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§ 314
Helsingin kaupungin vuoden 2022 talousarvioon tehtävät muutokset

HEL 2021-002643 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti siirtää vuoden 2022 talousarvion määräraho-
ja seuraavasti: Talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen 
käyttövarat, yhteensä 1 004 000 euroa palkkakehitysohjelman toteut-
tamiseksi talousarviokohdille

2 10 01 Kasvatus- ja koulutus 576 000 euroa
3 10 01 Kaupunkirakenne 22 000 euroa
4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika 34 000 euroa
5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut 372 000 euroa

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti siirtää 132 000 euroa määrärahaa 
sosiaali- ja terveystoimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle eräi-
den työntekijöiden ja vakanssien siirrosta johtuen seuraavasti

4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika + 132 000 euroa
5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut - 132 000 euroa

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi
Teemu Heinilä, johtava asiantuntija, puhelin: 310 37369

teemu.heinila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Määrärahojen siirtäminen kaupungin palkkakehitysohjelman toteuttamiseksi vuoden 
2022 talousarviossa
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Helsingin kaupungin palkkakehitysohjelman toteuttamista on jatkettu 
vuonna 2022. Vuoden 2022 palkkakehitysohjelma on laadittu toimialo-
jen, virastojen ja liikelaitosten johdon ja henkilöstöammattilaisten sekä 
kaupunginkanslian yhteistyönä. Valmistelutyössä kuultiin lisäksi laajasti 
eri tahoja, kuten henkilöstöjärjestöjen edustajia, sekä käytiin keskuste-
lua kaupungin johtoryhmän jäsenten kanssa yhteisten prioriteettien löy-
tämiseksi.

Palkkakehitysohjelma on Helsingin kaupunginhallituksen päättämä pi-
demmän aikavälin suunnitelma, jonka tarkoituksena on lisätä kaupun-
gin houkuttelevuutta työnantajana sekä suunnitelmallisesti nostaa palk-
kausta erityisesti niissä ammattiryhmissä, joissa kaupungilla on osaa-
van henkilöstön saatavuuteen liittyviä palkkakilpailukykyhaasteita. 
Palkkakehitysohjelmalla on vuodesta 2019 alkaen vastattu järjestelmäl-
lisesti ja suunnitelmallisesti tähän haasteeseen.

Vuonna 2022 palkkakehitysohjelmalla on haluttu erityisesti parantaa 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla kelpoisen hoito- ja kasvatus-
henkilöstön saatavuutta tietyissä varhaiskasvatuksen päiväkodeissa. 
Korotuksia suunnataan myös kelpoisuusehdot täyttäville erityisluokan-
opettajille ko. toimialalla. Sosiaali- ja terveystoimialalla korotuksia 
suunnataan lastensuojelun laitoshoidon vaativissa ja erityistason yksi-
köissä sekä lasten ja nuorten vastaanotossa ja ympärivuorokautisessa 
perhearvioinnissa työskenteleville henkilöille. Lisäksi palkkakehitysoh-
jelmasta kohdennetaan sosiaali- ja terveystoimialalle määrärahaa, joka 
käytetään kertakorvauksena sitouttamistarkoituksessa erikseen määri-
teltäville lääkäriryhmille.

Korotuksia kohdennettiin myös palvelukeskuksen palveluvastaaville ja 
ruokapalveluvastaaville sekä taloushallintopalveluiden palvelukoordi-
naattoreille, palkkasihteereille ja palkkakirjanpitäjille. Kaupunkiympäris-
tön toimialalla asemakaavoituksessa, rakennusvalvonnassa ja kaupun-
kitila- ja maisemasuunnittelussa korotuksia saavat erilaisissa vaativim-
missa arkkitehtitehtävissä tai vastaavissa asiantuntijatehtävissä työs-
kentelevät. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla korotuksia kohdistuu 
nuoriso-ohjaajille (amk) sekä tilapalveluiden ja museoiden arkkitehdeil-
le. Lisäksi korotuksia on kohdistettu myös kasvatuksen ja koulutuksen 
sekä sosiaali- ja terveystoimialan tilapalveluiden arkkitehdeille.

