin omassa infomateriaalissa todetaan, että vaikeissa sisäilma-
ongelmissa rakennuksessa pahasti altistuneet käyttäjät eivät välttämät-
tä pysty palaamaan rakennukseen korjaustenkaan jälkeen. Ilmeisesti 
kosteusvaurioihin ei ole puututtu ajoissa ja oikein. Toisaalta tieto ha-
vainnollistaa, kuinka vakavia terveyshaittoja home voi pahimmillaan ai-
heuttaa. Niille kerran altistunut ihminen reagoi myöhemmin elämäs-
sään yhä herkemmin joutuessaan uudestaan tekemisiin homeiden 
kanssa, mikä voi johtaa mm. työkyvyttömyyteen. 
 
Viime vuonna kaupunki käytti opetustoimen korjaushankkeisiin 54 mil-
joonaa euroa, mikä on yli 60 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Yli 
viiden miljoonan euron hankkeita oli viime vuonna meneillään viisi, tänä 
vuonna niitä alkaa kahdeksan. Tänä vuonna kaupunki korjaa kouluja yli 
50 miljoonalla eurolla minkä lisäksi sisäilmaongelmaisten rakennusten 
kiireellisiin korjauksiin on osoitettu erillismääräraha, viime ja tänä vuon-
na 5 miljoonaa euroa ja tulevina vuosina vuoteen 2014 asti 10 miljoo-
naa euroa. Tästä suurin osa menee koulujen korjaamiseen, esimerkiksi 
tänä vuonna on käynnissä n. 80 erikokoista hanketta, joilla paranne-
taan koulujen sisäilman laatua. 
 
Kaupungin taloudelliset panostukset sisäilmaongelmien poistamiseen 
ovat valtavat. Kuinka paljon halvemmaksi kaupungille tulisikaan korjata 
kosteusvauriot tai ilmastoinnin puutteet heti ja oikein, eikä vasta sitten 
kun ongelmat ovat muuttuneet kalliimmiksi ja ehkä mahdottomaksi kor-
jata? 
 
− Kosteusvaurioiden korjaukset on suoritettava nopeasti. 

Kiinteistöjen kuntoa on seurattava jatkuvasti ja kosteusvau-
riot on korjattava välittömästi niiden syntymisen jälkeen. 
 

− Kaupungin on huolehdittava siitä, että homeremonttien si-
sältö ja toteutustapa ovat riittävät sisäilmaongelman pois-
tamiseksi. Työtä on valvottava asiantuntevasti ja isännöitsi-
jöiden ja kaupungin on otettava vastuu sen kunnollisesta 
suorittamisesta. 
 

− On harkittava pahoin vaurioituneiden koulurakennusten 
purkamista, tilojen yhdistelyä tai uusien rakentamista. 

 
Suojauksen laiminlyönti remonteissa 
 
Apulaisoikeusasiamies toteaa, että saatavilla ei ole tietoa siitä, onko 
kantelussa mainitussa homekoulussa käytetty remontissa asianmukai-
sia suojaustoimenpiteitä. Suunniteltaessa kosteus- ja homerakenteiden 
korjaustoimenpiteitä on tärkeää, että purkutyöhön valitaan sellainen 
työmenetelmä, joka takaa sekä työntekijöiden että ympäristön turvalli-
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suuden. Lainsäädännön vähimmäisvaatimukset täyttävän työmenetel-
män tulee estää pölyn leviäminen työn aikana. 
 
Pelkkää kosteusvauriota korjatessa seinärakenne saatetaan avata ja 
jättää kuivumaan sellaisenaan viikoiksi tai kuukausiksi. Jos rakenteet 
avataan ilman oikeaoppista suojausta, niiden sisällä oleva mikrobipöly 
leviää räjähdysmäisesti ympäröivään tilaan ja saastuttaa sen ja kaiken 
siellä sijaitsevan irtaimiston, joka täytyisi sitten hävittää polttamalla ja 
korvata uudella. Se merkitsee valtavaa turhaa rahanmenoa. Jos korja-
usta ei suoriteta oikein, homemyrkyille altistuneiden oireilu jatkuu ja he 
saavat pahimmassa tapauksessa oireita jo pelkästään tavaroista ja 
huonekaluista. 
 
