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§ 106
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2017 talousarvion 
toteutumisennusteet


HEL 2017-010461 T 02 02 01


Esitys


Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi toimialan vuo-
den 2017 toteutumisennusteen.


Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti toteutumisennusteen pe-
rusteella kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettä-
väksi 3,7 miljoonan euron ylitysoikeutta talousarviokohtaan 21001 Kas-
vatus ja koulutus. 


Esityksen perusteena ovat kaupungin saamat käyttötarkoitussidonnai-
set valtionavustukset sekä muu ulkopuolinen rahoitus, jotka kattavat yli-
tyksen. 


Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen


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


tero.vuontisjarvi(a)hel.fi


Muutoksenhaku


Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano


Esitysehdotus


Esitys on ehdotuksen mukainen.


Esittelijän perustelut


Kaupunginkanslian talousarvion toteutumisennusteista antaman ohjeen 
mukaan hallintokunnat tekevät vuonna 2017 kolme talousarvion toteu-
tumisennustetta, joista tämä on kolmas.


Kanslian antamien ohjeiden mukaan toteutumisennusteet on annettava 
tiedoksi lautakunnalle. Lautakunnan on ryhdyttävä toimenpiteisiin, mi-
käli talousarvio ei ole toteutumassa.


Käyttötalouden tulojen ja menojen ennuste


Käyttötalouden nettomenojen (menot-tulot) ennakoidaan olevan talous-
arvion tasolla.
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Tuloja arvioidaan kertyvän noin 3,7 miljoonaa euroa eli 10 % enemmän 
kuin talousarviossa. Lisätulot kertyvät varhaiskasvatuksen asiakasmak-
suista ja johtuvat siitä, että lapsimäärä ylittää talousarviossa ennakoi-
dun määrän.


Menoja ennakoidaan kertyvän 3,7 miljoonaa euroa eli 0,6 % yli talous-
arvion. Menoylitys johtuu kaupungin saamista käyttötarkoitussidonnai-
sista valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta rahoituksesta, joi-
ta ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa. Kaupungin näkökulmas-
ta ylitys on tekninen, koska tulot kasvavat menoja vastaavasti.


Budjettirahoitteisessa toiminnassa ylityspaineita on suomenkielisessä 
varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Tämä johtuu siitä, että lap-
si- ja oppilasmäärät ylittävät talousarvion. Kaupungin omissa päiväko-
deissa on noin 460 lasta yli talousarvioperustan. Perusopetuksessa 
puolestaan ennakoidaan olevan oppilaita noin 360 yli talousarvion.


Ennusteen mukaan perusopetus pystyy sopeuttamaan tulosbudjettiaan 
siten, ettei ylityksiä tapahdu. Varhaiskasvatuksen ylityspaineet puoles-
taan pystytään kattamaan muissa palveluissa syntyvillä säästöillä. 


Ammatillisen koulutuksen menoja laskee talousarviossa ennakoitua 
pienempi opiskelijamäärä. Perusopetuksen kotikuntakorvaukset jäävät 
talousarviossa ennakoitua pienemmiksi, samoin avustettavan iltapäivä-
toiminnan ja varhaiskasvatuksen avustukset. Kotikuntakorvausten pe-
rusosaa on laskettu vuoden 2016 tasosta. Perusosaan vaikuttaa vuosit-
tainen kustannustenjaon tarkistus ja kustannustason muutosta kuvaava 
indeksikorotus, joka vuodelle 2017 oli mm. kilpailukykysopimuksen ta-
kia negatiivinen. Varhaiskasvatuksen avustusten pienenemiseen vai-
kuttaa lasten siirtyminen avustettavasta hoidosta päiväkotihoitoon.


