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Tarkastuslautakunnan 
katsaus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on tuotaa valtuustolle päätöksenteon kannalta olennaista tietoa kau-
pungin strategiassa ja talousarviossa asetetujen tavoiteiden toteutumisesta sekä siitä, onko kaupun-
gin toiminta järjestety tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunnan vuoden 2017 ar-
viointikertomuksessa on esitety kaupunkikonsernin toimintaan liityviä havaintoja ja suosituksia, joita 
valtuusto, kaupunginhallitus, muut toimielimet sekä keskushallinto ja toimialat voivat hyödyntää kaupun-
gin toiminnan kehitämisessä. Kuntalaisille kertomus ja arviointikertomus.f-sivusto antavat arvokasta 
tietoa siitä, miten kaupunki on suoriutunut tehtävistään vuonna 2017.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointisuunnitelman valmistelussa lähtökohtana oli valtuuston 
hyväksymä vuosien 2013–2016 strategiaohjelma ja valtuustoryhmiltä, valtuutetuilta sekä kaupungin vir-
kamiesjohdolta saadut aihe-ehdotukset. Arviointiaiheiden valinnan lautakunta suoriti itsenäisesti. Kau-
punginvaltuuston syyskuussa hyväksymä kaupunkistrategia vuosille 2017–2021 on otetu arvioinneissa 
huomioon soveltuvin osin.

Arviointiaan varten lautakunta on jakautunut kahteen toimikuntaan. 1. toimikunnan vastuualueina vuonna 
2017 olivat keskushallinto ja kaupunkiympäristön toimiala. Arvioinneissa nousi esille, etä suuria inves-
tointeja voitaisiin hallita paremmin suunniteluvaiheeseen panostamalla ja etä eetisten periaateiden 
noudatamista hankinnoissa tulee vahvistaa sekä varmistaa työntekijöille turvallinen ilmapiiri tuoda esiin 
väärinkäytösepäilyjä. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistajaohjauksen arvioinnissa kiinnitetiin 
huomiota siihen, etä esteellisyyssääntelyn tiukentuminen tulee otaa huomioon omistajaohjauksessa.

Lautakunnan 2. toimikunnan vastuualueina olivat kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, kultuurin ja va-
paa-ajan toimiala sekä sosiaali- ja terveystoimiala. Arvioinneissa havaitiin, etä Stadin osaamiskeskuk-
sen perustaminen on parantanut maahanmuutajien pääsyä opiskelemaan, liikuntatoimen strategiset 
tavoiteet ovat pääosin toteutuneet ja pitkäaikaisasunnotomuus on vähentynyt, muta asunnotomuus 
kokonaisuutena on kasvanut. Saatohoidon arvioinnissa kehitämiskohteena tuotiin esiin muun muassa, 
etä saatohoito-osaamista kotihoidossa, palvelutaloissa, palveluasumisessa ja laitoksissa tulee paran-
taa.

Tarkastuslautakunnan tehtävät laajenivat uuden valtuuston aloitaessa toimintansa kesäkuussa 2017. 
Kuntalain (410/2015) mukaan määrätyillä luotamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on 1.6.2017 alkaen ol-
lut velvollisuus ilmoitaa julkisesti sidonnaisuuksistaan. Tarkastuslautakunta on kuntalain mukaisesti 
valvonut ilmoitusvelvollisuuden noudatamista ja saatanut ilmoitukset 
valtuuston tietoon 13.12.2017. Tarkastuslautakunta ei ole saanut si-
donnaisuusilmoitusta kahdelta luotamushenkilöltä. Ajantasaiset 
sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kaupungin internetsivuilla.

Tarkastuslautakunta esitää kiitokset kaikille vuoden 2017 ar-
vioinnissa avustaneille ja vuoden 2018 arviointisuunnitelman 
valmistelua varten arviointiaihe-ehdotuksia tehneille.

Yhteistyöterveisin

Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta

 Arviointikertomukseen ja sen 
taustamuistioihin voi tutustua 

osoiteessa:

www.arviointikertomus.f
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Tiivistelmä

Pitkäaikaisasunnotomuus on vähentynyt, muta asunnotomuus kokonaisuutena on kasvanut ja 
monimuotoistunut.

Strategiassa edellytetyä suunnitelmaa asunnotomuuden vähentämiseksi kaupungin eri toimialojen 
yhteistyönä ei ole laaditu, eikä asumiskuntoutusohjelmaa psykiatria- ja päihdepalveluissa ole vahvis-
tetu. Asumisneuvontatoiminnan riitävyys kasvavaan asiakasmäärään nähden tulee varmistaa.

