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ASUKKAIDEN JA ORGANISAATIOIDEN KANNUSTAMINEN
YMPÄRISTÖVASTUULLISEEN TOIMINTAAN, TOTEUTUI OSITTAIN
- Vuosisuunnitelmassa 32 toimenpidettä, joista 29 toteutui (91 %), 2

toteutui osin (työ jatkuu vielä), 1 ei toteutunut

Suunnitelluista tehtävistä osin toteutuivat:
16. Aspakeskuksen perehdytys: Koulutuksia on pidetty ja ne jatkuvat. Aspa
osallistui Isännöitsijäseminaariin 20.11. ja Ämmässuo-ekskursiolle.
Koulutuksille suuri tarve edelleen. Rajapinta neuvonnan ja aspakeskuksen
välillä käytävä läpi. SYTin asioihin perehdytettävä keväällä. Toteutunut osin,
jatkuu

17. HSY:n Wikin päivittäminen aiheen osalta /Wiksu: Raisa Visti kertoi
asiasta. Päivitys on kesken, v. 2014, edennettävä lisää. Täydennysvastuita
voisi jakaa. Toteutunut osin, jatkuu

Suunnitelluista tehtävistä jäi toteutumatta:
29. Urbaanin selviytymisen päivä (Ilmastoinfo+SYT): Vesihuolto myös
mukaan. Ei ehditty toteuttaa 2013, toteutuu 2014.
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Omavaraisuusaste
HSY 24,3 % (2012: 24,8 %)
Vesihuolto 26,0 % (2012: 26,2 %)
Jätehuolto 14,1 % (2012: 15,4 %)
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INVESTOINTIEN KOHDENTAMINEN JNE…

Keväällä 2013 käynnistyi Investointienhallinnan (IN-projekti) kehittämishanke, jonka
tavoitteena oli yhtenäistää HSY:n investointien suunnittelu- ja projektikäytäntöjä,
seurantaa ja raportointia sekä päätöksentekomenettelyä. Projekti toteutettiin
kolmessa vaiheessa. Ensimmäiseksi kuvattiin investointienhallinnan
kokonaisprosessi, siinä syntyvät asiakirjat ja käytettävät tietojärjestelmät.
Seuraavaksi laadittiin ehdotukset kehittämistoimenpiteistä ja kolmannessa vaiheessa
niistä tehtiin projektiehdotukset. Projektiehdotusten pohjalta laadittiin
toimeenpanosuunnitelma, joka hyväksyttiin ohjausryhmässä 17.12.2013.
Ohjausryhmä nimesi seurantaryhmän, jonka tehtävänä on ohjata, tukea ja seurata
investointienkehitystyön etenemistä. Ryhmä myös varmistaa projektien keskinäisen
vuoropuhelun. Seurantaryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 28.2.2014.

Työ jatkuu 2014 toimeenpanosuunnitelman mukaisesti osaprojekteissa, joista
yhdessä luodaan mm. hankkeiden ennakko- ja jälkilaskelmien käytännön
toteutukset.
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HENKILÖKUNNAN TYÖTYYTYVÄISYYS TYÖNANTAJAA KOHTAAN ON LISÄÄNTYNYT:
Työyhteisökuvatutkimusta ja henkilöstötutkimusta on analysoitu ja
kehittämistoimenpiteitä on laadittu. Kehittämistoimenpiteet koostuvat useista
pienistä osa-alueista ja tehtävistä, joita on toteutettu vuoden aikana. Syksyllä
toteutetun henkilöstökyselyn yleisarvosana parani edellisestä kerrasta.
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OSAAMISEN JOHTAMISEN PROSESSIT KUVATTU

Alkoi syksyllä ja on osa HR:n IT-järjestelmähanketta. Mm. HR-järjestelmän
käyttöönotto on vaatinut merkittävästi henkilöstöyksikön työpanosta. Lisäksi
yksikössä tapahtuneiden henkilöstövaihdosten ja pitkien poissaolojen vuoksi kaikkia
tavoitteen mukaisia toimenpiteitä ei ehditty toteuttamaan, vaan osa tehtävistä siirtyi
vuodelle 2014.
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TYÖSUOJELUN JOHTAMISMALLI:

