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§ 793
V 25.11.2020, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2021 ja ta-
loussuunnitelma vuosille 2021 - 2023

HEL 2020-005480 T 02 02 00

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion vuodeksi 2021 ja talous-
suunnitelman ohjeellisena vuosille 2021 - 2023.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti: 

 talousarvio (liite 1) muutetaan liitteen 4 mukaisesti
 talousarviovastauksissa (liite 2) huomioidaan neuvottelutuloksen 

keskeiset linjaukset
 liitteeksi 4 lisätään esittelijän muutokset neuvottelutuloksen mukai-

sesti
 liitteeksi 5 lisätään budjettineuvottelujen neuvottelutulos
 asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaan 2020 

tulleet muutokset huomioidaan talousarviossa teknisinä korjauksina 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Palautusehdotus: 
Mika Raatikainen: Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää talousar-
viota palautettavaksi valmisteluun. Koronaepidemia sekä siitä seuran-
nut verotuottojen lasku aiheuttaa Helsingin talouteen poikkeuksellisen 
epävarmuuden seuraavina vuosina. Kaupungin palveluvaltainen elin-
keinorakenne on omiaan vahingoittumaan koronan aiheuttamista rajoi-
tustoimenpiteistä ja palvelukysynnän laskusta. Siksi kaupungin tulisi ol-
la erityisen varovainen niin käyttötalouden kuin investointienkin suhteen 
tilanteessa, jossa koronan toinen aalto on käynnissä eikä nopeaa tau-
din talttumista ole näköpiirissä. Emme voi tehdä koronan jälkeisen ajan 
odotuksiin nojaavaa budjettia keskellä epidemiaa. Investointitaso on lii-
an korkea, kun samalla velkaantuminen kasvaa. Velkaantumisen riskiä 
lisäävät erityisesti sumeat talousnäkymät ja mahdollinen maakuntauu-
distus, jonka seurauksena kunnallisvero voi leikkautua suunnitelmien 
mukaan jopa 13,26 prosenttiyksiköllä. Tämä ajaisi Helsingin talouden 
huomattaviin vaikeuksiin ja aiheuttaisi mittavia leikkaus- ja sopeutta-
mispaineita kaikilla toimialoilla. Kaupungin väestö on kasvanut viime 
vuosina runsaasti. Helsinkiin muuttajista on jo vuosia ollut n. 70 % 
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maahanmuuttajataustaisia. Valitettavasti samaan aikaan, kun palvelui-
den tarve on kasvanut, eivät verotuotot ole seuranneet samaan tahtiin. 
Tämä heikentää rahoituspohjaa ja karsii palveluja kaupungissa jo asu-
vilta. Perussuomalaisten lähtökohta on se, että tulojen tulee kattaa me-
not käyttötaloudessa. Tämän vuoksi perussuomalaiset vaativat priori-
sointia palveluissa ja edellyttävät sopeuttamisohjelmaa. Kaupungin ja 
kaupunkilaisten velka kasvaa 2,5 kertaiseksi vuoteen 2024 mennessä, 
mikä on perussuomalaisten mielestä liikaa. Kaupungin tulisi hallitse-
mattoman väestönkasvun mahdollistamisen sijaan pitää huolta nykyis-
ten kaupunkilaisten palveluista. Helsingin investointitason tulisi olla 
huomattavasti matalampi seuraavat vuodet, kunnes koronan kokonais-
vaikutukset talouteen selviävät. Investointien osalta mahdollisuutena 
olisi joko jättää asioita kokonaan tekemättä tai viivyttää niitä, kunnes ta-
loustilanne on vakaampi. Perussuomalaisten mielestä kaupungin tulisi 
käydä läpi toimialoittain työn tehostamisen mahdollisuudet ja ne meno-
kohdat, jotka eivät ole välttämättömiä. Tällaisia säästökohteita olisivat 
mm. laittomasti maassa olevien palveluiden laajennus ja omankielisen 
opetuksen järjestäminen. Perussuomalaiset haluavat varmistaa kaik-
kein heikoimmassa asemassa olevien kaupunkilaisten, kuten vanhus-
ten, vammaisten ja omaishoitajien palvelut. Helsinki-lisä tulee säilyttää 
alle 2-vuotiailla. Opetuksen ryhmäkokoja ei tule kasvattaa. Lisäksi pe-
russuomalaiset haluaisivat pelastuslaitoksen palomiehille oman palk-
kaohjelman, jotta saamme säilytettyä pelastusalan ammattilaiset Hel-
singissä.

Mika Raatikaisen palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. 

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: KASVATUS JA KOULUTUS

Lisätään talousarvion kohdan Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala me-
noja 36 milj euroa. 

Lisätään teksti: 
Kustannusten ja palvelutarpeen kasvun kattamisen ohjella määräraha-
lisäyksiä ohjataan oppimisen ja koulunkäynnin tuen sekä oppilashuol-
lon vahvistamiseen, jotta koronakriisin lisäämään tuen tarpeeseen voi-
daan vastata.

Poistetaan sivun 182 viimeinen kappale ja sivun 183 ensimmäinen 
kappale sekä mahdollinen kirjaus, että Helsinki-lisä rajataan alle 1-
vuotiaisiin 1.6.2021 alkaen. 
(“Talousarvioehdotuksen määrärahakasvu kattaa asiakasmäärän kas-
vusta aiheutuvat menot ja vuokramenojen kasvun. Muiden välttämät-
tömien menojen ja hintatason nousun sekä palkankorotusten kattami-
nen on rahoitettu talousarvioehdotuksessa tuottavuustoimenpiteillä. 
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Toimialan tuottavuus kasvaa 2,5 -indeksiyksikköä vuoden 2020 ennus-
tettuun tuottavuuteen verrattuna. 
Talousarvioehdotuksen sisältämiä tuottavuustoimenpiteitä ovat
 • tilojen yhteiskäytön lisääminen toimialan ja muiden toimialojen kes-
ken ja palveluverkkotarkastelu,
 • kotihoidon tuen kuntalisästä luopuminen,
 • varhaiskasvatuksen siivous- ja ruokapalveluissa laajempaan kilpailu-
tukseen siirtyminen,
 • varhaiskasvatuksen järjestöavustuksista luopuminen,
 • perusopetuksessa jako- ja kerhotuntien sekä samanaikaisopetuksen 
vähentäminen, ryhmäkokojen kasvattaminen, aamutoiminnasta luopu-
minen sekä tuntimäärien mahdollinen vähentäminen vastaamaan peru-
sopetusasetuksen vähimmäisvuosiviikkotuntimääriä,
 • lukioissa kurssitarjonnan tuotantotapojen kehittäminen sekä lukioiden 
välisten yhteisten kurssien tarjonnan lisääminen,
 • ammatillisen koulutuksen työssäoppimisen osuuden kasvattaminen 
sekä ei-vetovoimaisten tutkintojen tarjoamisen vähentäminen,
 • vapaan sivistystyön opetustarjonnan kohdentaminen ja tuotantotapo-
jen kehittäminen.”)

SOSIAALI JA TERVEYS

Lisätään talousarviokohtaan 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut meno-
ja  40 milj euroa. 

Lisätään teksti: 
Kustannusten ja palvelutarpeen kasvun kattamisen ohjella määräraha-
lisäykset ohjataan terveysasemien ja vanhustenhoidon vahvistamiseen 
sekä tuetun asumisen jonojen purkuun. Lisäksi varataan rahaa koro-
nakriisin aiheuttaman palvelutarpeen lisäyksen kattamiseksi ja eriar-
voistumista lisäävien vaikutusten korjaamiseksi mm. aikuissosiaalityö-
hön, mielenterveyspalveluihin, perhekeskuksiin ja päihdehuoltoon. 

KULTTUURI JA VAPAA-AIKA

Lisätään talousarviokohtaan 4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika menoja 6 
milj euroa. 

Lisätään teksti: 
Kustannusten ja palvelutarpeen kasvun kattamisen ohjella määräraha-
lisäykset ohjataan nuorisotyön resurssien vahvistamiseen ja kulttuuria-
lan ammattilaisten työllistämiseen koronakriisin välillisten vaikutusten 
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ehkäisemiseksi sekä, kulttuurin ja liikunnan avustusmäärärahojen kas-
vattamiseen.  

Lisätään liitteessä 1
kulttuurijaoston avustuksiin 0,85 milj €
liikuntajaoston avustuksiin 0,418 milj €.

Lisätään talousarviokohtaan 4 10 02 Kulttuurin laitosavustukset 0,585 
milj euroa. 

Lisätään talousarviokohtaan 4 10 03 Liikunnan laitosavustukset 0,404 
milj euroa. 

KESKUSHALLINTO

S. 106 Teksti “Kaupunki jatkaa vuonna 2021 pidemmän aikavälin palk-
kakehityssuunnitelman toteutusta, joka perustuu henkilöstön ja henki-
löstöryhmien palkkaukseen liittyvien keskeisten kehittämistarpeiden 
kartoitukseen sekä työnantajan tarpeisiin osaavan työvoiman saata-
vuuden varmistamisessa.”
muutetaan muotoon “Kaupunki jatkaa vuonna 2021 yhteistyössä henki-
löstön kanssa pidemmän aikavälin palkkakehityssuunnitelman toteutus-
ta, joka perustuu henkilöstön ja henkilöstöryhmien palkkaukseen liitty-
vien keskeisten kehittämistarpeiden kartoitukseen. Suunnitelmassa 
otetaan huomioon työnantajan tarpeet osaavan työvoiman saatavuu-
den varmistamisessa, palkkausjärjestelmään liittyvien tasa-arvo- ja yh-
denvertaisuusongelmien poistaminen sekä pienipalkkaisimpien työnte-
kijöiden palkkatason nostaminen esimerkiksi takaamalla kaikille kau-
pungin työntekijöille vähintään 2000 euron palkkatason.”

INVESTOINNIT

HKL:n investointeihin:
- kriittisiin investointeihin 11 milj euroa
- metro- , bussi- ja juna-asemien peruskorjauksiin 13 milj euroa
- asemanseutujen pyöräpysäköintiin 1 milj euroa

Lisätään talousarvion kohtaan 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet 3,2 milj. 
euroa, josta luonnonsuojeluun 0,2 milj euroa.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
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Jaa-äänet: 12
Fatim Diarra, Mikko Kiesiläinen, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, 
Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, 
Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Mika Raatikainen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 12 - 2 (1 tyhjä).

Mika Raatikainen, Veronika Honkasalo ja Anna Vuorjoki jättivät pää-
töksestä eriävän mielipiteen.

