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§ 801
Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeet

HEL 2018-012337 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen mukaiset vuoden 2019 talous-
arvion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä 
toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto on 28.11.2018 hyväksynyt kaupungin talousarvion 
vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2021. Hallinto-
säännön mukaan tarkemmat ohjeet talousarvion täytäntöönpanoksi an-
netaan vuosittain talousarvion noudattamisohjeissa, joista päättää kau-
punginhallitus.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 kaupunkistrategian vuosille 
2017–2021. Kaupunkistrategia oli lähtökohtana valmisteltaessa vuoden 
2019 talousarvioehdotusta ja on lähtökohta valmisteltaessa muita val-
tuustokauden talousarvioita ja -suunnitelmia sekä toimenpiteitä.

Kaupunginhallitus kehotti kaupunginvaltuuston kaupunkistrategian hy-
väksymistä koskevassa täytäntöönpanopäätöksessään (Khs 
13.10.2017 § 910) lautakuntia ja johtokuntia, toimialoja, virastoja ja lii-
kelaitoksia sekä tytäryhteisöjä mm.

o toteuttamaan kaupunkistrategiaa 2017−2021
o ottamaan kaupunkistrategian lähtökohdaksi valmisteltaes-

sa valtuustokauden talousarvioita ja -suunnitelmia.
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Kaupunkistrategian toimenpiteiden toteuttaminen on osa vuosittaista 
talouden ja toiminnan suunnittelua. Talousarvion toteutumisennuste 
laaditaan vuonna 2019 kolme kertaa. Kolmen ennusteen lisäksi laadi-
taan tammikuussa 2020 alustava tilinpäätös. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 12.3.2018 § 153 kaupunkistrategian mittarit 
sekä merkitsi tiedoksi seurattavat kansainväliset vertailut. Lisäksi kau-
punginhallitus kehotti keskushallintoa ja toimialoja ottamaan mittarit 
huomioon vuoden 2019 talousarvion tavoitteita, toimenpiteitä ja toimin-
nan mittausta valmisteltaessa. Kaupunkistrategian mittareiden seuran-
tatiedot ovat osa talouden ja toiminnan seurantaa ja julkaistaan talou-
den ja toiminnan seurantaraporteissa. 

Kaupunginhallituksen mittaripäätökseen sisältyviä kehitettäviä mittarei-
ta on valmisteltu kanslian ja toimialojen yhteistyönä. Kehitettävillä mitta-
reilla täydennetty mittarikokonaisuus on tarkoitus tuoda kaupunginhalli-
tuksen käsiteltäväksi alkuvuodesta 2019.

Toimialojen tulee varautua tulosbudjeteissaan kulloinkin voimassa ole-
viin virka- ja työehtosopimuksiin toimialojen talousarvion määrärahojen 
puitteissa. 

Uudistetun käytännön mukaisesti vuodelle 2019 kertaluoteiseen palkit-
semiseen (kertapalkkiot ja ideapalkkiot) varataan tulosbudjeteissa mää-
räraha, joka on suuruudeltaan 1 % henkilöstön palkkasummasta.

Noudattamisohjeiden liitteenä 1 on kaupunginhallituksen pöytäkirjan 
29.10.2018 liite neuvottelutuloksen mukaiset muutokset vuoden 2019 
talousarvioehdotukseen ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelmaehdo-
tukseen. Toimialojen ja liikelaitosten tulee ottaa huomioon neuvottelutu-
loksen painotukset toimintasuunnitelmissaan ja tulosbudjeteissaan. 

Henkilöstötoimikunta on antanut noudattamisohjeista lausunnon.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeet
2 Henkilöstötoimikunnan lausunto kaupunginhallitukselle talousarvion 

noudattamisohjeista

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

laitokset
liikelaitokset
virastot
toimialat


