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§ 400
Helsingin kaupungin talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018 - 
2020

HEL 2017-010631 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle. 

Käsittely

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksesta seuraavan 
käsittelyjärjestyksen:

Asiassa käydään tässä kokouksessa keskustelu. Keskustelun kuluessa 
on tehtävä talousarviota 2018 ja taloussuunnitelmaa 2018 – 2020 sekä 
talousarvioaloitteita koskevat ehdotukset. Lisäksi on esitettävä asiaan 
liittyvät mahdolliset toivomusponnet. Keskustelun päätyttyä asian käsit-
tely keskeytetään ja sitä jatketaan seuraavassa kokouksessa. Tällöin 
toimitetaan tarvittavat äänestykset vasta- ja hylkäysehdotuksista sekä 
toivomusponsista.

Valtuutettu Mika Ebeling ehdotti valtuutettu Mauri Venemiehen kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavat kaksi toivomuspontta:

1 Hyväksyessään talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018-
2020 kaupunginvaltuusto ilmaisee toiveenaan, että jatkossa va-
kavasti pyritään velkamäärän vähentämiseen

  
2 Hyväksyessään talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018-

2020 kaupunginvaltuusto ilmaisee toiveenaan, että vuoden 2019 
talousarvion valmistelun yhteydessä harkitaan kaupungin työnte-
kijöiden lomarahojen leikkauksesta luopumista, mikäli kaupungin 
talouden positiivinen kehitys jatkuu

Valtuutettu Hannu Oskala ehdotti valtuutettu Emma Karin kannattama-
na hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet koota nyt 
käsittelyssä oleva talousarvio ja toimialalautakuntien tulevat tu-
losbudjetit ja käyttösuunnitelmat kaupungin nettisivuille siten, että 
kaupungin seuraavien vuosien taloutta koskeva tieto löytyy hel-
posti yhdestä paikasta.

  



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2017 2 (4)
Kaupunginvaltuusto

Asia/3
15.11.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 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

 Perustelu:
  
 Toimialauudistuksen myötä kaupunkimme talousarvioesityksen 

informatiivisuus väheni. Esim. kulttuurin osalta talousarvioesitystä 
lukemalla ei saa selville kuinka paljon rahaa käytämme kaupun-
ginkirjastoon - maamme suurimpaan kirjastoon.

  
 Syy tähän on se että valtuusto delegoi valtaansa toimialoille ja 

kirjastoakin koskeva tieto tulee aikanaan näkyviin toimialansa 
tulosbudjetissa ja käyttösuunnitelmassa. Hyvä näin.

  
 Olisi kuitenkin läpinäkyvyyden ja kuntalaisten tiedonsaannin kan-

nalta perusteltua kerätä tämä kaikki tieto yhteen paikkaan, vaik-
kapa hel.fi -sivuston "talousarvio" -kohdan alle.

Valtuutettu Juhani Strandén ehdotti valtuutettu Nuutti Hyttisen kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 
2018-2020 kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mah-
dollisuus uusien koulurakennusten rakennusvalvonnan tehosta-
miseksi ja siihen liittyvien riittävien resurssien takaamiseksi ra-
kentamisen kaikissa vaiheissa. Sama koskee korjausrakentamis-
ta.

  
 Perustelu:
  
 Rakennusvaiheessa on vaadittava riittävät sadesuojaukset, jotta 

kosteusvaurioilta vältyttäisiin. Asiasta on jo 7 vuotta sitten kes-
kusteltu kokoomuksen Terhi Koulumiehen aloitteesta, mutta kui-
tenkaan asialle ei ole mitään tehty. Toivon nyt kaikilta valtuutetuil-
ta suoraselkäisyyttä ja tahtoa, että asiaan viimeinkin saataisiin 
lisäresursseja ja valtuusto ottaisi lasten sekä opettajien terveys-
vaikutukset vakavasti sekä toimisi Helsingin kaupungin ja asuk-
kaiden edun mukaisesti. Nyt toivottavasti näemme ketkä valtuute-
tuista oikeasti haluavat asialle jotakin toimenpiteitä tehdä.

Valtuutettu Maija Anttila ehdotti valtuutettu Sara Paavolaisen kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään vuoden 2018 talousarvion valtuusto esittää, et-
tä kaupunginhallitus selvittää mahdollisuutta velvoittaa virastoja 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2017 3 (4)
Kaupunginvaltuusto

Asia/3
15.11.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 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

omilla toimialoillaan laatimaan vaikuttavuusmittareita, jotta val-
tuustokaudenpuoliväli tarkastelussa voitaisiin entistä paremmin 
mitata toiminnan tuottavuutta ja vaikuttavuutta.

Puheenjohtaja totesi keskustelun päättyneen ja asian käsittelyn jatku-
van seuraavassa kokouksessa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion vuodeksi 2018 ja talous-
suunnitelman ohjeellisena vuosille 2018-2020.

Esittelijän perustelut

Talousarvio vuodeksi 2018 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2018-2020 si-
sältyy liitteeseen 1. Vastaukset talousarvion yhteydessä käsiteltäviin 
valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin sisältyvät liitteeseen 2.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2018 – 2020 (kaupun-
ginhallitus 30.10.2017) -  Budget 2018 och ekonomiplan 2018 – 2020 
(stadsstyrelsen 30.10.2017)

2 Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvio-
aloitteisiin (kaupunginhallitus 30.10.2017)

3 Henkilöstötoimikunnan lausunto 24.10.2017

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.10.2017 § 960

HEL 2017-010631 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä talousarvion vuodeksi 2018 ja 
taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2018-2020.

Käsittely

30.10.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli talousarviopäällikkö Matti Malinen.

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

 talousarvio (liite 1) muutetaan liitteen 4 mukaisesti
 talousarvioaloitteiden vastauksissa (liite 2) huomioidaan neuvottelu-

tuloksen keskeiset linjaukset
 liitteeksi 5 lisätään budjettineuvottelujen neuvottelutulos

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

13.10.2017 Pöydälle

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi


