
NEUVOTTELUTULOS HELSINGIN KAUPUNGIN BUDJETTINEUVOTTELUISSA 29.10.2017   

1. VEROKYSYMYKSET 
- Kunnallisveroprosentti pormestarin esityksen mukaan 
- Kiinteistöveroprosentti alarajalle 

 
2. KYMP +1 milj.€   

Lautakunta kohdentaa määrärahalisäyksestä 0,5 milj.€ strategiassa mainittujen raideinvestointien 
suunnitteluun, pyöräliikenteen tavoiteverkon suunnitteluun, luonnonsuojeluohjelman 
toimeenpanoon ja luontoinventointeihin ja päästövähennysohjelman valmistelun resurssien 
varmistamiseen. Kaupunkipyöräjärjestelmää laajennetaan suunnitelmallisesti koko kaupungin 
alueella, mihin kohdistuu määrärahalisäyksestä 0,5 milj.€. 

 

3. KUVA +2 milj.€ 

Lautakunta kohdentaa määrärahat avustusmäärärahojen korottamiseen liikkumattomuuden 
vähentämiseksi, lasten ja nuorten harrastustakuun toteuttamiseksi sekä etsivään nuorisotyöhön, 
taidehankintoihin ja merelliseen biennaaliin. Määrärahalisäyksestä 0,1 milj. € kohdistuu 
taidehankintoihin. 

 

4. KASKO +3 milj.€ 
Lautakunta kohdentaa määrärahat segregaation ehkäisemiseen (pd) ja erityistä tukea tarvitsevien 
oppilaiden tarpeiden tukemiseen. Samassa yhteydessä selvitetään miten erityistä tukea tarvitsevien 
lasten tarvitsemat tukitoimet toteutuvat. Digitaalisuutta lisätessä on huolehdittava, että 
käytettävissä olevat oppimismateriaalit riittävät. 

 
5. SOTE +21 milj.€ 

               Lautakunta kohdentaa määrärahan erityisesti: 

- ikäihmisten kotona asumisen palveluiden kehittämiseen. 
- lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveystyön kehittämiseen, tarvepohjaisen 

lisäresurssoinnin (pd) käynnistämiseen neuvoloiden ja koulujen oppilasterveydenhuollon 
mitoitusten vahvistamiseen sekä lastensuojeluun ja perheneuvoloiden jonojen purkamiseen 

- omaishoidon tuen, vammaispalveluiden ja jalkautuvan sosiaalityön vahvistamiseen sekä 
mielenterveys- ja terveyspalveluiden kehittämiseen. 
 

6. VUONNA 2017 KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEET KH:N KÄYTTÖVARAT (5 milj.€) 
Kohdistetaan kaupunkistrategiassa mainittuihin keskeisiin kohteisiin: nuorten syrjäytymisen 
ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen. Jaetaan toimialojen esitysten 
pohjalta (sote n. 2m€, kasko n. 2m€ ja kuva n. 1m€). 
 

7. 10 milj. € edellä mainituista käyttömenojen lisäyksistä katetaan pohjaehdotuksen Kh:n 
käyttövaroista  
 

8. 4 milj.€ edellä mainituista käyttömenojen lisäyksistä katetaan pohjaehdotuksen HSL-
maksuosuudesta 



 

9. INVESTOINNIT 8 milj.€ kohdennetaan uudelleen 
- +3 milj.€ Puistot ja liikunta-alueet, alakohta Liikuntapaikat ja ulkoilualueet 
- +3 milj. € Jalankulun ja pyöräilyn väylät (2019 +6 milj.€, 2020 +9 milj.€ pohjaesitykseen) 
- +2 milj. € Liikennejärjestelyt 

 
- - 1,8 milj. Kiinteistöjen osto ja lunastukset (2019 -0,2 milj) 
- -3,1 milj. Projektialueiden esirakentaminen Khn käytettäväksi (2019  -1,6 milj., 2020 -3,0 milj.) 
- -2,2 milj. Esirakentaminen, täyttötyöt ym. Kylkin käytettäväksi (2019  -3 milj., 2020 -3,0 milj.) 
- -0,9 milj. Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi (2019  -1,2 milj. , 2020 -3,0 milj.) 
 

 
10. KIRJAUKSET 

               Kanslia 

- Tehdään selvitys Staran tilaaja ja tuottaja –roolin erottamiseksi toisistaan. 
- Helsinki huolehtii yhteistyössä HSL:n kanssa koululaisryhmien sujuvasta ja maksuttomasta 

joukkoliikenteestä koulupäivän aikana 
 
Kasko 
- Tehdään selvitys vapaan sivistystyön, aikuislukion ja ammatillisen aikuiskoulutuksen kentästä 

toimijoiden keskinäisen työnjaon järkeistämiseksi. 
- Varhaiskasvatuslain uudistumiseen ja sitä kautta varhaiskasvatuksen laatuun liittyen 

käynnistetään prosessi, jossa varmistetaan riittävä varhaiskasvatuksen työntekijöiden, ml. 
varahenkilöstön, määrä ja pysyvyys Helsingissä. 

Kymp 

- Vartiosaaren asemakaavoituksen suunnittelu keskeytetään tämän valtuustokauden ajaksi ja 
vapautuvat resurssit kohdistetaan erityisesti täydennysrakentamisen kaavoitushankkeisiin. 

- Keskustan Terveys- ja hyvinvointikeskus -hankkeen suunnittelu etenee 
kaupunkiympäristötoimialalla yhdessä soten kanssa vuoden 2018 aikana niin, että keskustan 
THK voisi aloittaa toimintansa viimeistään v. 2020 aikana. 

- Sopimuspalokuntien toimintaan varataan riittävät resurssit.  

Sote 

- Kaupunginhallitukselle esitetään selvitys siitä, millä tavalla kouluterveydenhoitajien mitoitusta 
pitää lisätä, jotta päästäisiin terveystarkastusten 90% peittävyyteen koko kaupungissa. 

- Selvitetään, miten ikäihmisten ympärivuorokautiseen hoitoon pääsemistä voidaan parantaa ja 
jokaiselle vanhukselle voidaan taata hänelle sopivin hoitomuoto. 

- Ruotsinkielisten kotona asuvien ikäihmisten palveluja vahvistetaan.  

  



 

Kaupunginhallituksessa olevat valtuustoryhmät sitoutuvat neuvottelutulokseen.  

Helsingissä 29.10.2017 

 

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä  Vihreiden valtuustoryhmä 

Risto Rautava    Otso Kivekäs 

 

 

Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä  Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 

Eveliina Heinäluoma   Anna Vuorjoki 

 

 

Perussuomalaisten valtuustoryhmä  Rkp:n valtuustoryhmä 

Pekka Tiusanen   Björn Månsson 