Mika Raatikainen jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää talousarvioehdotuksesta 
eriävän mielipiteensä. Koronaepidemia sekä siitä seurannut verotuotto-
jen lasku aiheuttaa Helsingin talouteen poikkeuksellisen epävarmuuden 
seuraavina vuosina. Kaupungin palveluvaltainen elinkeinorakenne on 
omiaan vahingoittumaan koronan aiheuttamista rajoitustoimenpiteistä 
ja palvelukysynnän laskusta. Siksi kaupungin tulisi olla erityisen varo-
vainen niin käyttötalouden kuin investointienkin suhteen tilanteessa, 
jossa koronan toinen aalto on käynnissä eikä nopeaa taudin talttumista 
ole näköpiirissä. Emme voi tehdä koronan jälkeisen ajan odotuksiin no-
jaavaa budjettia keskellä epidemiaa. Investointitaso on liian korkea, kun 
samalla velkaantuminen kasvaa. Velkaantumisen riskiä lisäävät erityi-
sesti sumeat talousnäkymät ja mahdollinen maakuntauudistus, jonka 
seurauksena kunnallisvero voi leikkautua suunnitelmien mukaan jopa 
13,26 prosenttiyksiköllä. Tämä ajaisi Helsingin talouden huomattaviin 
vaikeuksiin ja aiheuttaisi mittavia leikkaus- ja sopeuttamispaineita kai-
killa toimialoilla. Kaupungin väestö on kasvanut viime vuosina runsaas-
ti. Helsinkiin muuttajista on jo vuosia ollut n. 70 % maahanmuuttaja-
taustaisia. Valitettavasti samaan aikaan, kun palveluiden tarve on kas-
vanut, eivät verotuotot ole seuranneet samaan tahtiin. Tämä heikentää 
rahoituspohjaa ja karsii palveluja kaupungissa jo asuvilta. Perussuoma-
laisten lähtökohta on se, että tulojen tulee kattaa menot käyttötalou-
dessa. Tämän vuoksi perussuomalaiset vaativat priorisointia palveluis-
sa ja edellyttävät sopeuttamisohjelmaa. Kaupungin ja kaupunkilaisten 
velka kasvaa 2,5 kertaiseksi vuoteen 2024 mennessä, mikä on perus-
suomalaisten mielestä liikaa. Kaupungin tulisi hallitsemattoman väes-
tönkasvun mahdollistamisen sijaan pitää huolta nykyisten kaupunkilais-
ten palveluista. Helsingin investointitason tulisi olla huomattavasti ma-
talampi seuraavat vuodet, kunnes koronan kokonaisvaikutukset talou-
teen selviävät. Investointien osalta mahdollisuutena olisi joko jättää 
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asioita kokonaan tekemättä tai viivyttää niitä, kunnes taloustilanne on 
vakaampi. Perussuomalaisten mielestä kaupungin tulisi käydä läpi toi-
mialoittain työn tehostamisen mahdollisuudet ja ne menokohdat, jotka 
eivät ole välttämättömiä. Tällaisia säästökohteita olisivat mm. laittomas-
ti maassa olevien palveluiden laajennus ja omankielisen opetuksen jär-
jestäminen. Perussuomalaiset haluavat varmistaa kaikkein heikoim-
massa asemassa olevien kaupunkilaisten, kuten vanhusten, vammais-
ten ja omaishoitajien palvelut. Helsinki-lisä tulee säilyttää alle 2-
vuotiailla. Opetuksen ryhmäkokoja ei tule kasvattaa. Lisäksi perussuo-
malaiset haluaisivat pelastuslaitoksen palomiehille oman palkkaohjel-
man, jotta saamme säilytettyä pelastusalan ammattilaiset Helsingissä.

Veronika Honkasalo ja Anna Vuorjoki jättivät eriävään mielipiteeseensä 
seuraavat perustelut:

Kaupunginhallituksen hyväksymä talousarvio vaarantaa merkittävällä 
tavalla tasa-arvoisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen toteutumisen 
Helsingissä ja estää eriarvoistumisen torjumista lähihistorian pahimman 
kriisin keskellä. Talousarviossa olisi ollut syytä huomioida koronaviru-
sepidemian aiheuttamat taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset sekä 
korjata pitkään jatkunut lastensuojelun ja vammaispalveluiden alibudje-
tointi. Nyt talousarvioesitys ei anna siihen mahdollisuuksia. Lisäksi ke-
vään rajoitustoimien vaikutukset näkyvät ihmisten hyvinvoinnissa jo nyt 
ja lisäävät esimerkiksi mielenterveyspalveluiden ja oppimisen tuen tar-
vetta. Kaikki tämä olisi ollut syytä huomioida talousarviossa. Helsingin 
pitää omilla toimillaan turvata asukkaidensa hyvinvointi ja varmistaa, et-
tei pandemiasta tule pitkäkestoista sosiaalista kriisiä. 

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023
2 Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvio-

aloitteisiin
3 Henkilöstötoimikunnan lausunto Helsingin kaupungin talousarviosta 

vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021-2023
4 Esittelijän muutokset neuvottelutuloksen mukaisesti ja tekniset muutok-

set vuoden 2021 talousarvioehdotukseen ja vuosien 2021–2023 talous-
suunnitelmaehdotukseen

5 Budjettineuvottelujen neuvottelutulos
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion vuodeksi 2021 ja talous-
suunnitelman ohjeellisena vuosille 2021 - 2023.

Esittelijän perustelut

Talousarvio vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2021 - 2023 
sisältyy liitteeseen 1. Vastaukset talousarvioaloitteisiin sisältyvät liittee-
seen 2.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023 (2)
2 Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvio-

aloitteisiin
3 Kaupungin htk TA 2021 lausunto kh

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2020 § 755

HEL 2020-005480 T 02 02 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.11.2020 Pöydälle
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta. 

02.11.2020 Pöydälle

29.10.2020 Pöydälle

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 21.10.2020 § 229

HEL 2020-005480 T 02 02 00

Päätös

Kansliapäällikkö päätti hyväksyä ehdotukset kaupunginkanslian (talou-
sarvioluku 140) ja kaupunginkanslian irtaimen omaisuuden perushan-
kinnan (ta-kohta 8 05 01) vuoden 2021 talousarvioksi ja 2021-2023 ta-
loussuunnitelmaksi liitteen 1 mukaisesti sekä kaupunginkanslian talou-
sarvion perustelutekstin (liite 2).

Lisäksi kansliapäällikkö päätti hyväksyä talousarvioluku 150 keskitetysti 
maksettavat menot, kaupunginkanslian käytettäväksi, vuoden 2021 ta-
lousarvioehdotuksen ja 2021-2023 taloussuunnitelman (liite 1) sekä ta-
lousarvion perustelutekstin (liite 3).

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.8.2020 vuoden 2021 talousarvio-
ehdotuksen raamin sekä  talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 
2021–2023 laatimisohjeet, jonka mukaan kaupungin vuoden 2021 ta-
lousarvion raami ja taloussuunnitelma 2021−2023 perustuu kaupunkist-
rategian taloustavoitteisiin 
ja 27.11.2019 hyväksyttyyn vuoden 2020 talousarvioon sekä ohjeelli-
sena hyväksyttyyn taloussuunnitelmaan 2021−2022.

Lisätiedot
Mari Paananen, talouspäällikkö, puhelin: 310 73 043

mari.paananen(a)hel.fi
Merja Koski, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 36 292

merja.koski(a)hel.fi
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta 24.09.2020 § 144

HEL 2020-005480 T 02 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä liikenneliikelaitoksen 
(HKL) vuoden 2021 talousarvioesityksen ja vuosien 2021-2023 talous-
suunnitelmaesityksen vastaehdotuksen mukaan jäljempänä mainituin 
muutoksin sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle. 

HKL:n johtokunta toteaa, että esitetty raami on vuoden 2021 osalta riit-
tämätön ja pelkästään välttämättömien korjaus- ja ylläpitohankkeiden 
toteuttaminen edellyttää vähintään 40 miljoonan euron lisäystä.

Lisäksi johtokunta näkee, että kaupungin taloudellisen kokonaisedun, 
ilmastotavoitteiden, joukkoliikenteen toimintavarmuuden, korjausvelan 
ehkäisemisen ja turvallisuuden varmistamiseksi talousarvioesitykseen 
2021 ja taloussuunnitelmaan 2021-2023 on tarpeellista tehdä seuraa-
vat lisäykset: Kruunusillat-hankkeen etupainotteiseen toteutusskenaa-
rioon 36 milj. eur (josta vuodelle 2021 8 milj. eur), Kalasatama-Pasila-
raitiotiehankkeeseen 59 milj. eur (josta vuodelle 2021 20 milj. eur), 
asemanseutujen pyöräpysäköintiin 3 milj. eur (josta vuodelle 2021 
1 milj. eur) sekä metro-, juna- ja bussiasemien perusparannuksiin 
74 milj. eur (josta vuodelle 2021 13 milj. eur).

Käsittely

24.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Johtokunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtaja Laura Rissasen te-
kemän ja varapuheenjohtaja Anu Suorannan kannattaman vastaehdo-
tuksen mukaisen lisäyksen päätösehdotukseen:

HKL:n johtokunta toteaa, että esitetty raami on vuoden 2021 osalta riit-
tämätön ja pelkästään välttämättömien korjaus- ja ylläpitohankkeiden 
toteuttaminen edellyttää vähintään 40 miljoonan euron lisäystä.

Lisäksi johtokunta näkee, että kaupungin taloudellisen kokonaisedun, 
ilmastotavoitteiden, joukkoliikenteen toimintavarmuuden, korjausvelan 
ehkäisemisen ja turvallisuuden varmistamiseksi talousarvioesitykseen 
2021 ja taloussuunnitelmaan 2021-2023 on tarpeellista tehdä seuraa-
vat lisäykset: Kruunusillat-hankkeen etupainotteiseen toteutusskenaa-
rioon 36 milj. eur (josta vuodelle 2021 8 milj. eur), Kalasatama-Pasila-
raitiotiehankkeeseen 59 milj. eur (josta vuodelle 2021 20 milj. eur), 
asemanseutujen pyöräpysäköintiin 3 milj. eur (josta vuodelle 2021 
1 milj. eur) sekä metro-, juna- ja bussiasemien perusparannuksiin 
74 milj. eur (josta vuodelle 2021 13 milj. eur).
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17.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 23.09.2020 § 33

HEL 2020-005480 T 02 02 00

Päätös

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään niin, että talousarvio- ja ta-
loussuunnitelmaesityksen liitteessä 5 vuodelle 2021 todettu asiakasko-
kemustavoitearvo muutetaan tavoitearvoksi 3.6. Lisäksi esittelijä muutti 
talousarvio-ja taloussuunnitelmaesitystään niin, että vuosien 2022-2023 
tilikausien tulos asettuu nollan tasolle. 

Merkittiin, että puheenjohtaja teki vastaehdotuksen esittäen, että liite 5 
hyväksytään sisällöltään puheenjohtajan vastaehdotuksen mukaisesti 
niin, että siinä huomioidaan esittelijän tässä kokouksessa tehdyt muu-
tokset.
 
Johtokunta päätti hyväksyä yksimielisesti Helsingin kaupungin palvelu-
keskusliikelaitoksen 

• vuoden 2021 talousarvioesityksen liitteen 5 osalta puheenjohtajan esi-
tyksen mukaisena, sekä 
• taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2022-2023 liitteiden 1-4 mukai-
sesti  esittelijän esittämin vuosien 2022-2023 tilikausien tulosta koske-
vin muutoksin.

17.09.2020 Palautettiin

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot
Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 22.09.2020 § 538

HEL 2020-005480 T 02 02 00
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Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä kaupunginhallitukselle 
esitettäväksi kaupunkiympäristön toimialan talousarvio- ja taloussuun-
nitelmaehdotuksen vuosille 2021-2023.

Käyttömenoista:
Lautakunta toteaa, että budjettiehdotukseen ei sisälly hiilineutraali Hel-
sinki ohjelman osana aloitettavan Energiarenessanssi –toiminnan ra-
hoitusta yksityisten taloyhtiöiden energiatehokkuuskorjausten vauhdit-
tamiseksi, ja lautakunta katsoo että tämän toiminnan rahoituksen tulee 
sisältyä varsinaiseen talousarvioon.

Investoinneista:
Lautakunta toteaa investointitasoa koskien, että se ei ole riittävällä ta-
solla vaan investointitasoa tulisi korottaa seuraaviin linjauksiin tukeu-
tuen.
- Tilahankkeiden osalta lautakunta katsoo että keskeisimpien koulu- ja 
päiväkotihankkeiden investointi- ja korjaushankkeita ei tule lykätä
- Liikenteen investointeihin tulee sisällyttää Kruunusiltojen etupainottei-
nen vaihtoehto, Kalasataman-Pasilan raitiotien hankkeen alkaminen 
selvästi nyt esitettyä aiemmin, ja kestävän liikkumisen kannalta keskei-
simmät investoinnit esimerkiksi metroasemien peruskorjaushankkeiden 
osalta
- Asuntotuotannon edellytysinvestointien tulee olla tasolla joka mahdol-
listaa asuntotuotannon tavoitteiden saavuttamisen niin seuraavina vuo-
sina kuin yli 2020-luvun puolivälin ja lautakunta kiinnittää huomiota sii-
hen että näillä investoinneilla on selviä vaikutuksia kaupungin tuloihin
- Puistojen ja liikuntapaikkojen investointien tulee mahdollistaa merkit-
tävien täydennysrakentamishankkeiden ja kaupunkiuudistusalueiden 
riittävät puisto- ja liikuntapaikkainvestoinnit, joiden on perusteltua ajoit-
tua riittävän lähelle muuta toteuttamista.