Eräs homekoulusta sairastunut opettaja kertoo yhteydenotossaan, että 
vaikka työterveyslaitos oli todennut koulussa homeongelman, koulua ei 
koskaan remontoitu kosteusvauriokorjauksena, vaan koulutyötä tehtiin 
purkutöiden seassa eli lapset altistettiin mitä vakavimmille terveyshai-
toille. Eräs opettaja kertoo yrittäneensä neuvoa rehtoria tarvittavista 
suojaustoimenpiteistä, mutta häntä ei kuunneltu. Vastaavista järkyttä-
vistä remonteista on esimerkkejä muualtakin. Tällaisella törkeällä suo-
jaustoimien laiminlyönnillä urakoitsija ja viime kädessä kaupunki aiheut-
taa kenties elinikäisiä vakavia sairauksia sekä koulun henkilökunnalle 
että pienille lapsille. Homeremontin suojaus on helppoa toteuttaa, jos 
siihen on viitseliäisyyttä. Rakenteiden purkutyöt ja kuivatus pitää suorit-
taa eristetyssä ja alipaineistetussa tilassa ja jälkisiivous on suoritettava 
oikeaoppisesti. 
 
− Kaupungin on kiinnitettävä huomiota siihen, että homere-

monteissa toteutetaan asianmukaiset suojaustoimenpiteet 
ja oikeaoppinen jälkisiivous. 

 
Joiltakin opettajilta saamani palautteen perusteella homeongelmissa 
koulussa on tehty remontti virallisesti kosteusvaurioremontin nimikkeel-
lä. Suojaustoimenpiteet ovat silloin todennäköisesti riittämättömät ver-
rattuna siihen, jos remontin julkilausuttuna tarkoituksena on nimen-
omaan homesaneeraus. Vuoden 2010 korjauskohteet on julkistettu 
Helsingin kaupungin nettisivuilla ja niistä vain yhden sairaalan ja yhden 
päiväkodin remontti on nimetty kosteusvauriokorjaukseksi, useimmat 
kulkevat termillä perusparannus. 
 
− Remonttien todellisesta luonteesta on tiedotettava raken-

nuksen käyttäjille. 
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Valvontaa ja seurantaa tehostettava 
 
Apulaisoikeusasiamiehen lausunnon mukaan on epäselvää, onko kou-
luissa tutkittu näytteidenottoja asianmukaisesti ja ovatko ne johtaneet 
toimenpiteisiin. Lausunnossa epäillään, onko vaurioiden tutkinta ollut 
systemaattista. Sekään ei käy ilmi, missä ja kenen toimesta selvitysten 
tulokset on vedetty yhteen ja päätetty toimenpiteistä tai ovatko korjauk-
set todella kohdistuneet havaittujen ongelmien syiden poistamiseen. 
Myöskään ilmi ei käy, onko korjausten onnistumista todettu tai seurattu 
ja onko toimenpiteiden toteutumista valvottu. 
 
Jos sisäilmaongelmien selvittelyä ja korjaustoimia ei valvota eikä re-
monttien tuloksia seurata, kaupunki ei voi tietää, onko kiinteistönhoidon 
määrärahat käytetty tehokkaasti. Samalla menetetään oppi siitä, miten 
sisäilmaongelmia pitäisi jatkossa ratkaista. Myös korjaustöitä on valvot-
tava nykyistä paremmin. Miljoonia maksava remontti voi tuhoutua het-
kessä, jos remonttitarvikkeet tai rakennus jätetään suojaamatta sateella 
ja talon rakenteisiin pääsee kosteutta. 
 
− Homeongelmien asianmukaista tutkimista ja todettujen on-

gelmien korjaustapoja on valvottava nykyistä tehokkaam-
min. Remonttien tulokset pitää selvittää ja dokumentoida. 
 

− Remonttien toteutusta ja uudisrakentamista on valvottava 
tehokkaammin. Rakentamisen osapuolten vastuita laimin-
lyönneistä on korostettava. 
 

− Homeongelmien asianmukaista tutkimista ja todettujen on-
gelmien korjaustapoja on valvottava nykyistä tehokkaam-
min. Remonttien tulokset pitää selvittää ja dokumentoida. 

 
Ilmastointi 
 
Kaupungin edustaja myöntää Helsingin Sanomien haastattelussa, että 
yksi homeongelmien taustatekijä on puutteellinen ilmastointi. Onneksi 
sen korjaaminen on kuitenkin helppoa. Koulujen kiinteistökuluissa 
säästetään nykyään sulkemalla ilmastointi pois päältä yöksi, viikonlop-
puisin ja loma-aikoina, mikä johtaa nopeasti homeongelmaan, kun kos-
teus tiivistyy pinnoille ja tarjoaa alustan mikrobien kasvulle. Niin ei pi-
täisi tehdä koskaan. 
 