Toteutui osittain. Työhön osoitettu henkilö on pitkällä sairaslomalla, lisäksi
henkilöstövaihdoksista ja mm. HR-järjestelmän käyttöönottoprojektin vuoksi muita
resursseja ei ollut kohdistettavissa työhön. Tästä huolimatta muutostarpeet on
arvioitu sekä laajan kokonaisuuden osatehtäviä on tehty, esim. työsuojelun Hyvät
käytännöt –selvitys, vaikka toimintasuunnitelmaa ei vielä ole. Resurssointi on
käynnistetty ja työ jatkuu 2014.
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VEDENPUHDISTUKSEN KAPASITEETIN NOSTO
Toteutui osittain: Vanhan kaupungin korkeapainepumppaamo valmistui. Pitkäkosken
otsonointi- ja aktiivihiililaitosten tulopumppauksen saneeraussuunnitelmat eivät
valmistuneet. Talousarviossa oli tämän tavoitteen osalta virhe, sillä Pitkäkosken
osalta toteutus on alun perin ajoitettu vasta vuosille 2017-2018 eikä sen kuulunut
tulla tavoitteeksi vielä vuodelle 2013.

LÄNSI-ESPOON RUNKOVESIJOHDOT
Leppävaaran alittavan tunnelin louhinta on viivästynyt ennakoitua huonommasta
kalliosta johtuen. Työ etenee.
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1) JÄTEVOIMALA:  Jätevoimalan vaikutuksia on selvitetty, ja niistä johtuvia
toimenpiteitä toteutetaan sovitun aikataulun mukaisesti.

2) BIOJÄTTEEN MÄDÄTTÄMÖ: Urakoitsijat valittiin lokakuussa ja rakennustyöt
käynnistyivät loppuvuodesta.
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TOIMITILOJEN TILARATKAISUT: Tavoite ei toteudu, sillä HSY:n hallitus hylkäsi Ilmala
2 perusparantamista koskevan hankesuunnitelman 25.1.2013.

SERTIFIOITU LAATUJÄRJESTELMÄ: Toteutui osittain: Käyttöönotto ja koulutus
toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Sisäiset auditoinnit toteutuivat lähes
suunnitelman mukaisesti ja  viimeiset auditoinnit valmistuivat tammikuun 2014
aikana.

HENKILÖSTÖPROSESSIN SÄHKÖISTÄMINEN: Järjestelmä (SYMPA) kilpailutettiin,
käyttöönottoprojekti käynnissä ja vuoden loppuun mennessä toteutus pitkällä.
Järjestelmä otetaan käyttöön talven 2014 aikana.
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PAINEENKOROTUSASEMIEN SÄHKÖNSYÖTÖN VARMENTAMINEN: Toteutui osittain.
Ylästön paineenkorotusaseman saneerausurakka tehty. Siirrettävä varavoimakone
on hankittu. Kaikkia paineenkorotusasemien saneerauksia ei saatu tehtyä osastojen
välisestä epäselvästä vastuunjaosta, koordinaation ja nimetyn projektipäällikön
puuttumisesta johtuen.

Vesihuollon toimialalla on v. 2013 laadittu selvitys osastojen välisen vastuunjaon
täsmentämiseksi, muutokset huomioitu TA 2014 ja henkilöstösuunnitelman
laadinnassa ja muutokset otetaan käyttöön 2014.
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VEDENJAKELUN MITTAUSASEMAT
- Toteutui osittain. Mittausasemia rakennettiin 23 kpl ja tietojen kerääminen
aloitettiin, mutta tietojen hyödyntäminen vasta alkuvaiheessa.

JÄTEVEDENPUMPPAAMOJEN ALA-ASEMAT
- Asennukset toteutuivat, raportointivaihe valmis. Toimintatapamallien luominen ja
tietojen hyödyntäminen vielä kesken.
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TUOTE-PALVELUMATRIISIN MÄÄRITTELY: Ei toteutunut, koska työhön nimetty
henkilöresurssi oli pitkällä sairauslomalla ja muista päällekkäisistä hankkeista
johtuen työhön ei voitu osoittaa muita resursseja.
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INVESTOINTIEN SEURANNAN PARANTAMINEN

Alustavat hankekortit laadittiin Veera-työkaluun.