Kunta-alan pitkittyneestä työmarkkinaratkaisusta johtuen palkkakehity-
sohjelman valmistelu siirtyi loppuvuoteen 2022 ja siksi palkankorotuk-
set tulivat voimaan vasta marraskuussa. Vuoden 2022 palkkakehity-
sohjelman mukaiset palkankorotukset 1.11.2022 lukien on kohdennettu 
noin 2600 tehtävälle toimialoilla ja liikelaitoksissa. Yksityiskohtainen lis-
ta tehtävänimikkeistä on liitteessä 1. Päätöksen mukainen määrärahan 
siirto koskee kahden kuukauden palkankorotuksia vastaava summaa 
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vuodelta 2022. Vuonna 2023 ja siitä eteenpäin vuoden 2022 palkkake-
hitysohjelmassa päätetyt korotukset toimialojen tulee rahoittaa koko-
vuotisesti talousarvionsa mukaisista määrärahoista. 

Palkkakehitysohjelman mukaiset korotukset ovat vuositason kustan-
nukseltaan viisi miljoonaa euroa. Koska vuoden 2022 palkkakehitysoh-
jelman mukaiset palkankorotukset tulevat voimaan kesken vuotta, ta-
lousarvioon varatusta määrärahasta jää käyttämättä lähes neljä miljoo-
naa euroa vuonna 2022. Jäljellä jäävä osuus, 3 996 000 euroa, koh-
dennetaan henkilöstölle myönnettävään kulttuuri- ja liikuntaetuun, joka 
edistää osaltaan palkkakehitysohjelmalle asetettuja tavoitteita paran-
taen henkilöstön pito- ja vetovoimaa. Joulukuussa 2022 myönnettävällä 
edulla halutaan lisäksi hyvittää palkanmaksun ongelmista henkilöstölle 
aiheutunutta harmia ja ongelmia. Tämän määrärahan kohdentamisesta 
tehdään vuoden 2022 aikana erillinen päätösehdotus kaupunginhalli-
tukselle. 

Vuoden 2022 palkkakehitysohjelman toteuttamista varten määrärahaa 
tulisi siirtää talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttö-
varat, yhteensä 1 004 000 euroa talousarviokohdille 2 10 01, Kasvatus 
ja koulutus 576 000 euroa, 3 10 01, Kaupunkirakenne 22 000 euroa, 
4 10 01, Kulttuuri ja vapaa-aika 34 000 euroa, 5 10 01, Sosiaali- ja ter-
veyspalvelut 372 000 euroa.

Määrärahan siirtäminen sosiaali- ja terveystoimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialalle eräiden työntekijöiden ja vakanssien siirrosta johtuen

Kansliapäällikkö on 22.12.2021 § 274 päätöksessään siirtänyt kaksi ai-
kuisten ehkäisevän päihdetyön tehtävissä olevaa työntekijää varsinai-
sine palkkoineen nykyisillä palvelussuhteen ehdoilla sosiaali- ja ter-
veystoimialalta (ta-kohta 5 10 01) kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle (ta-
kohta 4 10 01) 1.1.2022 lukien. Työntekijöiden siirto sosiaali- ja ter-
veystoimialalta kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle on osa toimintojen 
uudistamista, jonka tarkoituksena on muodostaa eheämpi ehkäisevän 
päihdetyön kokonaisuus, joka huomioi kaikki ikäryhmät. Tällä päätök-
sellä siirretään vakanssien siirrosta aiemmin sosiaali- ja terveystoimial-
le aiheutuneet palkkakustannukset, 132 000 euroa, kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialalle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi
Teemu Heinilä, johtava asiantuntija, puhelin: 310 37369

teemu.heinila(a)hel.fi
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Oheismateriaali

1 Liite1 Palkkakehitysohjelman 2022 kohdennukset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.11.2022 § 823

HEL 2021-002643 T 02 02 00

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa

Kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2022 talousarvion määrära-
hoja seuraavasti: Talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen 
käyttövarat, yhteensä 1 004 000 euroa palkkakehitysohjelman toteut-
tamiseksi talousarviokohdille

2 10 01 Kasvatus- ja koulutus 576 000 euroa
3 10 01 Kaupunkirakenne 22 000 euroa
4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika 34 000 euroa
5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut 372 000 euroa

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää siirtää 132 000 euroa määrärahaa 
sosiaali- ja terveystoimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle eräi-
den työntekijöiden ja vakanssien siirrosta johtuen seuraavasti

4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika + 132 000 euroa
5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut - 132 000 euroa

21.11.2022 Pöydälle
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Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi
Teemu Heinilä, johtava asiantuntija, puhelin: 310 37369

teemu.heinila(a)hel.fi