− Koulujen ja päiväkotien ilmastointia ei saa sulkea raken-

nusten ollessa tyhjillään. 
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Terveydenhuollon osuus 
 
Homeille altistuneiden oireilu tunnistetaan huonosti terveydenhuoltojär-
jestelmässä. Sain kirjeen koulun työntekijältä, joka menetti terveytensä 
ja työkykynsä, kun sairauden syytä ei tunnistettu edes vuosia kestänei-
den lääkärikäyntien aikana. Sairastuneiden elämä myös järkkyy ja he 
jäävät oman onnensa nojaan ilman tukiverkostoa. Moni homesairau-
desta kärsivä saa turhan masennusdiagnoosin ja jättäytyy sairauseläk-
keelle, mikä tulee kalliiksi veronmaksajille. 
 
− Homeesta sairastuneille työntekijöille on järjestettävä kau-

pungin toimesta vertaistukiryhmä. Heitä on autettava takai-
sin työelämään syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 
 

− Kaupungin työterveys- sekä terveyskeskushenkilökuntaa 
on koulutettava tunnistamaan homeisiin liittyvät terveyson-
gelmat.” 

 
Aloitteesta on saatu 5.10.2010 sosiaaliviraston, 8.10.2010 henkilöstö-
keskuksen, 14.10.2010 kiinteistölautakunnan ja ympäristökeskuksen, 
15.10.2010 opetuslautakunnan sekä 21.10.2010 talous- ja suunnittelu-
keskuksen lausunnot, jotka ovat liitteinä 78–83. 
 
Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa seuraavaa: 
 
Kaupunginjohtajan 12.12.2007 asettama sisäilmatyöryhmä teki vuonna 
2008 laajan kyselyn kiinteistöjen sisäilma- ja kosteusongelmista. Vas-
tauksia saatiin noin 900 kiinteistöstä ja yli puolessa kiinteistössä oli jon-
kin asteisia sisäilmaongelmia tai -puutteita.  Kohteista valittiin kiireelli-
simmät, joita selvitettiin tarkemmin ja jotka sisällytettiin vuosien 2009–
2011 rakentamisohjelmaan tai kunnossapitokohteeksi. Kiireellisiä kos-
teusvauriokorjauksia varten vuoden 2009 talousarvioon varattiin oma 
alakohta kaupunginhallituksen käytettäväksi. Jo tätä ennen oli talonra-
kennuksen peruskorjauksiin varattua määrärahaa nostettu tavoitteena 
kiinteistöjen korjausvelan kasvun pysäyttäminen. Vuonna 2009 perus-
korjauksiin käytettiin lopulta noin 100 miljoonaa euroa, mikä oli noin 40 
% enemmän kuin vuonna 2007. Kuluvana vuonna tullaan viimeisimmän 
ennusteen mukaan käyttämään peruskorjauksiin noin 150 miljoonaa 
euroa. Vaikka kaupungin rahoitustilanteen takia taloussuunnitelmakau-
den 2011–2013 investointeja joudutaan karsimaan, ongelmakohteet 
pyritään kuitenkin priorisoimaan. 
 
Kaupungin sisäilmaryhmä on toiminut vuoden 2008 alusta. Moniamma-
tillisen ryhmän toiminnassa on ollut aktiivisesti mukana kiinteistöviras-
ton, rakennusviraston, opetusviraston, sosiaaliviraston ja terveyskes-
kuksen edustajat sekä työterveyshuolto, ympäristökeskus ja työsuojelu. 
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Ryhmän toimintaan ei ole varattu erillisiä resursseja, vaan kaikki ryh-
män jäsenet osallistuvat työhön omien varsinaisten työtehtäviensä 
ohessa.  
 
Sisäilmaryhmä on pureutunut useisiin valtuutettu Koulumiehen esittä-
miin asioihin. Eri toimijoiden vastuita on selkeytetty, yhteistyötä on pa-
rannettu ja viestintää tehostettu. Tiedon levittäminen kaikille sitä tarvit-
seville tahoille on osoittautunut isossa kaupunkikonsernissa hitaaksi 
prosessiksi. Tästä syystä vuoden 2010 aikana sisäilmaryhmä on pa-
nostanut erityisesti tiedon jakamiseen järjestämällä useita kaupungin 
sisäisiä koulutustilaisuuksia, joissa on esitelty sovitut uudet toiminta-
mallit ja käyty läpi viestinnän tärkeyttä sisäilmaongelmissa. Koulutusti-
laisuuksia on pidetty muun muassa suomenkielisten peruskoulujen reh-
toreille, lukioiden ja ammattikoulujen rehtoreille ja päivähoitoalueiden 
päälliköille ja niitä on tarkoitus jatkaa. Lisäksi kaupungin sisäisille verk-
kosivuille on laadittu sisäilma-asioita käsittelevä sivusto, jossa kerro-
taan miten toimitaan sisäilmaongelmaa epäiltäessä, miten viestitään ja 
myös miten jokainen voi vaikuttaa oman työpaikkansa sisäilmaan. Ku-
luvan vuoden lokakuun lopussa julkaistaan aihetta käsittelevä internet-
sivusto.  
 