Käsittely

22.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Mikko Aho: Esittelijän esitystä on täydennetty seuraavasti:

Liite 1, sivu 14: Tarkennettu poistoja sekä käyttötalousraamin sisällä ti-
liryhmien välisiä muutoksia henkilöstömenot/palvelujen ostot.

Liite 1, sivu 17: Päivitetty avustuksiin Pääkaupunkiseudun kierrätys-
keskuksen osuus, mikä myös sisältyy käyttötalousraamiin.

Lisätty liite 2: Tilankäyttösuunnitelma.
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Liite 3: Korjattu Palun yksikkökustannuksia (lisätty luottotappiot ennus-
teeseen, kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi).

Lisätty liite 15: Puistojen ja liikunta-alueiden rakennusohjelma.

Lisätty liite 18: Hyte talousarviotavoitteet 2021 (jaettu pöydälle).

Vastaehdotus: Anni Sinnemäki: 
Käyttömenoista:
Lautakunta toteaa, että budjettiehdotukseen ei sisälly hiilineutraali Hel-
sinki ohjelman osana aloitettavan Energiarenessanssi –toiminnan ra-
hoitusta yksityisten taloyhtiöiden energiatehokkuuskorjausten vauhdit-
tamiseksi, ja lautakunta katsoo että tämän toiminnan rahoituksen tulee 
sisältyä varsinaiseen talousarvioon.

Investoinneista:
Lautakunta toteaa investointitasoa koskien, että se ei ole riittävällä ta-
solla vaan investointitasoa tulisi korottaa seuraaviin linjauksiin tukeu-
tuen.
- Tilahankkeiden osalta lautakunta katsoo että keskeisimpien koulu- ja 
päiväkotihankkeiden investointi- ja korjaushankkeita ei tule lykätä
- Liikenteen investointeihin tulee sisällyttää Kruunusiltojen etupainottei-
nen vaihtoehto, Kalasataman-Pasilan raitiotien hankkeen alkaminen 
selvästi nyt esitettyä aiemmin, ja kestävän liikkumisen kannalta keskei-
simmät investoinnit esimerkiksi metroasemien peruskorjaushankkeiden 
osalta
- Asuntotuotannon edellytysinvestointien tulee olla tasolla joka mahdol-
listaa asuntotuotannon tavoitteiden saavuttamisen niin seuraavina vuo-
sina kuin yli 2020-luvun puolivälin ja lautakunta kiinnittää huomiota sii-
hen että näillä investoinneilla on selviä vaikutuksia kaupungin tuloihin
- Puistojen ja liikuntapaikkojen investointien tulee mahdollistaa merkit-
tävien täydennysrakentamishankkeiden ja kaupunkiuudistusalueiden 
riittävät puisto- ja liikuntapaikkainvestoinnit, joiden on perusteltua ajoit-
tua riittävän lähelle muuta toteuttamista.

Kannattaja: Laura Rissanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

15.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637
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pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.09.2020 § 229

HEL 2020-005480 T 02 02 00

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle 
liitteenä olevan vuoden 2021 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2021-
2023 taloussuunnitelmaehdotuksen perusteluineen.

Lautakunta katsoo, että toimialan talousarvioesityksen 2021 määrära-
hat ovat riittämättömät tavoitteiden mukaisen varhaiskasvatuksen ja 
koulutuksen järjestämiseen eikä tuottavuustoimenpiteistä ole riittävästi 
tietoa päätöksenteon pohjaksi. Tuottavuustoimien tarvetta arvioidaan 
valtuustoryhmien neuvotteluissa.

Käsittely

22.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli Tero Vuontisjärvi. Asiantuntija poistui kuu-
lemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Lisätään esitysehdotukseen toiseksi kappaleeksi seu-
raavaa:

"Lautakunta katsoo, että toimialan talousarvioesityksen 2021 määrära-
hat ovat riittämättömät tavoitteiden mukaisen varhaiskasvatuksen ja 
koulutuksen järjestämiseen eikä tuottavuustoimenpiteistä ole riittävästi 
tietoa päätöksenteon pohjaksi. Tuottavuustoimien tarvetta arvioidaan 
valtuustoryhmien neuvotteluissa."

Kannattaja: Emma Kari

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Pia Pakarisen vastaehdotuk-
sen mukaisesti muutetun esityksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Pia Kopra: Poistetaan liitteestä 1 ”kotihoidon tuen kuntalisästä luopu-
minen.”

Lapsiin on panostettava. Päiväkodeissa on jo nyt tungosta, joten kunta-
lisän poistamispäätös olisi ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä 
on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo 
nyt monilla alueilla Helsingissä ja Helsingissä on myös pulaa koulute-
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tuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijai-
sista. Turvallinen lapsuus on tärkeä lapsen tulevaisuuden kannalta. 
Yleensä koti on lapselle turvallisin paikka ja vanhemmat parhaita ar-
vioimaan lapsensa tarpeita. Perheiden tulee itse saada päättää lapsen-
sa hoitomuodosta. Yhteiskunnan tulee mahdollistaa ja tukea perheiden 
valinnan mahdollisuutta, lisäksi kaupungin omissa päiväkodeissa var-
haiskasvatus on yksikkökustannuksiltaan selvästi kalliimpaa kuin koti-
hoidossa.

Pia Kopran vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen seuraavin perusteluin:

Poistetaan liitteestä 1 ”kotihoidon tuen kuntalisästä luopuminen."

Lapsiin on panostettava. Päiväkodeissa on jo nyt tungosta, joten kunta-
lisän poistamispäätös olisi ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä 
on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo 
nyt monilla alueilla Helsingissä ja Helsingissä on myös pulaa koulute-
tuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijai-
sista. Turvallinen lapsuus on tärkeä lapsen tulevaisuuden kannalta. 
Yleensä koti on lapselle turvallisin paikka ja vanhemmat parhaita ar-
vioimaan lapsensa tarpeita. Perheiden tulee itse saada päättää lapsen-
sa hoitomuodosta. Yhteiskunnan tulee mahdollistaa ja tukea perheiden 
valinnan mahdollisuutta, lisäksi kaupungin omissa päiväkodeissa var-
haiskasvatus on yksikkökustannuksiltaan selvästi kalliimpaa kuin koti-
hoidossa.

15.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.09.2020 § 164

HEL 2020-005480 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä liitteen 1 mukaisen ehdo-
tuksen sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2021 talousarvioksi ja vuo-
sien 2021–2023 taloussuunnitelmaksi.
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Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta totesi, että sosiaali- ja terveys-
palveluissa talousarvioehdotus on hyvin tiukka. Väestön ikääntymistä ja 
väestönkasvua ei ole pystytty sisällyttämään raamiin, mikä yhdistettynä 
koronakriisin terveydellisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin seurauksiin nä-
kyy helsinkiläisten palvelutarpeen kasvuna sosiaali- ja terveyspalve-
luissa. Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa nopeasti (7 %) vuonna 2021 ja 
asettaa suuria haasteita vastata palvelutarpeeseen nykyisellä ympäri-
vuorokautisten paikkojen määrällä samalla kun kotihoidon lisäpanostus 
on niukka. Lisämäärärahan tarve sosiaali- ja terveyspalveluihin on il-
meinen. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että koronakriisi on vauhdittanut 
hyvää digitaalisten palvelujen käyttöönottoa. Lautakunta haluaa tukea 
tätä toimialan digitaalista muutostyötä, samoin kuin palvelurakenteen 
muutosta ikäihmisten palveluissa laitoshoidosta kohti tehostettua palve-
luasumista. Päihde- ja mielenterveyspuolella voidaan ympärivuorokau-
tisia palveluja vähentää vain, jos samalla kehitetään riittävän tukevaa 
avopalvelua. Laitosvaltaisuuden vähentäminen voi aikaansaada kestä-
vää ja hyvää tuottavuuskehitystä, mutta 1 % tuottavuustavoite sote-
palveluissa voi olla liian kunnianhimoinen ottaen huomioon toteutuneen 
kehityksen viime vuosina. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta myös huomautti, että esityksessä raken-
neuudistukseen liittyvät laitospaikkojen vähennykset eivät näy riittävästi 
avohuollon vahvistamisena esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalve-
luissa. Psykiatria- ja päihdepalveluiden avohoitoa ja hoitopolkua pitää 
kehittää kunnianhimoisesti huolehtien myös haittoja vähentävästä hoi-
dosta. Asumisketjua pitää kehittää kunnianhimoisesti myös toimialojen 
yhteistyönä. 

Lastensuojelussa ja vammaispalveluiden palvelutarve on kasvanut jo 
useamman vuoden, eikä siihen olla riittävästi varauduttu ja palveluiden 
budjetti on vuosittain ylittynyt. Toimenpiteet lastensuojelun ja vammais-
palveluiden kustannusten kääntämiseksi ovat käynnissä. Se ei kuiten-
kaan tapahdu hetkessä, koska asiakkaiden määrä ja tarpeet ovat kas-
vaneet ja kaupungin kuuluu hoitaa lakisääteiset velvollisuutensa näiden 
palveluiden järjestämisessä. Sen vuoksi sosiaali- ja terveyslautakunta 
edellyttää, että talousarviossa lastensuojelun ja vammaispalveluiden 
budjetointi tehdään realistisesti perustuen viime vuosien toteutuneelle 
asiakasmäärälle. Lautakunta myös edellyttää, että lapsiperheiden var-
haisen tuen sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kehitystyö-
tä viedään systemaattisesti eteenpäin, etteivät ongelmat kasaannu liian 
suuriksi, mikä osaltaan on kasvattanut lastensuojelun sijaishuollon ja 
erikoissairaanhoidon kustannuksia. 
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Koronakriisin aiheuttamista kustannuksista niin suorat kuin välilliset 
(hoito- ja palveluvelka) on tärkeää budjetoida mahdollisimman realisti-
sesti kaupunkitasolla. Lautakunta edellyttää, että koronapandemian ai-
kana syntynyttä hoitovelkaa puretaan tehokkaasti ja etupainotteisesti 
kaupungin talousarvion puitteissa. Tällöin hoitamatta jääneet sairaudet 
tai niiden pahentuneet riskitekijät eivät johda vielä vakavampiin seu-
rauksiin. Tarvittaessa hoitovelan purussa on hyödynnettävä myös kol-
mannen ja yksityisen sektorin tarjontaa esimerkiksi palvelusetelien 
avulla.

Työttömyys Helsingissä on kasvanut voimakkaasti 2020, ja erityisen 
huolestuttavaa on nuorten aikuisten työttömyyden raju kasvu. Tämä 
heijastuu väistämättä aikuissosiaalityöhön ja moniin muihin sosiaali- ja 
terveystoimen palveluihin. On varauduttava ja kehitettävä edelleen työ-
tapoja myös siihen, että jos koronarajoitusten vuoksi joudutaan uudel-
leen sulkemaan avopalveluja, tukea tarvitseva ihmiset eivät jää yksin ja 
tipu tuen piiristä. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että toimialan henkilöstön jaksa-
misesta ja työhyvinvoinnista on huolehdittava erityisen tarkasti kriisin 
pitkittyessä, ja tähän tarvitaan niin kaupunkitasoisia kuin toimialan omia 
toimia. Kaupunkitasoinen palkkakehitysohjelma on toiminut palkka-
kuoppien ja rekrytointihaasteiden ratkaisemisessa, ja sitä olisi syytä 
jatkaa.

Investoinnit

Sosiaali- ja terveystoimen investoinneista monet hankkeet viivästyivät 
edellisen hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen takia. Näitä kiireelli-
siä hankkeita ei tule lykätä yhtään enempää, vaan viedä eteenpäin 
mahdollisimman nopeasti muun muassa nykyvaatimusten mukaisten 
ympärivuorokautisen hoitopaikkojen takaamiseksi ikääntyneille. Mielen-
terveyskuntoutujien ja asunnottomien tilahankkeita on syytä nopeuttaa.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että jatkossa terveys-
asemien toiminnallisten tavoitteiden mittareiksi kehitetään hoitoon pää-
syn ohella toiminnan tuottamaa terveyshyötyä paremmin kuvaavia mit-
tareita. Näitä voisivat olla esimerkiksi merkittävien kansansairauksien ja 
niiden riskitekijöiden hoidon tulokset. Erityinen painopiste tulisi olla mo-
nisairaiden ja paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden tunnistamisella 
ja heidän saamiensa palveluiden vaikutusten mittaamisella.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupungin-
hallituksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet 
(liite 4).