Investointimenojen ennuste


Irtaimen omaisuuden määrärahoista ennustetaan jäävän käyttämättä 
noin 4,4 miljoonaa euroa johtuen lähinnä vuodelle 2018 siirtyvistä han-
kinnoista. Vuoden 2018 määrärahoihin tullaan esittämään siirtyvien 
hankkeiden perusteella 3,4 miljoonan euron ylitysoikeutta. Digihank-
keelle osoitetut määrärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan 
vuodelle 2018 siirtyvät hankinnat huomioiden. Muut (kuin digihankkee-
seen liittyvät) investoinnit ovat viivästyneet osittain peruskorjausten vii-
västyksistä johtuen ja osittain toimitusaikatauluista johtuen. Irtaimen 
omaisuuden määrärahoja jää käyttämättä noin miljoona euroa johtuen 
siitä, että investoinnit tulivat suunniteltua edullisemmiksi mm. kierrätys-
kalusteiden käytön vuoksi. Lisäksi osa talousarvioon sisältyneistä han-
kinnoista ehdittiin tehdä jo vuoden 2016 puolella.


Sitovien tavoitteiden toteutuminen
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Toimialalla on kaikkiaan seitsemän sitovaa tavoitetta vuoden 2017 ta-
lousarviossa. Toimialan sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennakoi-
daan toteutuvan talousarvion mukaisesti.


Asiakasmäärät


Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa kaupungin päiväkotien lasten 
määrän ennustetaan ylittävän talousarvion 457 lapsella. Ruotsinkieli-
sessä varhaiskasvatuksessa on 105 lasta vähemmän kuin talousar-
viossa on ennakoitu. 


Valtionosuuteen oikeuttavia oppilaita ja opiskelijoita ennakoidaan ole-
van kaikkiaan 61 163, eli noin 280 (-0,5%) vähemmän kuin talousar-
viossa on ennakoitu. 


Suomenkielisessä perusopetuksessa oppilasmäärä ylittää talousarvion 
356 oppilaalla ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa 20 oppilaalla. 
Suomenkielisen lukiokoulutuksen opiskelijamäärä jää 120 opiskelijaa 
alle talousarvion. Ruotsinkielisen lukiokoulutuksen opiskelijamäärä 
puolestaan ylittää talousarvion 40 opiskelijalla. Oppisopimusten määrä 
jää noin 360 sopimusta ja ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä 
noin 220 opiskelijaa alle talousarvion.


Suomenkielisen lukiokoulutuksen opiskelijamäärän jääminen talousar-
viosta on huomioitu tulosbudjetissa. Stadin ammattiopiston aloituspai-
kat saatiin täyteen syksyn 2017 yhteishaussa, mutta kokonaisopiskeli-
jamäärän ennakoidaan jäävän tavoitteesta. Koko oppilaitoksen osalta 
läpäisy on parantunut. Palvelun ja viestinnän sekä tekniikan ja logistii-
kan toimialoilla läpäisy kuitenkin heikkeni eli keskeyttäminen kasvoi. 
Molemmilla toimialoilla on opiskelijoita, joiden oppimisvalmiudet ovat 
heikot. Tämä liittyy usein puutteellisiin perustaitoihin, kuten suomen 
kielen taitoon. Lisäksi useisiin näiden toimialojen tutkintoihin ei tulla en-
simmäisellä hakutoiveella, mistä syystä alan vaihtaminen on yleistä. 
Ohjautuminen avoimista opinnoista tai osaamiskeskuksesta tutkintota-
voitteiseen koulutukseen ei ole vielä riittävän tehokasta tai vapaat opis-
kelupaikat ja opiskelijoiden toiveet eivät kohtaa. Tutkintojen toteutusta-
poja kehitetään jatkuvasti siten, että joustava, jatkuva sisäänotto olisi 
mahdollista.


Vapaan sivistystyön opiskelijamäärien ja opetustuntimäärien ennuste-
taan pysyvän talousarvion tasolla.


Muutokset toimintaympäristössä ja riskeissä


Ennusteeseen ei sisälly oleellisia muutoksia talousarviossa esitettyihin 
toimintaympäristön muutoksiin tai riskeihin.
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Esitykset toimenpiteiksi


Toimiala on bruttobudjetoitu: lautakuntaa sitovat kaupunginvaltuustoon 
nähden kokonaismenot riippumatta tulojen määrästä. Kokonaismenot 
eivät saa ylittää talousarviota ilman kaupunginvaltuuston myöntämää 
ylitysoikeutta. 


Käyttötalouden menoissa ennustettu ylitys on luonteeltaan tekninen. 
Kaupungin saama ulkopuolinen rahoitus kattaa ylityksen. Mahdolliset 
talousarvion ylitysoikeusesitykset on tehtävä talousarvion noudattami-
sohjeiden mukaan 30.11. mennessä.


Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen


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


tero.vuontisjarvi(a)hel.fi


Muutoksenhaku


Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.
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§ 78
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle 
koskien kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2017 talousarvion 
toimintakatteen alittamista


HEL 2017-012588 T 02 02 00


Esitys


Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2017 talousarvion toimintakat-
teelle myönnettäisiin 995 000 euron alitusoikeus kaupunginkirjaston 
valtakunnallisiin tehtäviin kohdistuvan rahoituksen budjetointieron vuok-
si.


Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio


Lisätiedot
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510


ari.tirri(a)hel.fi


Muutoksenhaku


Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano


Esitysehdotus


Esitys on ehdotuksen mukainen.


Esittelijän perustelut


Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, että määrä-
rahojen riittävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä mahdolli-
suuksia ylityksiin ei ole. Toiminta on suunniteltava ja investoinnit ajoitet-
tava siten, että talousarvioon merkitty määräraha riittää. Valvontavas-
tuu kuuluu määrärahan käyttäjien ja käytöstä vastaavien henkilöiden 
ohella virastopäälliköille sekä lauta- ja johtokunnille.


Mikäli toimialat eivät kykene toimimaan kaupunginvaltuuston 28.6.2017 
hyväksymän muutetun talousarvioin ja välitilinpäätöksen pohjalta tehty-
jen määrärahasiirtojen puitteissa, on lautakuntien käsittelemien ylityse-
sitysten oltava viimeistään 30.11.2017 kaupunginkansliassa. Mikäli 
määräraha ei riitä tai tarvitaan kokonaan uusi määräraha, on tehtävä 
muutosesitys. Esityksen on oltava kaupunginkansliassa viimeistään 
30.11.2017.
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Helsingin kaupunginkirjaston vastuulle kuuluu yleisiä kirjastoja koske-
vassa laissa määritelty valtakunnalliset kehittämistehtävät, toimialuee-
naan koko maa. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) rahoittaa perustoi-
minnan sekä osallistuu muiden valtakunnallisten hankkeiden rahoituk-
seen. Myönnetyllä rahoituksella katetaan toiminnasta aiheutuvat välittö-
mät kulut kirjastolle eikä toiminta ole katteellista.


Kaupunginkirjasto on jo useiden vuosien aikana toteuttanut erityisesti 
valtiolta saamillaan varoilla lukuisia kehittämisprojekteja. Mukana on ol-
lut myös EU-rahoituksella toteutettavia hankkeita. Ulkopuolisen rahoi-
tuksen määrä on vaihdellut vuosittain. Vuosina 2000–2016 on ulkopuo-
lista rahoitusta kirjattu noin 550 000 – 2 197 000 euroa/vuosi.


Toimialan tukiin ja avustuksiin on kaupunginkirjaston osalta budjetoitu 
tuloa 995 000 euroa kirjaston valtakunnallisten tehtävien hoitamisesta. 
Kuitenkaan tuloa vastaavaa menoerää ei ole budjetoitu lainkaan kirjas-
ton käyttömenobudjettiin. Tästä aiheutuu, että ainoastaan tuloihin bud-
jetoitu ulkopuolinen rahoituserä rasittaa niin kirjaston kuin koko toimia-
lan toimintakatetta, sillä puuttuva määräraha joudutaan kattamaan täy-
simääräisesti toimialan muista palveluista ja toiminnoista. Jotta kaupun-
ginkirjaston valtakunnallisiin kehittämistehtäviin myönnettävä ulkopuoli-
nen rahoitus ja siitä aiheutuva kustannusvaikutus olisi neutraalia, ei sil-
lä tulisi olla katevaikutusta toimialan toimintakatteeseen.


Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio


Lisätiedot
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510


ari.tirri(a)hel.fi


Muutoksenhaku


Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano


Tiedoksi


Kaupunginhallitus
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§ 301
Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2017 talousarviomäärärahojen 
ylitysoikeus


HEL 2017-011914 T 02 02 00


Esitys


Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti esittelijän ehdotuksen mukaisesti 
kaupunginhallitukselle, että vuoden 2017 määrärahoja saadaan ylittää 
seuraavasti:


- Talousarviokohta 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut, teknisluontei-
nen ylitysoikeus menoihin yhteensä 1,3 milj. euroa


- Talousarviokohta  5 10 02 Toimeentulotuki, ylitysoikeus 4,2 milj. eu-
roa


- Talousarviokohta, 5 10 03 Vastaanottokeskukset, teknisluonteinen yli-
tysoikeus 2,1 milj. euroa


- Talousarviokohta 5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, 
ylitysoikeus 34 milj. euroa.


Käsittely


Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari oli kutsuttuna asiantuntija-
na läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.


Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:


Vastaehdotus 1:
Jäsen Mari Rantanen: Lisätään päätösesityksen viimeiseksi kohdaksi 
seuraava teksti: "vaihtoehtoisesti maahanmuuttoyksikön tulee tarvit-
taessa sopeuttaa toimintaansa ja pyrkiä vähentämään kustannuksiaan 
siten kuin on tarpeen lakisääteisten tehtävien ylittävältä osalta."


Vastaehdotus 1 raukesi kannattamattomana.


Jäsen Mari Rantanen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.


Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja
Leena Turpeinen


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


sampo. pajari(a)hel.fi


Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano


Esitysehdotus


Esitys on ehdotuksen mukainen.


Esittelijän perustelut


Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari on kutsuttuna asiantuntija-
na läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.


Kaupunginhallituksen hyväksymien talousarvion noudattamisohjeiden 
mukaan määrärahojen ylitysoikeusesitysten tulee olla kaupunginkans-
liassa 30.11.2017 mennessä. Nyt esitettävä ylitysoikeusesitys pohjau-
tuu sosiaali- ja terveystoimen sisäiseen toteutumisennusteeseen 
31.10.2017 tilanteessa ja HUS:n osalta toiminnan ja talouden viralli-
seen toteutumisennusteeseen 31.8.2017. 


Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan 1,3 milj. euron ylitys 
koostuu maahanmuuttoyksikön tulkkipalvelujen kustannusten kasvusta 
ja alaikäisenä maahan tulleiden Toivolan perheryhmäkodin kotouttami-
sen asiakaspalvelujen ostoista, jotka eivät sisälly vuoden 2017 talous-
arvioraamiin. Valtio korvaa muuttoyksikön tulkkipalvelujen ja alaikäise-
nä maahan tulleiden kotouttamispalvelujen kustannukset täysimääräi-
senä.


Toimeentulotuen kustannusten arvioidaan viimeisimmän ennusteen 
mukaan ylittyvän 4,2 milj. eurolla. Toimeentulotuen ylitys johtuu siitä, 
että vuodelle 2017 ei talousarviossa ole varattu perustoimeentulotuen 
määrärahoja. Helsingissä tehtiin laissa siirtymäkaudelle määritellyllä ta-
valla perustoimeentulotuen päätöksiä maaliskuun loppuun saakka. 


Vastaanottokeskuksen kustannusten arvioidaan viimeisimmän ennus-
teen mukaan ylittyvän 2,1 milj. euroa. Vastaanottokeskuksen kustan-
nukset ovat kaupungin näkökulmasta valtiolta läpilaskutettavia eriä.


Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talousarviokohdan arvioi-
daan ylittyvän lähes 34 milj. eurolla. Ylityksessä on huomioitu HUS:n 
valtuuston kesällä 2017 päättämä ylijäämän palautus kunnille, mikä 
Helsingin osalta merkitsee 28,5 milj. euron suuruista hyvityslaskua vuo-
delle 2017. Ilman palautusta ylitys oli noin 62,5 milj. euroa. Helsingille 
tuotetun HUS:n oman erikoissairaanhoidon palvelutuotannon määrä ja 
laskutus on ollut talousarviossa arvioitua suurempaa ja myös muun pal-
velutuotannon laskutus (ostopalvelut, hoitopalvelut muista sairaaloista, 
palvelusetelit ja tartuntatautilääkkeet) ylittää talousarvion.


Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja
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Leena Turpeinen


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


sampo. pajari(a)hel.fi


Muutoksenhaku


Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.