Keväällä 2013 käynnistyi Investointienhallinnan (IN-projekti) kehittämishanke, jonka
tavoitteena oli yhtenäistää HSY:n investointien suunnittelu- ja projektikäytäntöjä,
seurantaa ja raportointia sekä päätöksentekomenettelyä. Projekti toteutettiin
kolmessa vaiheessa. Ensimmäiseksi kuvattiin investointienhallinnan
kokonaisprosessi, siinä syntyvät asiakirjat ja käytettävät tietojärjestelmät.
Seuraavaksi laadittiin ehdotukset kehittämistoimenpiteistä ja kolmannessa vaiheessa
niistä tehtiin projektiehdotukset. Projektiehdotusten pohjalta laadittiin
toimeenpanosuunnitelma, joka hyväksyttiin ohjausryhmässä 17.12.2013.
Ohjausryhmä nimesi seurantaryhmän, jonka tehtävänä on ohjata, tukea ja seurata
investointienkehitystyön etenemistä. Ryhmä myös varmistaa projektien keskinäisen
vuoropuhelun. Seurantaryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 28.2.2014.

IN-projektin myötä investoinnin seurantatyökalu päivitetään ja hankekortit laaditaan
kaikista hankkeista. Toimeenpanosuunnitelmaa toteuttavat jatkoprojektit
käynnistyivät vuoden 2014 alussa.
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Tilaustöiden hallintaan tarkoitettu järjestelmä on toteutettu pitkälle ja otettu osin
käyttöön, varsinainen käyttöönotto siirtyi vuodelle 2014.  Järjestelmän kannalta
keskeinen henkilöresurssi työskentelee muissa tehtävissä toisella tulosalueella, joka
on osaltaan vaikuttanut projektin etenemiseen sitä viivästyttäen.

Investointien hallintatyökalun Veeran kehittäminen on keskeytetty IN-projektista
johtuen. Lisäksi Veeran kehitys ja ylläpito on keskittynyt muissa tehtävissä toisella
tulosalueella toimivalle henkilölle. IN-projektin yhteydessä investointien
taloudenhallinnan yhteydessä määritellään järjestelmävaatimukset ja toteutetaan
hankkeille hallinta- ja seurantajärjestelmä vuoden 2014 aikana.
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Varajärjestelmän rakentamista ei ole aloitettu. Työ aloitetaan vuonna 2014. Työn
alkamista siirsi HSY:n valmius-suunnitelman valmistuminen.
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Tulevat muutokset testattiin ja ne otettiin tuotantokäyttöön vasta syksyllä. Uudessa
versiossa asiakas voi itse muuttaa omia laskutus- ja yhteystietoja sekä tehdä nouto-
osoitteeseen ja kiinteistön nimeen muutoksia. Koska käyttöönotto tapahtui vasta
vuoden loppupuoliskolla, toteutuma jäi alhaisemmaksi kuin odotettiin.
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Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset toimenpiteet tehty. Kirjanpidon
eriyttämisen ja palvelutuotelaskennan raportointi- ja sisäisen laskennan malli
valmistuu vuoden aikana.

HSY:n tunnusluvut omakotitalo- ja kerrostaloasukkaan keskimääräisistä jätehuollon
vuosikustannuksista ovat selkeästi Suomen pienimmät, mutta suhde muuhun
suomeen kapeni:
2013: HSY 113,94 eur/as, Suomi 158,6 eur/as. (%-ero 28,16)
2012: HSY 99,7 eur/as, Suomi 151,2 eur/as (%-ero 34,06)

HSY:n jätehuollon kustannustasoon vaikuttavat mm. mittavat investoinnit aiemmilta
vuosilta ja niistä aiheutuvat pääomakustannukset.
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Tavoitteen ennustetaan toteutuvan osittain tai jäävän kokonaan toteutumatta. Asia
riippuu tukipalveluiden resurssitilanteesta.

36



37



38



39



KAATOPAIKKAKAASUN HYÖTYKÄYTTÖASTE:  Huhtikuussa 2013 oli mittava
huoltoseisokki, jolloin  moottoreille 2 ja 4 tehtiin suuret E50M huoltotyöt ja korjattiin
moottori 3:n vuotavia sylintereitä sekä pestiin moottorien välijäähdyttimet.

HAJUHAITAT KAATOPAIKAN YMPÄRISTÖSSÄ: Tavoite totetutui, vaikka hajutilannetta
on heikentänyt uuden kaatopaikan päästöt, jotka ovat olleet ennakoitua suuremmat.
Tilanteen odotetaan paranevan vuoden 2014 jälkipuoliskolla, kun Vantaan Energian
jätevoimala on toiminnassa ja orgaanisen jätteen tulo käsittelykeskukseen on
vähentynyt merkittävästi.
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TOIMIMINEN EDELLÄKÄVIJÄNÄ TIETOJEN AVAAMISESSA: Vuotta 2012 koskevat
tiedot avattu suunnitellusti. Selvitys HSY tietojen avaamisesta käynnistetty, mutta
valmistuu vasta 2014 maaliskuussa.
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YHTEISTARKKAILUSUUNNITELMIEN VALMISTELU: Helsingin sataman sopimus
tehdään ympäristöluvan velvoitteiden selvittyä.
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Tukipalvelujen osalta resurssit kartoitettiin ja suunnitelma henkilöstömäärän
vähentämiseksi on tehty, muiden toimialojen/tulosalueiden osalta suunnitelman
laatiminen siirtyi vuodelle 2014. Suunnitelmat huomioidaan henkilöstösuunnitelmaa
2015-2017 laadittaessa.
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TIETOHALLINTO: keskimääräinen ratkaisuaika on ollut 24 h 4 min (HelpDeskin
käyttämä työaika, jossa ei ole huomioitu kolmannen osapuolen tai asiakkaan
toiminnasta johtuvaa viivettä, myös selvästi virheelliseen kohteeseen tulleet pyynnöt
yms. on eliminoitu)

KIINTEISTÖPALVELUT:  83 % palvelupyynnöistä käsiteltiin tavoiteajan puitteissa,
mutta keskiarvo ylitti 1 vrk:n
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Tukipalvelujen hankintapalvelut kilpailutti vuoden aikana useita puitesopimuksia ja
lisäksi hyödynnetään KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailutuksia. Vuoden aikana
sähköisen hankintajärjestelmän käyttöä laajennettiin koko HSY:hyn. Työtä
aktiivisten toimittajien määrän vähentämiseksi jatketaan edelleen.

55



56



57



Asiakaspalvelukeskus perustettiin 1.1.2013 lukien. Alkuvaiheessa toiminnan
käynnistäminen, henkilöstön koulutus ja opastus koko HSY:n toimintoihin sekä
uusien asiakaspalvelun tietojärjestelmien käyttöönotto veivät odotettua enemmän
aikaa ja resursseja, jonka vuoksi suunnitelman ja ohjeistuksen laatiminen siirtyi
myöhemmäksi.
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Suunnitelmaa ei tehty, mutta tästä huolimatta asiakaspalvelun henkilöstöä
perehdytettiin HSY:n toimintaan. Koulutuksia on pidetty ja ne jatkuvat
edelleen. Aspa osallistui mm. Isännöitsijäseminaariin 20.11. ja Ämmässuo-
ekskursiolle. SYTin asioihin perehdytetään keväällä. Rajapinta neuvonnan ja
aspakeskuksen välillä käytävä läpi.
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INVESTOINTIEN JÄLKISEURANTA

HSY:n taloudensuunnittelu- ja seurantajärjestelmässä on sekä investointien
yhteenvetoraportointi (talousarviovertailu) että hankekohtaiset toteutumat
seurattavissa jatkuvasti (toteutumat päivitetään järjestelmään päivittäin).
Jälkilaskelmaraportointia varten kuitenkaan ei ole määritelty toimintoa, jolla
saadaan yhteenvetona tiettynä ajankohtana valmistuneet raportoitua
erikseen, vaan aikarajauksella mukana ovat kaikki sillä hetkellä käynnissä
olevat tai päättyneet hankkeet ko. tarkasteluhetkeen asti. Tavoitteen
toteutumatta jääminen ei siis tarkoita, ettei investoinneissa olisi seurantaa
ollenkaan.