Käsittely
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22.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari, johtava controller Mikael 
Karell ja johtava arkkitehti Pirjo Sipiläinen olivat kutsuttuina asiantunti-
joina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään päätösehdotuksen toisesta 
kappaleesta alkaen seuraavaa:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveyspalveluis-
sa talousarvioehdotus on hyvin tiukka. Väestön ikääntymistä ja väes-
tönkasvua ei ole pystytty sisällyttämään raamiin, mikä yhdistettynä ko-
ronakriisin terveydellisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin seurauksiin näkyy 
helsinkiläisten palvelutarpeen kasvuna sosiaali- ja terveyspalveluissa. 
Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa nopeasti (7 %) vuonna 2021 ja asettaa 
suuria haasteita vastata palvelutarpeeseen nykyisellä ympärivuorokau-
tisten paikkojen määrällä samalla kun kotihoidon lisäpanostus on niuk-
ka. Lisämäärärahan tarve sosiaali- ja terveyspalveluihin on ilmeinen. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että koronakriisi on vauhdittanut 
hyvää digitaalisten palvelujen käyttöönottoa. Lautakunta haluaa tukea 
tätä toimialan digitaalista muutostyötä, samoin kuin palvelurakenteen 
muutosta ikäihmisten palveluissa laitoshoidosta kohti tehostettua palve-
luasumista. Päihde- ja mielenterveyspuolella voidaan ympärivuorokau-
tisia palveluja vähentää vain, jos samalla kehitetään riittävän tukevaa 
avopalvelua. Laitosvaltaisuuden vähentäminen voi aikaansaada kestä-
vää ja hyvää tuottavuuskehitystä, mutta 1 % tuottavuustavoite sote-
palveluissa voi olla liian kunnianhimoinen ottaen huomioon toteutuneen 
kehityksen viime vuosina. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta myös huomauttaa, että esityksessä ra-
kenneuudistukseen liittyvät laitospaikkojen vähennykset eivät näy riittä-
västi avohuollon vahvistamisena esimerkiksi mielenterveys- ja päihde-
palveluissa. Psykiatria- ja päihdepalveluiden avohoitoa ja hoitopolkua 
pitää kehittää kunnianhimoisesti huolehtien myös haittoja vähentävästä 
hoidosta. Asumisketjua pitää kehittää kunnianhimoisesti myös toimialo-
jen yhteistyönä. 

Lastensuojelussa ja vammaispalveluiden palvelutarve on kasvanut jo 
useamman vuoden, eikä siihen olla riittävästi varauduttu ja palveluiden 
budjetti on vuosittain ylittynyt. Toimenpiteet lastensuojelun ja vammais-
palveluiden kustannusten kääntämiseksi ovat käynnissä. Se ei kuiten-
kaan tapahdu hetkessä, koska asiakkaiden määrä ja tarpeet ovat kas-
vaneet ja kaupungin kuuluu hoitaa lakisääteiset velvollisuutensa näiden 
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palveluiden järjestämisessä. Sen vuoksi sosiaali- ja terveyslautakunta 
edellyttää, että talousarviossa lastensuojelun ja vammaispalveluiden 
budjetointi tehdään realistisesti perustuen viime vuosien toteutuneelle 
asiakasmäärälle. Lautakunta myös edellyttää, että lapsiperheiden var-
haisen tuen sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kehitystyö-
tä viedään systemaattisesti eteenpäin, etteivät ongelmat kasaannu liian 
suuriksi, mikä osaltaan on kasvattanut lastensuojelun sijaishuollon ja 
erikoissairaanhoidon kustannuksia. 

Koronakriisin aiheuttamista kustannuksista niin suorat kuin välilliset 
(hoito- ja palveluvelka) on tärkeää budjetoida mahdollisimman realisti-
sesti kaupunkitasolla. Lautakunta edellyttää, että koronapandemian ai-
kana syntynyttä hoitovelkaa puretaan tehokkaasti ja etupainotteisesti 
kaupungin talousarvion puitteissa. Tällöin hoitamatta jääneet sairaudet 
tai niiden pahentuneet riskitekijät eivät johda vielä vakavampiin seu-
rauksiin. 

Työttömyys Helsingissä on kasvanut voimakkaasti 2020, ja erityisen 
huolestuttavaa on nuorten aikuisten työttömyyden raju kasvu. Tämä 
heijastuu väistämättä aikuissosiaalityöhön ja moniin muihin sosiaali- ja 
terveystoimen palveluihin. On varauduttava ja kehitettävä edelleen työ-
tapoja myös siihen, että jos koronarajoitusten vuoksi joudutaan uudel-
leen sulkemaan avopalveluja, tukea tarvitseva ihmiset eivät jää yksin ja 
tipu tuen piiristä.  

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että toimialan henkilöstön jaksa-
misesta ja työhyvinvoinnista on huolehdittava erityisen tarkasti kriisin 
pitkittyessä, ja tähän tarvitaan niin kaupunkitasoisia kuin toimialan omia 
toimia. Kaupunkitasoinen palkkakehitysohjelma on toiminut palkka-
kuoppien ja rekrytointihaasteiden ratkaisemisessa, ja sitä olisi syytä 
jatkaa.

Investoinnit

Sosiaali- ja terveystoimen investoinneista monet hankkeet viivästyivät 
edellisen hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen takia. Näitä kiireelli-
siä hankkeita ei tule lykätä yhtään enempää, vaan viedä eteenpäin 
mahdollisimman nopeasti muun muassa nykyvaatimusten mukaisten 
ympärivuorokautisen hoitopaikkojen takaamiseksi ikääntyneille. Mielen-
terveyskuntoutujien ja asunnottomien tilahankkeita on syytä nopeut-
taa."

Kannattaja: jäsen Tapio Bergholm

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
puheenjohtaja Sanna Vesikansan vastaehdotuksen.
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Vastaehdotus 2:
Jäsen Aleksi Niskanen: Muutetaan liitteen 1 "Sosiaali- ja terveystoimia-
lan ehdotus talousarvioksi vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmaksi vuo-
sille 2022‒2023" sivun 6 kohta "Maahanmuuttajataustaisten sairaan-
hoitajien työllistymistä edistetään kehittämällä mahdollisuuksia tutkin-
non laillistamisen edellyttämän työkokemuksen saamiseksi sosiaali- ja 
terveystoimessa" kuulumaan seuraavasti:

"Maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien työllistymistä edistetään 
kehittämällä mahdollisuuksia tutkinnon laillistamisen edellyttämän työ-
kokemuksen saamiseksi sosiaali- ja terveystoimessa. Maahanmuutta-
jataustaisten sairaanhoitajien työkokemuksen hankkimisessa on vaadit-
tava riittävää suomen kielen taitoa. Puutteellinen suomen kieli hoito-
työssä vaarantaa potilasturvallisuuden."

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 3:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lisätään päätösehdotukseen seuraavaa: "Lau-
takunta linjaa, että omaishoito on yksi palvelun muoto, jonka käyttöä tu-
lisi lisätä varmistaen riittävät tukipalvelut."

Kannattaja: jäsen Katju Aro

Vastaehdotus 4:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lisätään päätösehdotukseen seuraavaa: "Lau-
takunta korostaa, että etähoidon varaan ei pidä laskea liikaa kotihoi-
dossa. Kun kyseessä ovat esimerkiksi huonokuntoiset ja yksinäiset 
vanhukset, he tarvitsevat läsnäolevaa hoitoa."

Kannattaja: jäsen Katju Aro

Vastaehdotus 5:
Jäsen Seija Muurinen: Lisätään päätösehdotuksen loppuun seuraavaa: 
"Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että jatkossa terveysasemien 
toiminnallisten tavoitteiden mittareiksi kehitetään hoitoon pääsyn ohella 
toiminnan tuottamaa terveyshyötyä paremmin kuvaavia mittareita. Näi-
tä voisivat olla esimerkiksi merkittävien kansansairauksien ja niiden ris-
kitekijöiden hoidon tulokset. Erityinen painopiste tulisi olla monisairai-
den ja paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden tunnistamisella ja hei-
dän saamiensa palveluiden vaikutusten mittaamisella."

Kannattaja: jäsen Maritta Hyvärinen

Vastaehdotus 6:
Jäsen Seija Muurinen: Lisätään puheenjohtaja Sanna Vesikansan vas-
taehdotuksen viidennen kappaleen loppuun seuraavaa: "Tarvittaessa 
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hoitovelan purussa on hyödynnettävä myös kolmannen ja yksityisen 
sektorin tarjontaa esimerkiksi palvelusetelien avulla."

Kannattaja: jäsen Cecilia Ehrnrooth

Vastaehdotus 7:
Jäsen Sandra Hagman: Poistetaan liitteen 1 sivulta 13 virke "Palvelu-
seteleiden käyttöä lisätään ja terveysasemapalveluja hankitaan lisäpal-
veluina".

Kannattaja: jäsen Katju Aro

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Aleksi Niskanen)

Jaa-äänet: 10
Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Pia Hytönen, Maritta Hy-
värinen, Kati Juva, Seija Muurinen, Touko Niinimäki, Karita Toijonen, 
Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 1
Aleksi Niskanen

Tyhjä: 2
Leo Bergman, Sandra Hagman

Poissa: 0

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle ää-
nin 1 - 10 (tyhjää 2).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 4 (jäsen Aleksi Niskanen)

Jaa-äänet: 8
Tapio Bergholm, Pia Hytönen, Maritta Hyvärinen, Kati Juva, Seija Muu-
rinen, Touko Niinimäki, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 3
Katju Aro, Sandra Hagman, Aleksi Niskanen
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Tyhjä: 2
Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth

Poissa: 0

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle ää-
nin 3 - 8 (tyhjää 2).

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 5 (jäsen Seija Muurinen)

Jaa-äänet: 2
Tapio Bergholm, Karita Toijonen

Ei-äänet: 10
Katju Aro, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Pia Hytö-
nen, Maritta Hyvärinen, Kati Juva, Seija Muurinen, Touko Niinimäki, 
Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Aleksi Niskanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Seija Muurisen vastaeh-
dotuksen äänin 10 - 2 (tyhjää 1).

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 6 (jäsen Seija Muurinen)

Jaa-äänet: 4
Katju Aro, Tapio Bergholm, Sandra Hagman, Karita Toijonen

Ei-äänet: 8
Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Pia Hytönen, Maritta Hyvärinen, Kati 
Juva, Seija Muurinen, Touko Niinimäki, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Aleksi Niskanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Seija Muurisen vastaeh-
dotuksen äänin 8 - 4 (tyhjää 1).

5 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 7 (jäsen Sandra Hagman) 

Jaa-äänet: 9
Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Pia Hytönen, Maritta Hyvärinen, Kati 
Juva, Seija Muurinen, Touko Niinimäki, Aleksi Niskanen, Sanna Vesi-
kansa

Ei-äänet: 4
Katju Aro, Tapio Bergholm, Sandra Hagman, Karita Toijonen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Sandra Hagmanin vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle 
äänin 4 - 9.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta hyväksyttyjen vastaehdo-
tusten osalta esittelijän ehdotuksesta poiketen.

Jäsen Aleksi Niskanen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen tekemiensä 
vastaehdotusten mukaisin perusteluin.

15.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.09.2020 § 148

HEL 2020-005480 T 02 02 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2021 talousarvioehdotuksen ja vuosien 
2021–2023 taloussuunnitelmaehdotuksen (liite 1). 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi kaupunginhallituk-
sen vuoden 2021 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja ta-
loussuunnitelmaehdotuksen 2021–2023 laatimisohjeet (liite 2). 
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi rakentamisohjel-
man, vuokra- ja osakehankintaehdotukset sekä liikuntapaikkarakenta-
misen ohjelmat vuosille 2021–30 (liitteet 3–5).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ymmärtää, että koronapandemian ta-
loudellisten vaikutusten vuoksi investointiohjelmaa on tarve sopeuttaa, 
mikä tarkoittaa hankkeiden myöhentämistä suunnitellusta. 