Suurimpiin virastoihin on perustettu tai perusteilla myös virastokohtai-
set sisäilmaryhmät. Terveyskeskuksen sisäilmaryhmä on jakanut 
osaamistaan muihin virastoihin. Myös opetusvirasto perusti oman si-
säilmaryhmänsä toukokuussa 2010 tehostamaan koulujen systemaatti-
sia korjaamisprosesseja. Lisäksi kaupungin työsuojeluneuvottelukunta 
on kirjannut vuosien 2010–2013 työhyvinvoinnin toimintaohjelman yh-
deksi kärkitavoitteeksi terveellisen sisäilman työpaikoilla.  
 
Kiinteistöviraston tilakeskuksessa sisäilmaongelmien hoitaminen on 
priorisoitu tärkeimmäksi tehtäväksi sekä kiinteistöjen ylläpidossa että 
korjausinvestoinneissa. Isännöitsijät seuraavat kiinteistöjen kuntoa ja 
esittävät tekniset korjaustarpeet korjausohjelmaan. Kiinteistöjen ylläpi-
don järjestelmällisyyttä ja tiedonkulkua tilan käyttäjän, kiinteistöhuollon, 
isännöinnin ja eri viranomaisten välillä on viime vuosina oleellisesti pa-
rantanut sähköinen huoltokirjaohjelma Pakki. Osana huoltokirjaohjel-
maa on ns. Terveelliset tilat -tietokanta, johon on sähköisesti arkistoitu 
kaikki kaupungin kiinteistöjen sisäilma- ja kosteusvauriotutkimusten ra-
portit vuodesta 2003 lähtien. Huoltokirjaohjelman käyttö lisääntyy jatku-
vasti rakennusten käyttäjien ja työterveyshuollon sekä työsuojeluorga-
nisaation piirissä, ja tieto tutkimustuloksista tavoittaa entistä paremmin 
eri osapuolet.  
 
Sisäilmaongelmaa epäiltäessä on tärkeää, että tilojen käyttäjä, esimer-
kiksi koulun rehtori tai päiväkodin johtaja, kertoo viipymättä asiasta 
isännöitsijälle. Tämän tehtävä on käynnistää tarvittavat selvitykset ja 
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niiden perusteella korjaukset. Sisäilmaongelmien tutkimus- ja korjaus-
prosessi käynnistetään heti, kun tieto ongelmaepäilystä on tullut. Pro-
sessi kestää kuitenkin usein kokonaisuudessaan jopa vuosia. Vaurion 
korjaamiseksi sen syy ja laajuus pitää tutkia, jotta korjaukset tehdään 
oikein ja oikeassa laajuudessa. Tutkijaresurssien niukkuuden sekä tut-
kimusprosessin vaiheellisuuden ja esimerkiksi mikrobitutkimusten ana-
lyysien vaatiman pitkän ajan vuoksi pelkkä tutkimusvaihekin voi kestää 
useita kuukausia. Korjaukset toteutetaan aina niin nopeasti kuin se 
käytännössä on mahdollista. Ympäristökeskuksen lausuntoon viitaten 
on kuitenkin todettava, että kaikissa ongelmatapauksissa toimenpiteet 
ongelman selvittämiseksi ja korjaamiseksi eivät ole olleet riittävän ripei-
tä ja ympäristökeskus on joutunut antamaan myös kehotuksia ongel-
mien ratkaisun vauhdittamiseksi. 
 