Keväällä 2013 käynnistyi Investointienhallinnan (IN-projekti)
kehittämishanke, jonka tavoitteena oli yhtenäistää HSY:n investointien
suunnittelu- ja projektikäytäntöjä, seurantaa ja raportointia sekä
päätöksentekomenettelyä. Projekti toteutettiin kolmessa vaiheessa.
Ensimmäiseksi kuvattiin investointienhallinnan kokonaisprosessi, siinä
syntyvät asiakirjat ja käytettävät tietojärjestelmät. Seuraavaksi laadittiin
ehdotukset kehittämistoimenpiteistä ja kolmannessa vaiheessa niistä tehtiin
projektiehdotukset. Projektiehdotusten pohjalta laadittiin
toimeenpanosuunnitelma, joka hyväksyttiin ohjausryhmässä 17.12.2013.
Ohjausryhmä nimesi seurantaryhmän, jonka tehtävänä on ohjata, tukea ja
seurata investointienkehitystyön etenemistä. Ryhmä myös varmistaa
projektien keskinäisen vuoropuhelun. Seurantaryhmä kokoontuu
ensimmäisen kerran 28.2.2014.

61



Toimeenpanosuunnitelman mukaisesti työt jatkuvat 2014 aikana osaprojekteissa,
joissa yhdessä määritellään mm. ennakko- ja jälkilaskelmien sisällöt, toimintatavat
sekä tiedot tuottavat järjestelmät.

ENNUSTEET:

Tarkkuus HSY-tasolla 1,4 %, toimialoilla ja tulosalueilla 2,0-4,6 % välillä, parani
kuitenkin aiemmasta.

Ennusteiden tarkentamiseksi tehtiin toimenpidesuunnitelma ja toimenpiteitä
toteutettiin siltä osin kuin vuoden aikana oli mahdollista. Osa toimenpiteiden
vaikutuksista näkyy pidemmällä viiveellä, esimerkiksi TA2014 valmistelussa
budjetoinnissa tehdyt muutokset helpottavat vasta vuoden 2014 ennusteiden
laatimista. Osaa toimenpiteistä ei saatu jalkautettua ennen tarkasteluhetkeä (2.
osavuosikatsaus), mutta työtä on jatkettiin vuoden loppuun ja edelleen vuoden 2014
kuukausiraportoinnin yhteydessä.
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Automaattisesti käsiteltävät ostolaskut:Tukipalveluissa resurssit kohdistuivat
ostolaskujen käsittelyn ja kirjanpidon integroinnin toteuttamiseen, toisaalta
yksittäistä lisämodulia nykyiseen järjestelmäkokonaisuuteen ei kannata toteuttaa
nyt, kun hankintajärjestelmää ollaan uudistamassa. Työ toteutetaan
hankintajärjestelmän uudistamisen yhteydessä, määrittely alkaa 2014 ja
järjestelmän hankinta/käyttöönotto 2015.

Kirjanpidon ja ostolaskujen integrointi: Järjestelmien integroinnissa aikataulu
laadittu liian optimistisesti. Kolmen järjestelmätoimittajan ja kahden yksikön osalta
tehtävien aikataulutuksessa oli haasteita, myös yhden järjestelmätoimittajan
keskeisen henkilöresurssin vaihdos viivästytti projektia.
Taloussuunnittelujärjestelmän käyttöä henkilöstöbudjetin laadintaan ei toteutettu,
tämä kannattaa toteuttaa vasta uuden HR-järjestelmän käyttöönoton jälkeen
aikaisintaan 2014.
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