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta esittää huolensa raamin mukaisen ta-
lousarvioehdotuksen riittävyydestä käyttötalouden osalta. Koronakriisi 
on lisännyt palvelutarvetta esimerkiksi nuorisotyössä. Kulttuuri- ja lii-
kunta-avustuksilla on pystyttävä tukemaan kriisistä pahoin kärsineitä 
toimijoita. Haastavassa taloustilanteessa on kiinnitettävä erityistä huo-
miota alueelliseen tasa-arvoon ja palveluiden hyvään saavutettavuu-
teen. Resursseista ei pidä tinkiä henkilöstön hyvinvoinnin kustannuk-
sella

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että tiukemmassakin 
taloudellisessa tilanteessa toteutetaan hankkeita, jotka parantavat 
asuinalueiden vetovoimaa ja torjuvat eriarvoistumista. Kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunta toivoo, että toteutukseen päätyvien hankkeiden 
osalta vielä arvioidaan tilaohjelmia niin, että toteutettavissa hankkeissa 
voidaan toteuttaa useamman käyttäjän tarpeita. Tämä tarkoittaa ny-
kyistä merkittävästi tiiviimpää toimialojen yhteistyötä palveluverkon 
suunnittelussa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta haluaa kiinnittää eri-
tyistä huomiota koulurakennusten suunnitteluun tavalla, joka tukee 
myös kulttuurin, vapaa-ajan ja kansalaistoiminnan tarpeita.

Aluehankkeista lautakunta korostaa erityisesti Kontulan ostoskeskuk-
sen ja Oulunkylän aseman uudistuksia. Molemmilla hankkeilla on mer-
kittävä vaikutus kaupungin elinvoimaan ja kuntalaisten hyvinvointiin. 
Kontulan ostoskeskus on yksi Helsingin suurimpia kulttuurin ja vapaa-
ajan palvelujen keskittymiä. Ostoskeskuksen kunnianhimoinen uudis-
taminen vastaa myös kaupungin tavoitteisiin eriarvoistumisen torjumi-
sesta. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee, että muutamien hankkeiden 
myöhäistäminen ehdotetulla tavalla synnyttää suuria toiminnallisia ja 
taloudellisia riskejä. Lautakunta pitää tärkeänä, että hankeohjelmasta 
jatketaan neuvotteluja. Rakennetun omaisuuden käyttökelpoisuuden, 
turvallisuuden ja terveellisyyden varmistamisen, työturvallisuuden sekä 
palveluiden jatkuvuuden näkökulmasta seuraavien hankkeiden osalta 
tulee jatkaa neuvotteluja suhteessa kaupunkiympäristön toimialan esi-
tykseen:

 Yrjönkadun uimahallin perusparannus
 Itäkeskuksen uimahallin perusparannus
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 Rikhardinkadun kirjaston perusparannus
 Oulunkylän jäähallin ja liikuntapuiston huoltorakennuksen peruspa-

rannukset
 Pasilan pääkirjaston perusparannus
 Suuntimopuiston monitoimitalon uudisrakennus 

Töölön kisahallin peruskorjauksen osalta kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta kiinnittää huomiota siihen, että peruskorjauksen siirtä-
minen neljällä vuodelle synnyttää merkittäviä toiminnallisia riskejä ja 
mitä todennäköisimmin tarpeita jo seuraavien vuosien aikana tehtäviin 
laajoihinkin korjauksiin. Töölön kisahallin peruskorjauksen poikkeuksel-
lisen laajuuden vuoksi hankkeen aikataulusta tarvitaan vielä lisätietoja.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kiinnittää huomiota myös siihen, että 
merellisen strategian toteuttaminen edellyttää riittäviä tukitoimintoja 
merelliselle huollolle. Suunnitellun Kruunuvuorenrannan lisäksi sijain-
niksi selvitetään parhaillaan myös Santahaminaa. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta korostaa, että nykyisten tukikohtien alueet on suunnitel-
tu käytettäväksi asuntorakentamiseen ja erilaiset väliaikaissijainnit tule-
vat kaupungille kalliiksi. Merellisen tukikohdan hanketta on aikaistetta-
va, koska nykyisistä tukikohdista ei ole mahdollista luopua ennen uu-
den rakentamista.

Toiminnan taloudellisuuden ja jatkuvuuden kannalta olisi tärkeää, että 
Hakasalmen huvilan perusparannus toteutettaisiin samanaikaisesti Fin-
landiatalon peruskorjauksen kanssa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
katsoo, että Harjun nuorisotalosta tulisi laatia peruskorjaussuunnitelma. 
Tämän lisäksi rakennukseen tulisi laatia käyttösuunnitelma siten, että 
nuorisotyön ja järjestöjen toimintaedellytykset selvitettäisiin ja suunni-
teltaisiin yhdessä alueen asukkaiden kanssa Harjun tulevaisuutta aja-
tellen. Alueellinen nuorisotyö tulee huomioida myös itäisessä kanta-
kaupungissa.

Erittäin huolestuttavaa ohjelmaluonnoksessa on edelleen pienentyvä 
kohdentamattomien korjaushankkeiden rahoitusvaraus, jota tarvittaisiin 
entistä enemmän tilojen pitämiseen turvallisina ja käyttökuntoisina 
hankkeiden alkamiseen saakka. Pienentyvä kohdentamattomien kor-
jaushankkeiden investointirahoitusvaraus aiheuttaa paineita erityisesti 
liikunnan osalta käyttötalousmäärärahoihin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta haluaa lisäksi kiinnittää huomiota ir-
taimen omaisuuden rahoihin. Irtaimen omaisuuden määrärahat vaikut-
tavat tilojen turvallisuuteen ja viihtyisyyteen ja mielikuvaan niiden kun-
nosta. Irtaimen omaisuuden määrärahoilla toteutetaan myös suuri osa 
Helsingin taidehankinnoista ja uusitaan liikuntapalvelujen työkoneet. 
Kesällä 2020 toteutettu kaupunkitasoinen laaduntarkkailuhanke nosti 
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esille, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluissa asiakkaita pal-
vellaan ystävällisesti ja tilat ovat siistissä kunnossa. Samalla laadun-
tarkkailijat kiinnittivät huomiota opasteiden puutteisiin sekä saavutetta-
vuuden ja esteettömyyden ongelmiin. Näihin asioihin tarvitaan juuri ir-
taimen omaisuuden määrärahoja.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että Roihuttarien noustua 
Superpesikseen Roihuvuoren pesäpallokenttä vaatii remontin. Lauta-
kunta katsoo, että investointi on välttämätön. Tästä syystä talousar-
vioon tarvitaan määräraha kentän kunnostamista varten.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta lausuu huolensa Maunulatalon tek-
nisten henkilöiden riittämättömyydestä. Maunulatalossa ei ole tällä het-
kellä teknistä henkilökuntaa ollenkaan. Korkeatasoisen salitekniikan 
huomioiden se on välttämätöntä.

Lopuksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta haluaa kiinnittää huomiota 
siihen, että kaikkein heikoimmassa asemassa oleville kaupunkilaisille 
suunnattujen palveluiden takaaminen on erityisen tärkeää. Lautakunta 
kannustaa toimialaa huomioimaan positiivisen erityiskohtelun näkökul-
man kaikessa toiminnassa ja toteaa, että positiivisen erityiskohtelun 
edistämiseen on varauduttava myös talousarviossa.

Käsittely

22.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana olivat talous- ja suunnittelupäällikkö Ari Tirri, 
tilapalvelupäällikkö Matti Kuusela, liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre 
ja ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg. Asiantuntijat poistuivat kuu-
lemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus 1:
Sami Muttilainen: Lisätään esitysehdotuksen loppuun.

Lautakunta lausuu huolensa Maunulatalon teknisten henkilöiden riittä-
mättömyydestä. Maunulatalossa ei ole tällä hetkellä teknistä henkilö-
kuntaa ollenkaan. Korkeatasoisen salitekniikan huomioiden se on vält-
tämätöntä. 

Kannattaja: Pauliina Saares

Vastaehdotus 2:
Sami Muttilainen: Lisätään kappaleen (10) loppuun.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että Harjun nuorisotalosta tu-
lisi laatia peruskorjaussuunnitelma. Tämän lisäksi rakennukseen tulisi 
laatia käyttösuunnitelma siten, että nuorisotyön ja järjestöjen toimintae-
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dellytykset selvitettäisiin ja suunniteltaisiin yhdessä alueen asukkaiden 
kanssa Harjun tulevaisuutta ajatellen. Alueellinen nuorisotyö tulee 
huomioida myös itäisessä kantakaupungissa.

Kannattaja: Pauliina Saares

Lautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus 3:
Pauliina Saares: Lisätään esityksen loppuun:

“Lopuksi lautakunta haluaa kiinnittää huomiota siihen, että kaikkein 
heikoimmassa asemassa oleville kaupunkilaisille suunnattujen palve-
luiden takaaminen on erityisen tärkeää. Lautakunta kannustaa toimia-
laa huomioimaan positiivisen erityiskohtelun näkökulman kaikessa toi-
minnassa ja toteaa, että positiivisen erityiskohtelun edistämiseen on 
varauduttava myös talousarviossa.”

Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta hyväksyi Pauliina Saareksen vastaehdotuksen yksimieli-
sesti.

Vastaehdotus 4:
Nasima Razmyar: Lisätään esityksen loppuun:

"Lautakunta toteaa, että Roihuttarien noustua Superpesikseen Roihu-
vuoren pesäpallokenttä vaatii remontin. Lautakunta katsoo, että inves-
tointi on välttämätön. Tästä syystä talousarvioon tarvitaan määräraha 
kentän kunnostamista varten."

Kannattaja: Pauliina Saares

Lautakunta hyväksyi Nasima Razmyarin vastaehdotuksen yksimielises-
ti.

Vastaehdotus 5:
Nasima Razmyar: Lisätään kappaleen (4) jälkeen:

”Kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunta esittää huolensa raamin mukaisen 
talousarvioehdotuksen riittävyydestä käyttötalouden osalta. Koronakriisi 
on lisännyt palvelutarvetta esimerkiksi nuorisotyössä. Kulttuuri- ja lii-
kunta-avustuksilla on pystyttävä tukemaan kriisistä pahoin kärsineitä 
toimijoita. Haastavassa taloustilanteessa on kiinnitettävä erityistä huo-
miota alueelliseen tasa-arvoon ja palveluiden hyvään saavutettavuu-
teen. Resursseista ei pidä tinkiä henkilöstön hyvinvoinnin kustannuk-
sella.”

Kannattaja: Sami Muttilainen 
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Lautakunta hyväksyi Nasima Razmyarin vastaehdotuksen yksimielises-
ti.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sami Muttilaisen vastaehdotuksen 1 mukaisesti muutettu-
na 

Jaa-äänet: 1
Otto Meri

Ei-äänet: 8
Jussi Chydenius, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Terhi Peltokor-
pi, Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa, Niilo Toivonen, Laura Varjo-
kari

Tyhjä: 4
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Mika Ebeling, Arja Karhuvaara, Nasima 
Razmyar

Poissa: 0

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaehdo-
tuksen 1 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 1–8. (4 tyhjää).

08.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Tarkastuslautakunta 22.09.2020 § 60

HEL 2020-005480 T 02 02 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaisen tarkastuslauta-
kunnan ja -viraston talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 ja talous-
suunnitelmaehdotuksen vuosille 2021–2023.

Esittelijä
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tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 22.09.2020 § 26

HEL 2020-005480 T 02 02 00

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupunginhallituk-
selle esitettäväksi vuoden 2021 talousarvioehdotuksen sekä talous-
suunnitelmaehdotuksen 2022-2023 liitteiden 1-2 mukaisesti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot
Katariina Niemelä, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054082

katariina.niemela(a)hel.fi

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 17.09.2020 § 75

HEL 2020-005480 T 02 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupungin-
hallitukselle esitettäväksi Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdo-
tuksen 2021 – 2023 liitteen mukaisena.