Ympäristökeskus toteaa tilanteen näyttävän tällä hetkellä siltä, että käy-
tössä olevilla resursseilla pystytään hoitamaan tyydyttävästi ainoastaan 
kiireisiä toimenpiteitä vaativat korjaukset. Nykyisen ongelmalähtöisen 
toimintatavan sijaan pitäisi päästä systemaattiseen rakennusten kun-
non selvittämiseen, huoltoon ja korjauksiin ja siten ennaltaehkäistä si-
säilmaongelmien syntymistä. Kiinteistölautakunnan näkemys on saman 
suuntainen: lautakunta toteaa, että tilojen kuntoarviointia on syytä ke-
hittää enemmän kuntotutkimusten suuntaan, mikä palvelee paremmin 
suunnitelmallista korjaustoimintaa ja auttaa hankkeiden priorisointia ta-
loussuunnitelmien korjausohjelmia laadittaessa. Tilakeskus on käynnis-
tänyt kuntoarviotoiminnan kehittämisen. 

 
Aloitteessa todetaan vielä, että hometalojen sisäilmatutkimus on tehtä-
vä oikein, ja että uuden tutkimustiedon mukaisesti on tärkeää mitata 
myös solumyrkkyjä eikä vain kosteutta ja homeitiöitä. Tältä osin kau-
punginhallitus viittaa ympäristökeskuksen lausuntoon. Työterveyslaitos 
on tuoreessa kannanotossaan todennut, että se ei suosittele toksisuu-
den tai mikrobitoksiinien määrittämistä sisäilmaongelmien tunnistami-
seen tai terveyshaitan arviointiin työpaikoilla ennen kuin saadaan lisää 
tutkimustuloksia mikrobitoksiineihin liittyvistä tieteellisistä tutkimuksista 
ja niiden sovellettavuudesta kenttätutkimuksiin. Selvitettävää on vielä 
paljon niin näytteenottoon, näytteiden tutkimusmenetelmiin kuin oireilun 
ja toksisten yhdisteiden väliseen yhteyteen liittyen. Ympäristökeskus 
seuraa tutkimuksen edistymistä ja on valmis ottamaan käyttöön uudet 
tutkimusmenetelmät myös sisäilman toksisuuden selvittämiseksi heti, 
kun menetelmät on yleisesti hyväksytty. 
 
Khs toteaa, että valtuustoaloitteen aihe on tärkeä. Kosteusvaurioitu-
neessa päiväkodissa tai koulussa on aina kyse suuren lasten tai nuor-
ten joukon altistumisesta mikrobeille ja niiden aineenvaihduntatuotteille. 
Sama koskee päiväkotien ja koulujen henkilökuntaa. Määrätietoiset 
toimenpiteet kosteus- ja homeongelmien korjaamiseksi ja uusien syn-
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tymisen torjumiseksi on käynnistetty. Korjausrakentamisen määräraho-
jen toteutunut kasvu on mahdollistanut sen, että kiireelliset kohteet on 
saatu toteutukseen tai ainakin selvitys- ja suunnitteluvaiheeseen. Li-
säksi kuntoarviotoimintaa on ryhdytty kehittämään, jotta tulevaisuudes-
sa korjaustarvetta voidaan arvioida ja korjauksia priorisoida aiempaa 
suunnitelmallisemmin. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kaj / Miliza Ryöti, puh. 310 25407) 
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36 
VT PIA PAKARISEN JA 4 MUUN VALTUUTETUN ALOITE TEMPPELIAUKION  
KIRKON YMPÄRISTÖN BUSSILIIKENTEEN JÄRJESTÄMISESTÄ 
 
Kvsto 8.9.2010, asia 25 
Khs 2010-1626 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Temppeliaukion kirkossa vierailee vuosittain 500–600 000 kävijää, 
joista turisteja on noin 400 000. On hienoa, että upea kirkkomme kiin-
nostaa turisteja. Valtavasta bussimäärästä ahtailla kaduilla aiheutuu 
kuitenkin alueen asukkaille kohtuutonta haittaa pakokaasujen lisäänty-
essä ja asukkaiden omien liikkumismahdollisuuksien kaventuessa 
etenkin kesäkuukausina. 
 
Missään muuallakaan maailmassa bussikuljetus ei vie suoraan nähtä-
vyyden ovelle. Matelu bussissa sen etsiessä pysäköintipaikkaa ei 
myöskään millään tavoin nopeuta turistikierrosta. 
 