Samalla johtokunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

simo.aapro(a)hel.fi

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 17.09.2020 § 14

HEL 2020-005480 T 02 02 00

Päätös
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Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä talous-
hallintopalveluliikelaitoksen talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 ja ta-
loussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2021 - 2023 sekä lähettää talous-
arvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen liitteineen kaupunginhallituksel-
le. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ulla Kukkonen

Lisätiedot
Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106

kaisa.okkeri(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 15.09.2020 § 44

HEL 2020-005480 T 02 02 00

Päätös

Pelastuslautakunta päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä pelastuslai-
toksen muutetun vuoden 2021 talousarvioehdotuksen ja 2022-2023 ta-
loussuunnitelman esitettäväksi edelleen kaupunginhallitukselle. Vuo-
den 2021 talousarvioehdotuksen loppusumma on 61 953 000 euroa.

Pelastuslaitoksen toiminnot

Pelastuslaitoksen palvelutuotanto muodostuu seuraavista päätoimin-
noista:

1. Pelastuslain mukainen pelastustoimi, joka muodostuu seuraavis-
ta palveluista:

1. Pelastustoiminta
2. Onnettomuuksien ehkäisy
3. Alusöljyvahinkojen torjunta
4. Väestönsuojeluun varautuminen 

2. Terveydenhuoltolain mukainen kiireellinen ensihoitopalvelu

  

Lisäksi pelastuslaitos vastaa Helsingin kaupungin yleisten väestönsuo-
jien hallinnosta ja ylläpidosta. 

Toiminnan painopisteet 2021

Talousarviossa 2021 ja taloussuunnitelmakaudella 2022-2023 toimin-
nan painopisteet ovat seuraavat:
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1. Pelastustoimen valmiuden ja palvelutason kasvattaminen val-
vontaviranomaisen velvoitteiden täyttämiseksi.

2. Ensihoitopalvelun palvelutason ja potilasturvallisuu-
den varmistaminen.

3. Johtamisen ja esihenkilötyön erinomaisuuden tavoittelu.
4. Tietojohtamisen, palvelutuotannon omavalvonnan ja pelastus-

toimen tietojärjestelmähankkeiden edistäminen.
5. Kaupunkiyhteisen pelastustoiminnan, väestönsuojelun ja varau-

tumisen yhteistoiminnan ja valmiuden kehittäminen.   

Lisäksi palomiesten palkkausta kehitetään talousarvion määrärahojen 
puitteissa kaupunginkanslian kanssa erikseen sovittavassa aikataulus-
sa.

Toimintaympäristön muutosten ja palveluiden kehittämisen vaikutukset taloussuunnitelmiin

Pelastustoimen valvontaviranomaisen asettamien velvoitteiden täyttä-
minen sekä ensihoitopalvelun palvelutason ylläpitäminen tilaajan aset-
taman palvelutason mukaisesti ovat toiminnan kehittämisen kärjet vuo-
sina 2021-2023. Palvelutuotannon kehittämiseen kytkeytyvät kiinteästi 
lisäksi Uudenmaan yhteisen johtokeskuksen valmistelu, onnettomuuk-
sien ehkäisyn kansallisen tietojärjestelmän käyttöönotto ja useat muut 
kansallisen tason pelastustoimen tietojärjestelmähankkeet. 

HR-toimintojen, johtamisen, esihenkilötyön ja tietojohtamisen kehittä-
minen jatkuu vahvana. Riittävästä resursoinnista näiden tukemiseksi 
huolehditaan. 

Erittäin voimakkaan palveluiden ja muun kehittämistoiminnan seurauk-
sena pelastuslaitoksen kustannusten kasvun arvioidaan ylittävän Hel-
singin kaupungin keskimääräiset kokonaistuottavuuden kehittämisen 
tavoitteet.

1 Suhdannetilanne ja pandemian vaikutukset

Talouden ennusteet ovat muuttuneet voimakkaasti ja nopeasti vuoden 
2020 aikana. Viimeisimmässä noususuhdanteessa voimakkaaksi 
noussut kasvu on Suomessakin muun euroalueen tapaan ollut hidas-
tumassa ja kuntatalouden näkymät olivat huolestuttavat jo aiemmin ot-
taen huomioon väestörakenteen muutoksesta aiheutuva kasvava me-
nopaine ja suhdannetilanteen heikkeneminen.  Väestönkasvun Helsin-
gissä ennustetaan jatkuvan noin 1 % vauhdilla vuosittain.

Korona-pandemian vaikutukset Helsingin kaupungin taloudelliseen ti-
lanteeseen ovat merkittävät ja heijastuvat myös pelastuslaitoksen ta-
lousarvioon vuonna 2020. Pelastuslaitos on toistaiseksi selviytynyt 
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pandemiasta ilman merkittäviä vaikutuksia palvelutuotantoon. Kevään 
poikkeustilanne heijastui palvelutuotantoon vähentyneinä pelastustoi-
minnan ja ensihoitopalvelun tehtävinä. Tilanne on kesän aikana norma-
lisoitunut.

2 Pelastustoimen valvontaviranomaisen velvoitteet

Hallinto-oikeus on ratkaissut Helsingin pelastustoimen alueen palvelu-
tasoa ja siihen liittyvää uhkasakkovelvoitetta koskevan asian. Päätök-
sen mukaan Helsingin pelastustoimen I riskiruuduissa esiintyvistä pe-
lastustoiminnan toimintavalmiutta koskevista puutteista on korjattava 
1/4 vuoden 2022 loppuun mennessä 1 000 000 euron sakon uhalla ja 
edelleen kunakin seuraavana vuonna 1/4 vuosittain kutakin vuotta kos-
kevan 1 000 000 euron sakon uhalla. Velvoitteet on oltava täytetty täy-
simääräisesti vuoden 2025 loppuun mennessä. 

Helsingin pelastustoimen alueen palvelutasopäätöksen voimassaolo 
päättyy 31.12.2020. Vuosien 2021-2024 palvelutasopäätöksen valmis-
telussa on huomioitu valvontaviranomaisen velvoittama pelastustoi-
minnan kehittämistarve. Vuonna 2020 Konalan alueelle on lisätty kär-
kiyksikkö. Vuonna 2021 Kontulaan sijoitetaan toinen kärkiyksikkö ja 
samalla vahvistetaan onnettomuuksien ehkäisyn, omavalvonnan ja tur-
vallisuusviestinnän toimintaa riskiperusteisesti. 

Vuonna 2022 käynnistetään kärkiyksikön toiminta Tapanilan alueella ja 
Konalan kärkiyksikkö vahvennetaan pelastusyksiköksi. Vuonna 2023 
operoinnin aloittaa uusi kärkiyksikkö, jonka sijaintipaikaksi on tässä 
vaiheessa suunniteltu Vuosaarta. Myös Uudenmaan pelastuslaitosten 
uusi yhteinen johtokeskus on suunniteltu käynnistettäväksi vuonna 
2023. 

Pelastustoimen palvelutason kehittämisestä ja valvontaviranomaisen 
asettamista velvoitteista aiheutuva kustannustason nousun huomioiva 
käyttömenojen lisäys vuodelle 2021 on noin 1,015 miljoonaa euroa ja 
henkilöstölisäys 15 vakanssia. Vuoden 2021 palvelutason lisäykset 
kytkeytyvät vuosien 2022-2023 taloussuunnitelmaan, koska henkilöstö 
uusille toiminta-alueille on rekrytoitava huomattavan etupainotteisesti. 
Palvelutason saattaminen valvontaviranomaisen edellyttämälle tasolle 
edellyttää taloussuunnitelman mukaista resurssien portaittaista kasvat-
tamista joka vuosi ja kehittämissuunnitelman mukaisesti aina vuoteen 
2030 ulottuen. 

3 Ensihoitopalvelun palvelusuunnitelman toteutumisen varmistaminen

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin akuuttiyksikön mukaan en-
sihoidon palvelusuunnitelman mukainen tehtäväsidonnaisuusaika ei to-
teudu Helsingissä. Palvelusuunnitelman mukainen tavoite on 31-45 % 
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ja keskimääräinen yksiköiden toteutunut tehtäväsidonnaisuusaika 49 
%. Resurssipula ja yksiköiden korkea tehtäväsidonnaisuus voivat vaa-
rantaa potilasturvallisuuden. Myös pelastuslaitoksen ensihoidon tehtä-
vämäärä on kasvanut Helsingissä viimeisten vuosien aikana jatkuvasti 
eikä aiempina vuosina saaduilla lisäresurssilla ole pystytty korvaamaan 
vuosien saatossa syntynyttä vajetta. Vuosina 2009-2019 tehtävämäärä 
on noussut 21 219 tehtävän verran ja samassa ajassa koko Helsingin 
alueelle on tehty vain 2,5 kokovuorokautisen ensihoitoyksikön lisäre-
sursointi, mikä ei ole suhteessa tapahtuneeseen tehtävämäärän ja teh-
täväsidonnaisuuden kasvuun. Sovitun ensihoitovalmiuden ohella lisä-
valmiuksia on tarvittu jatkuvasti, jotta potilasturvallisuus on kyetty säilyt-
tämään vaadittavalla tasolla.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on esittänyt, että Helsingin 
pelastuslaitoksen ensihoitoresursseja lisätään välttämättömillä ja kriitti-
sillä lisäyksillä vuoden 2021 alusta yhteensä 12 vakanssilla, millä va-
raudutaan kahden osa-aikaisen ensihoitoyksikön lisäykseen. Kustan-
nustason nousun huomioiva käyttömenojen lisäys vuodelle 2021 on 
noin 0,64 miljoonaa euroa. 

Ensihoitopalvelussa tehtävämäärän kasvun ennakoidaan jatkuvan 1-2 
% vuodessa, mikä ilman lisäresursseja heijastuu ensihoitopalvelun 
henkilöstön entistä suurempaan kuormittumiseen sekä palveluviiveisiin. 
Ensihoitopalvelun resurssien kasvutarpeeksi taloussuunnitelmakaudel-
la arvioidaan keskimäärin 12 uutta vakanssia vuodessa.  

4 Väestönsuojien ylläpito ja väestönsuojeluun varautuminen

Pelastusasemien ja väestönsuojien uudis- ja korjausrakentamisen in-
vestoinnit kuuluvat kaupunkiympäristön toimialan päätettäväksi. Näistä 
tarpeista on annettu lausunto kaupunkiympäristön toimialalle. Väestön-
suojien korjausvelka uhkaa kasvaa entisestään taloussuunnitelmakau-
della. 

Pelastuslautakunta on kesäkuussa 2020 tehnyt esityksen, että kau-
punginkanslia ryhtyy toimenpiteisiin normaaliolojen häiriötilanteiden ja 
poikkeusolojen erityis- ja väestönsuojelutehtäviin varattavien henkilöi-
den hallinnointiin ja rekisteröintiin tarvittavan tietojärjestelmän määritte-
lemiseksi ja hankkimiseksi Helsingin kaupungin toimialojen, liikelaitos-
ten, kaupungin omistamien yhtiöiden ja pelastuslaitoksen yhteiskäyt-
töön. Tavoitteena on hankkia kaupunkiyhteinen järjestelmä, jolla huo-
lehditaan Helsingin kaupungin palvelutuotannon jatkuvuuden turvaami-
seksi tarvittavan kriittisen osaamisen ja kyvykkyyksien kartoittamisesta 
ja ylläpidosta sekä huolehditaan kyvykkyyden täyttävän henkilöstön va-
raamisesta palvelutuotannon tarpeisiin henkilöstön väestönsuojelu-
muodostelmiin sijoittamisen lisäksi. Järjestelmän myötä voidaan tehok-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2020 33 (41)
Kaupunginhallitus

Asia/19
16.11.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

kaasti varmistaa valmiuslain 12 §:n mukaisen Helsingin kaupungin va-
rautumisvelvollisuuden sekä saman lain 120 §:n mukaisten kunnan, pe-
lastustoimen ja väestönsuojelun erityisjärjestelyiden toteuttaminen 
poikkeusoloissa.

Koska Helsingin kaupungin työntekijät muodostavat olennaisen osan 
järjestelmän tietosisällöstä, olisi järjestelmän määrittely ja hankinta 
käynnistettävä siten, että sen käyttöönotto voidaan huomioida osana 
Helsingin kaupungin HR-järjestelmien uudistamista vuosina 2021 ja 
2022.

Vastuullinen taloudenpito ja tuottavuus

Helsingin kaupungin talousarvion valmisteluohjeiden mukaan kustan-
nustasoa olisi korona-pandemian aiheuttamien talousvaikutusten lai-
mentamiseksi sopeutettava 1,7 % vuoden 2020 tulosbudjetin tasoon 
verrattuna. Pelastuslaitoksen osalta täysipainoiset sopeuttamistoimet 
eivät ole mahdollisia puuttumatta pelastustoimen palvelutason kehittä-
mistoimiin tai vaarantamatta ensihoidon potilasturvallisuutta ja henki-
löstön työssä jaksamista. Talousarviossa kuluja on ennen toiminnalli-
sista muutoksista johtuvia lisäyksiä sopeutettu noin 0,9 % verrattuna 
2020 tasoon. Yleinen kustannustason muutos on huomioitu 1,0 % ta-
solla vuoteen 2020 verrattuna palkkoja koskevien sopimusratkaisujen 
lisäksi.

Helsingin tavoitteena on kehittää kaupungin kokonaistuottavuutta siten, 
että kustannusten vuotuinen kasvu on 0,5 prosenttiyksikköä pienempi 
kuin väestönkasvun ja peruspalveluiden hintaindeksin kasvu. Pelastus-
laitoksen käyttömenoista pääosan muodostavat palvelutuotantoon si-
dotut henkilöstö-, vuokra-, materiaali- ja palvelukustannukset. Huomioi-
den palvelutuotannon mittavat kehittämistoimet vuonna 2020 ja edel-
leen vuosina 2021-2023, ei talousarviossa tai taloussuunnitelmassa ole 
erikseen huomioitu tuottavuustavoitetta. Pelastuslaitos varautuu kehit-
tämistoimien täysimääräiseen toimeenpanoon. On mahdollista, että 
henkilöstön saatavuuteen liittyvät haasteet vaikuttavat positiivisesti to-
teutuviin kustannuksiin. Tätä ei kuitenkaan ole talousarviossa huomioi-
tu siihen liittyvän epävarmuuden johdosta.

Vuoden 2020 talousarviosta lähtien pelastuslaitoksen toiminnan tuotta-
vuutta seurataan pelastuslaitoksen käyttömenojen yksikkökustannuksil-
la ennen poistoja, joka jakautuu pelastustoimen (78 % käyttömenoista) 
ja ensihoitopalvelun (22 %) yksikkökustannuksiin. Vuonna 2019 pelas-
tuslaitoksen yksikkökustannukset olivat 82,88, pelastustoimen 64,74 ja 
ensihoitopalvelun 18,14 euroa/asukas.

Vuonna 2021 pelastustoimen käyttömenojen arvioidaan nousevan 5,5 
%, josta palvelutason kehittämisen osuus on 2,8 prosenttiyksikköä. En-
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sihoitopalvelun käyttömenojen kasvuksi arvioidaan 4,0 %, josta palve-
lutason kehittäminen noin puolet. Asukasluvun ja peruspalveluidenhin-
taindeksin muutoksella korjattujen yksikkökustannusten arvioidaan 
vuonna 2021 nousevan pelastustoimen osalta 70 euroon (64,7 euroa v. 
2019) ja ensihoitopalvelun osalta 19,5 euroon (18,1 euroa v. 2019) 
asukasta kohden. Taloussuunnitelman toteutuessa pelastuslaitoksen 
inflaatiokorjattu yksikkökustannusindeksi (2019=100) on 107,9 vuonna 
2021 ja 116,4 vuonna 2023.

Pelastuslaitoksen irtaimen investoinneista tärkeimpiä vuonna 2020 ovat 
ensihoito- ja pelastusajoneuvojen elinkaaren mukaiset korvaushankin-
nat, yhteensä noin 3,2 miljoonaa euroa, sekä kärkiyksiköiden uushan-
kinnat, väestöhälytinjärjestelmän ja palvelinjärjestelmien suunnittelu ja 
uusinnat. Irtaimen vuotuinen investointitaso on säilytettävä noin 5,3 mil-
joonan euron tasolla vuosina 2022-2023, jotta palvelutuotannon kehit-
tämistoimet voidaan toteuttaa.

Talousarvioaloitteet

Talousarvioaloitteissa HEL 2020-003272, HEL 2020-003275 ja HEL 
2020-003295 on esitetty palomiesten palkkojen korjaamista. Pelastus-
lautakunta on 9.6.2020 kannattanut aloitteita ja todennut, että Helsingin 
kaupungin tulee laatia palomiehille palkkaohjelma, jolla palomiesten 
palkkaus korjataan muiden Uudenmaan pelastuslaitosten palomiesten 
palkkaukseen nähden kilpailukykyiselle tasolle.

Pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarvioehdotuksen loppusummaan 
varataan 500 000 euroa palomiesten palkkojen korjaamisen aloittami-
seksi vuonna 2021. Määrärahojen käytössä vuonna 2021 ensisijaisesti 
toteutetaan toiminnalliset lisäykset pelastustoimintaan, toissijaisesti en-
sihoitoon ja kolmassijaisesti palkkojen korjaamiseen.

Talousarvioehdotuksen 2021 lisäksi vuoden 2022 taloussuunnitelmas-
sa palkkaohjelmaan on varattu 730 000 euroa ja vuoden 2023 talous-
suunnitelmassa 800 000 euroa. Varaus sisältää palomiehen tehtävä-
kohtaisen palkan korjaamisen Keski- ja Länsi-Uudenmaan pelastuslai-
tosten perustason ensihoitotehtävissä toimivien palomiesten palkan ta-
solle sekä ylipalomiesten palkan korjaamisen 20 euroa tämän tason 
yläpuolelle. Varaus ei sisällä määrärahaa palomies-ensihoitajien tai pa-
loesimiesten palkkatason muuttamiseen.  

Määrärahat taloussuunnitelmaan 2022-2023 on varattu talousarvioeh-
dotuksen laatimisen ajankohdan mukaisen henkilöstöennusteen perus-
teella ja edellyttäen, että palomiesten tehtävä- ja palkkausrakenne py-
syy ennallaan. Pelastuslautakunta toteaa, että Uudenmaan pelastuslai-
tosten keskenään erilaisesta palkkarakenteesta riippumatta Helsingin 
pelastuslaitoksen palkkojen korjauksessa on huolehdittava siitä, että 
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palomiesten ja ylipalomiesten vertailukelpoinen kokonaiskuukausipalk-
ka on vähintään samalla tasolla Uudenmaan muiden pelastuslaitosten 
perustason ensihoitotehtävissä toimivien palomiesten ja ylipalomiesten 
palkkauksen kanssa. 

Pelastuslautakunta toteaa edelleen, että palomies-ensihoitajien saata-
vuus on kriittinen menestystekijä pelastustoimen ja ensihoitopalvelun 
synergian täysimääräiseksi hyödyntämiseksi erityisesti suuronnetto-
muuksissa, muissa vakavissa monipotilastilanteissa ja poikkeusoloissa. 
Perustason palkkojen korjaamisen yhteydessä on huolehdittava siitä, 
että tehtävien vaativuuseroon perustuva palkkaero perustason palo-
miesten ja hoitotason palomies-ensihoitajien välillä ei kavennu merkit-
tävästi ja että paloesimiesten palkkaus on oikeassa suhteessa palo-
mies-ensihoitajien palkkaukseen. Nämä muutokset on huomioitava ta-
loussuunnitelmassa nyt vuosille 2022-2023 varattujen määrärahojen li-
säksi.

Palomiesten tehtäväkohtaisesta palkasta ja palkkausrakenteesta päät-
tää Helsingin kaupungin henkilöstöjohtaja tai se, jolle toimivalta hallin-
tosäännön mukaisesti on annettu. Pelastuslautakunta toteaa, että lo-
pullinen määrärahatarve tarkennetaan 2021 tulosbudjetissa ja vuosien 
2022 ja 2023 talousarvioehdotuksissa sen jälkeen, kun tehtävä- ja 
palkkarakenne ja niitä koskevan palkkakehitysohjelman toteutusaika-
taulu on suunniteltu yhdessä kaupunginkanslian kanssa. 

Palomiesten palkkojen korjaamiseen varatuilla määrärahoilla ei ole vai-
kutusta suoritemääriin tai muutoin palvelutuotantoon.

Kaupunkistrategian ja sen tavoitteiden toteuttaminen

1 Yleinen viihtyisyys ja turvallisuus

Pelastuslaitos huolehtii Helsingin turvallisuudesta kaupungin kasvun ja 
valvontaviranomaisen asettamien velvoitteiden mukaisesti. 

Jatkuvalla riskianalyysillä, monipuolisilla onnettomuuksien ehkäisyn 
menetelmillä sekä pelastustoiminnan ja ensihoitopalvelun saatavuuden 
tarkoituksenmukaisella mitoituksella varmistetaan yleistä turvallisuutta 
Helsingin kaupunkirakenteen kehittyessä. Sopimuspalokuntien ja Hel-
singin pelastusliiton roolia pelastuslaitoksen viranomaistoiminnan tuke-
na onnettomuuksien ehkäisyssä vahvistetaan.

Pelastustoiminnassa kärkiyksikön toimintamallilla vastataan kustannus-
tehokkaasti sekä pelastustoiminnan että ensihoitopalvelun valitun ris-
kiprofiilin mukaisiin tehtäviin katvealueilla.

2 Digitaalisuus
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Turvallisuusviestinnän toimintoja digitalisoidaan ja ohjataan uusiin ka-
naviin aikaisempaa segmentoidumman kohderyhmästrategian perus-
teella. 

Pelastuslaitos on aktiivisessa roolissa kehittämässä valtakunnallista tie-
tojärjestelmää valvontatoiminnan ja onnettomuuksien ehkäisyn palve-
luprosessien, tietojohtamisen sekä palveluiden digitalisoinnin tueksi. 

Digitaalista viestintää kehitetään palvelutuotannon, työnantajamieliku-
van sekä sisäisen viestinnän tarpeisiin.

Pelastuslaitos varautuu tukemaan kaupunginkansliaa, mikäli kaupun-
kiyhteisen varautumisen ja väestönsuojelun tietojärjestelmän hankin-
nan valmistelu toteutuu. Järjestelmä kytkeytyy kaupungin strategiaan 
sekä digitalisaation, että turvallinen kaupunki -näkökulmien kautta.

3 Henkilöstön hyvinvointi ja johtaminen

Pelastuslaitoksen tavoitteena on erinomainen ihmisten johtaminen. Sitä 
ja työhyvinvointia mittaavien indikaattoreiden arvot paranevat.

Kertapalkitsemiseen on varattu 1 % henkilöstön vuotuisesta säännölli-
sen työajan palkkasummasta. 

4 Taloudellisesti kestävä kehitys

Pelastustoimen käyttömenojen yksikkökustannukset ilman poistoja ovat 
vertailuryhmän keskiarvoa paremmat.

Ensihoitopalvelun käyttömenojen yksikkökustannukset ilman poistoja 
ovat vertailuryhmässään kilpailukykyiset.

Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnitelma 2021 – 2023

Henkilöstösuunnitelma kattaa pelastustoimen palvelutason ja ensihoi-
topalvelun kehittämistarpeiden perusteella suunnitellut henkilöstöresur-
soinnit. 

Pelastuslaitos perustaa 27 uutta vakanssia vuonna 2021, joista Kontu-
lan kärkiyksikköön 12 ja onnettomuuksien ehkäisyn toimintaan 3. Ensi-
hoitoon lisätään 12 vakanssia, joten vuoden 2021 talousarvio sisältää 
yhteensä 734 palkkaa saavaa. 