Sopivia pysäköintipaikkoja busseille löytyisi runsaasti lyhyen kävely-
matkan päästä esim. Eteläiseltä Rautatienkadulta Autotalon pohjoissi-
vulta. Suurin osa turisteista on täysin kykeneviä kävelemään sieltä. Kir-
kon lähellä voisi olla kuitenkin huonokuntoisia turisteja varten myös py-
säkki, jolle bussi voisi jättää matkustajat ja ajaa sen jälkeeni Eteläiselle 
Rautatienkadulle odottamaan. Kuljettaja olisi tavoitettavissa puhelimit-
se, joten hänet voitaisiin soittaa kierroksen jälkeen hakemaan ryhmä 
samalta pysäkiltä. Pysäkin paras sijaintipaikka olisi Arkadiankadun ja 
Fredrikinkadun kulmassa, josta bussit pääsisivät joustavasti jatkamaan 
pysäköintipaikan suuntaan. Myös hop on–hop off -liikennettä voitaisiin 
koko kaupungissa kehittää eri muodoissaan. 
 
Loiva mäki Arkadiankadulta ylös kirkolle voitaisiin suunnitella kauniiksi 
ja tunnelmalliseksi puistokaduksi, josta lähestyttäessä kirkon ulkokuori-
kin pääsisi esiin ansaitsemallaan tavalla. Nykyinen bussikaaos kirkon 
edessä ei edesauta hiljentymistä ja heikentää kohteen esteettistä vai-
kutelmaa. 
 
Ehdotankin, että Temppeliaukion kirkon bussiliikenne ohjataan esimer-
kiksi Eteläisen Rautatienkadun pysäköintialueelle ja Temppeliaukion 
kirkon lähiympäristöön jätetään ainoastaan pysäkki bussin pikaista pur-
kamista ja lastaamista varten.” 
 
Khs toteaa, että Temppeliaukion kirkko on yksi Helsingin suosituimpia 
nähtävyyksiä. Vuonna 2009 kävijöitä oli 526 000 ja kohde oli Helsingin 
neljänneksi suosituin. Kirkko sijaitsee asutuksen keskellä, joten turisti-
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virtojen liikkuminen alueella ei ole ongelmatonta. Kirkolle johtavat kadut 
ovat kapeita ja linja-autoille varattuja paikkoja on rajallisesti. 
 
Nykyinen käytäntö, jonka mukaan bussit voivat jättää ryhmät kirkon 
eteen ja siirtyvät sitten kauemmaksi parkkiin, vastaa aloitteen ehdotus-
ta. Runeberginkadulle ja Arkadiankadulle on merkitty matkailuliikenteen 
pysäköintipaikkoja helpottamaan painetta Fredrikinkadulla ja Lutherin-
kadulla. Matkailuliikenteelle on varattu matkailusesongin ajaksi tilaa yh-
teensä 18 linja-autolle. Eteläiselle Rautatiekadulle välille Runeberginka-
tu–Fredrikinkatu on merkitty linja-autojen pysäköintipaikkoja 15 linja-
autolle enintään 30 minuutiksi. Paikat on merkitty helpottamaan linjalii-
kenteen ja matkailuliikenteen linja-autojen pysäköintiä keskustassa.  
 
Khs toteaa, että viime mainitun alueen paikat tulisi varata ensi sijassa 
Temppeliaukion kirkon matkailuliikenteelle. Muut matkailuliikenteen lin-
ja-autot sekä ne muutamat linjaliikenteen autot, jotka paikkoja tällä het-
kellä käyttävät, tulisi ohjata esimerkiksi Mäntymäen kentälle tai muuhun 
soveltuvaan paikkaan.  
 
Lisäksi Khs toteaa, että liikenteestä aiheutuvia haittoja, kuten tyhjä-
käyntiä ja luvatonta pysäköintiä, voitaisiin vähentää lisäämällä liiken-
teen ohjausta. Suomen tiepalvelumiehet ovat vuodesta 2001 lähtien 
ohjanneet liikennettä Temppeliaukion kirkolla matkailusesongin vilk-
kaimpina aikoina. Kuluvana vuonna tiepalvelumiehet ohjasivat liiken-
nettä 13.5.–16.9. välisenä aikana kaikkiaan 53 päivänä. Liikenteenoh-
jaajien määrä vaihteli päivittäin sen mukaan paljonko risteilymatkustajia 
kaupunkiin saapui. Jos ohjausta haluttaisiin laajentaa nykyisestä 53 
päivästä esimerkiksi 100 päivään vuodessa, sen lisäkustannus olisi 
noin 13 000 euroa. Matkailun edistäminen on oleellinen osa kaupungin 
elinkeinostrategiaa, joten matkailuun suoraan liittyvän liikenteen ohja-
uksen lisäresurssointia tulisi tarkastella elinkeinostrategian puitteissa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Kaj / Miliza Ryöti, puh. 310 25407) 
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