Vuonna 2022 pelastustoimeen lisätään 26 vakanssia Konalan ja Tapa-
nilan valmiuteen ja lisäksi 12 vakanssia ensihoitoon myöhemmin tar-
kennettavaan sijaintiin. Vuoden 2022 palkkaa saavien määrä on 772.
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Vuonna 2023 pelastustoimeen lisätään 12 vakanssia Vuosaaren kär-
kiyksikön tarpeisiin ja lisäksi 12 vakanssia ensihoitoon myöhemmin tar-
kennettavaan sijaintiin. Vuoden 2023 palkkaa saavien määrä on 796.

Ansiotason muutoksena on huomioitu 2,05 % vuonna 2021, 0,4 % 
vuonna 2022 ja 1,0 % vuonna 2022 sekä varauduttu pelastushenkilös-
tön palkkatason korjaukseen Uudenmaan muiden pelastuslaitosten ta-
solle vuosina 2022-2023.

Tilankäyttösuunnitelma 2021 - 2023

Konalaan valmistuu uusi pelastusasema vuonna 2022. Kontulaan ja 
Tapanilaan rakennetaan kevytasemat ja Kontulan pelastusaseman ra-
kentaminen käynnistetään. Vuosaareen suunnitellaan kevytasemaa. 

Malmin aseman korvaava väliaikainen asema on valmistunut kesällä 
2020. Konalan pelastusaseman rakentaminen käynnistetään vuonna 
2020 ja Kontulan aseman rakentaminen vuonna 2023.  

Uudenmaan laajuisen pelastustoiminnan johtokeskus sekä keskuspe-
lastusaseman vesi- ja viemärikorjaus valmistuvat vuonna 2023.

Yleiset väestönsuojat ovat nykyisin pelastuslaitoksen hallinnassa. 
Maakuntauudistukseen liittyen neuvotellaan väestösuojien hallinnan ja 
ylläpidon ratkaisuista niiden toiminnan häiriöttömän jatkuvuuden tur-
vaamiseksi. Väestönsuojien korjausvelan ratkaisemisesta neuvotellaan 
kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Digitalisaatio ja tietotekniikka palvelutuotannon ja prosessien kehittämisessä

Pelastuslaitos kehittää aktiivisesti valtakunnallista valvontatoiminnan 
tietojärjestelmää palveluprosessin, tietojohtamisen sekä palveluiden di-
gitalisoinnin tueksi valvontatoiminnassa. 

Pelastuslaitos varautuu tukemaan kaupunginkansliaa varautumisen ja 
väestönsuojelun tietojärjestelmän hankinnan valmistelussa. 

Turvallisuusviestinnän ja muun ulkoisen viestinnän toimintoja digitali-
soidaan ja ohjataan uusiin kanaviin aikaisempaa segmentoidumman 
kohderyhmästrategian perusteella. 

Taloussuunnitelmaan liittyvät uhkat

1 Henkilöstön saatavuus ja Pelastuskoulun asema

Pelastushenkilöstön saatavuus on merkittävä uhka pelastustoimen pal-
velutason kehittämiselle. Voimassa olevan toimiluvan mukaan Helsin-
gin Pelastuskoulun viimeinen pelastajakurssi valmistuu syksyllä 2023. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2020 38 (41)
Kaupunginhallitus

Asia/19
16.11.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

Pelastuskoulun toiminnan jatkuvuus on kriittinen tekijä henkilöstön saa-
tavuuden edistämiseksi.

Vallitsevassa suhdanteessa ja ympäröivien pelastustoimen alueiden 
korkeamman palkkatason johdosta pelastuslaitos ei kykene kilpaile-
maan työvoiman saatavuudessa Uudellamaalla, mikä aiheuttaa jatku-
vaa resurssivajetta pelastuslaitoksen eri toiminnoissa. Ongelman rat-
kaisemiseksi pelastushenkilöstön tehtäväpalkkoja nostetaan vuosina 
2022-2023. Lisäksi pelastuslaitos panostaa ennakolliseen rekrytointiin 
sekä työnantajakuvan kehittämiseen kriittisten osaamistarpeiden ja 
käytettävissä olevan työvoiman kohtaamisen parantamiseksi. 

2 Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä koskeva uudistus

Kesällä 2020 hallitus on antanut esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perusta-
mista koskevaksi lainsäädännöksi. Perustettaville uusille maakunnille 
siirrettäisiin vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
järjestämisestä. Uuttamaata koskevan erillisratkaisun mukaan Helsin-
gin kaupunki vastaisi sote-maakuntien tehtävistä Helsingin alueella.  
Kokonaiskuvan muodostaminen uudistuksen rahoitusmallista, taloudel-
lisista vaikutuksista sekä vaikutuksista Helsingin kaupungin pelastus-
toimeen on lähes mahdotonta. Pelastuslakiin ehdotettavat muutokset 
eivät sisälly hallituksen esitykseen ja Helsingin pelastustoimen alueen 
erityispiirteitä ja toiminnan tuloksia ei ole riittävästi huomioitu uudistuk-
sen valmistelussa. 

Ehdotettu sote- ja maakuntauudistuksessa suunniteltu maakunnan ja 
pelastustoimen strategisen ohjausvallan keskittäminen valtiolle uhkaa 
rapauttaa Helsingin pelastustoimen mahdollisuudet päättää pelastus-
toimen palvelutasosta paikallisesti tarkoituksenmukaisimmalla tavalla 
vuoden 2023 alusta lukien. 

Uudistuksessa pelastustoimen rahoitus on ehdotettu siirrettäväksi val-
tiolle osana sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen yleiskatteel-
lista rahoitusta. Ehdotettuun lakipakettiin sisältyvien rahoituslaskelmien 
mukaan Helsingin sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen ra-
hoitus alentuisi 144 miljoonaa euroa eli 222 euroa asukasta kohden. 
Pelastustoimen osalta laskennallinen vähennys olisi 0,86 miljoonaa eu-
roa eli 1 euroa/asukas. Uudistusta koskevassa esityksessä ei ole riittä-
västi huomioitu pelastustoimen palveluverkon kasvattamisesta, tietojär-
jestelmäkehityksestä ja tiedonhallintaan ja asiantuntijatyön kasvuun liit-
tyviä kustannuspaineita. Merkittävänä uhkana on, että sote- ja maakun-
tauudistuksen toteutuessa pelastustoimen yhteinen kansallinen rahoi-
tuspohja ja Helsingin pelastustoimen osuus eivät riitä kattamaan pelas-
tustoimen kustannuksia tulevaisuudessa.
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Uudistusta koskevan lakipaketin valmistelussa ei ole riittävästi huomioi-
tu myöskään niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat pelastustoimen palve-
lutason ja muun kehittämisen sekä päällekkäisten hallinnollisten oh-
jausmekanismien johdosta tulevina vuosina. Helsingin pelastustoimen 
alueen osalta ehdotettu rahoitusmalli vaarantaa pelastustoimen tuotta-
van järjestämisen. 

Lakiuudistuksen keskeneräisyyden vuoksi siihen liittyviä seikkoja ei ole 
ollut mahdollista huomioida tämän taloussuunnitelman valmistelussa. 

3 Väestönsuojien korjausvelka

Väestönsuojien jatkuvasti kasvava korjausvelka vaarantaa poikkeuso-
lojen lisäksi väestönsuojien normaaliajan käytön sekä kasvattaa väes-
tösuojien ylläpito- ja korjauskustannuksia käyttömenoilla.

Käsittely

15.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus 1:
Outi Alanen: Esitys lisätalousarvio palomiesten palkkojen korjaamisek-
si: 

Esitys 500 000 € lisätalousarvio palomiesten palkkojen korjaamiseksi 
alkaen jo vuodesta 2021. Pelastuslaitos on esittänyt suunnitelmassaan 
(8.9.2020) 1,5 M lisärahoitusta vuosille 2022-23. Pitkään jatkuneen 
epäkohdan viivyttämiseen ei ole riittäviä perusteita. Helsingin pelastus-
laitos on noudattanut tiukkaa talouskuria jo 8 vuotta. Olisi kohtuullista 
että 1,7 % säästötavoitteesta luovuttaisiin yhdeksi vuodeksi, koska 
henkilöstö ei jaksa enää odottaa lupausten täyttämistä ja etsii töitä 
muualta. Ylitöitä on teetetty tänä vuonna lähes tuplasti enemmän kuin 
edellisvuonna. Henkilöstö on joutunut venymään ja sopeutumaan nor-
maalia enemmän poikkeusoloissa, kun ylitöihin ei ole saatu aina riittä-
västi henkilöstöä. 

Avin edellyttämän pelastusvalmiuden parantaminen neljässä vuodessa 
nyt kevytyksiköllä ja ensihoitovalmiuden lisääminen HUSin vaatimuk-
sesta kaventavat ylijäämän +0,9 prosenttiin. Todettakoon että 0,9 % on 
pelastuslaitoksen budjetissa juuri tuo 0,5 M. Henkilöstölle on luvattu, et-
tä palkkaus on tärkein prioriteetti, tahdosta teoiksi. Vastuullisuutta ei ole 
säästää sieltä missä ei ole säästettävää ja ylläpitää Suomen huonointa 
palkkatasoa yhdessä Suomen arvostetuimmista ammateista. Vastuulli-
suutta on käynnistää palkkaohjelma viipymättä ja turvata Suomen kou-
lutetuimpien palomiesten pysyminen Helsingissä ja korjata vääristynyt 
työnantajakuva. Helsinki tulee varmasti tekemään koronasta huolimatta 
vähintään kymmenien miljoonien ylijäämän, jossa 0,5 M satsaus turval-
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lisuuteen ja houkuttelevuuteen on pieni summa.
 
Palkkaohjelmasta on tehty kolme valtuustoaloitetta, joissa palkkaepä-
kohta on tunnistettu. Aloitteet ovat saaneet kannatusta ja myös pelas-
tuslautakunta oli 9.6.2020 asian takana. Palkkaohjelman 1. osa on tak-
tisesti keskeistä saada läpi jo ensi vuodelle, koska keväällä on jo uudet 
vaalit. Valtuuston osittain vaihduttua, vaikuttamistyö alkaa alusta. Mutta 
jos pohjalla on jo aloitettu palkkaohjelma, tulevat palkkojen lisäerät me-
nevät helpommin läpi.

Kannattaja: Anja Malm

Vastaehdotus 2:
Matias Turkkila: Esitys lisätalousarvio palomiesten palkkojen korjaami-
seksi ja priorisointijärjestys:

Vuoden talousarvioehdotuksen loppusummaan lisätään Alasen ehdo-
tuksen mukaisesti 500 000 euroa palomiesten palkkojen korjaamisen 
aloittamiseksi jo vuonna 2021. Lisäksi määrärahojen käytössä vuonna 
2021 toteutetaan ensisijaisesti esittelijän ehdotuksen mukaiset toimin-
nalliset lisäykset pelastustoimintaan, toissijaisesti ensihoitoon ja kol-
massijaisesti palkkojen korjaamiseen. Muilta osin vastaehdotus on esit-
telijän ehdotuksen mukainen.

Kannattaja: Maria Landén

1. äänestys:

JAA-ehdotus: Outi Alasen vastaehdotus

EI-ehdotus: Matias Turkkilan vastaehdotus

Jaa-äänet: 3

Outi Alanen, Anja Malm, Hannu Timonen

Ei-äänet: 5

Sanna Aivio, Jarmo Kelo, Maria Landén, Dennis Pasterstein ja Matias 
Turkkila

Tyhjä: 0

Poissa: 1

Pelastuslautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Matias Turkkilan 
vastaehdotuksen äänin 5-3 (0 tyhjä, 1 poissa).
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2. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Matias Turkkilan vastaehdotus

Jaa-äänet: 3

Sanna Aivio, Jarmo Kelo ja Dennis Pasterstein

Ei-äänet: 5

Outi Alanen, Anja Malm, Hannu Timonen, Maria Landén ja Matias 
Turkkila

Tyhjä: 0

Poissa: 1

Pelastuslautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Matias Turkkilan 
vastaehdotuksen äänin 5-3 (0 tyhjä, 1 poissa).

08.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
pelastuskomentaja vs.
Henri Nordenswan

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi
Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400

kari.virtanen(a)hel.fi