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijoiden tuen tarve on kasvanut.

Nuorille ja maahanmuutajille suunnatuja oppisopimuksen tukipalveluja tulee vahvistaa. Stadin osaa-
miskeskuksen perustaminen on parantanut maahanmuutajien pääsyä opiskelemaan.

Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia on lisäty ja monipuolistetu.

Lasten ja nuorten mielipiteitä on kuultu erityisesti koulujen kerhotoiminnassa ja nuorten palveluissa. 
Harrastusmahdollisuuksista tiedotamista tulee parantaa. Lasten ja nuorten liikuntapalveluiden re-
sursointi ja maksutomuus tulee turvata ja koulutilojen käytöä harrastustoimintaan parantaa.

Liikuntatoimi on onnistunut toteutamaan strategiset tavoiteensa.

Liikuntapaikkojen jakautumisessa tasaisemmin Helsingin eri kaupunginosissa on vielä kehitetävää. 
Liikkuva koulu -tyyppistä toimintaa tulee viedä myös toisen asteen oppilaitoksiin. 

Saatohoidon osaaminen on hyvällä tasolla Helsingin Suursuon sairaalassa ja kotisairaalassa.

Kotihoidossa, palvelutaloissa, palveluasumisessa ja laitoksissa hoitajien ja lääkäreiden saatohoidon 
asiantuntemusta sekä yhteistyötä potilaiden ja omaisten kanssa tulee kehitää.

Kaupungin henkilöstön työhyvinvointi pääosin parani strategiakaudella.

Osatyökykyisten palkkaamiseksi ja työssä jatkamisen tukemiseksi tarvitaan kannustimia.

Suuria investointeja voitaisiin hallita paremmin, mikäli hankkeiden suunniteluun panostetaisiin riitä-
västi.

Rakennushankkeiden kustannusten ylityminen on melko harvinaista. Aikataulujen venyminen on ylei-
sempää. Kaupungin palkkakilpailukykyä rakennutamistehtävissä on tarpeen parantaa.

Toimialojen hankintaorganisaatioita tulee vahvistaa ja yhtenäistää.

Hankintoihin liityvässä arvioinnissa laaditun kyselyn mukaan ylemmän tason esimiesten näkemys 
eetisten periaateiden noudatamisesta hankinnoissa oli alemman tason esimiesten näkemyksiä po-
sitiivisempi. Esimieskoulutuksissa tulisi huomioida sisäinen valvonta yhtenä koulutusaiheena ja liitää 
eetisten periaateiden käsitely osaksi hankintakoulutuksia. Työntekijöillä tulee olla mahdollisuus 
tuoda esiin väärinkäytösepäilyjä.

Omistajaohjauksessa tulee otaa huomioon esteellisyyssääntelyn tiukentuminen.

Hallitusten jäsenten nimitämisessä tulee jo ennakollisesti huomioida se, etei viran tai luotamustoi-
men hoitaminen vaikeudu esteellisyystilanteiden vuoksi. Hekan omistajaohjauksen arvioinnin perus-
teella olisi omistajaohjauksen selkeyden kannalta parempi, eteivät konsernijohtoon kuuluvat toimisi 
tytäryhteisöjen johdossa.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain mukaan arvioida, ovatko valtuuston asetamat toiminnan 
ja talouden tavoiteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet, ja onko toiminta järjestety tulokselli-
sella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Ohessa on poimintoja vuota 2017 koskevien arviointien tuloksista.
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Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta on suoraan kaupunginval-
tuuston alainen lakisääteinen toimielin, jonka teh-
tävänä on huolehtia Helsingin kaupungin ja kau-
punkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen 
järjestämisestä ja kuntalain mukaisen tavoite-, tu-
loksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarvioinnin 
suoritamisesta. Lautakunta valmistelee kaupun-
ginvaltuuston päätetävät hallinnon ja talouden 
tarkastusta koskevat asiat sekä valvoo kuntalais-
sa määritellyn sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden 
noudatamista.  

Kaupunginvaltuusto nimesi 7.6.2017 tarkastus-
lautakunnan toimikaudeksi 2017–2020. Lautakun-
nassa on yhdeksän jäsentä ja jokaisella on henki-
lökohtainen varajäsen. Lautakunnan arviointien 
valmistelu suoritetaan kahdessa toimikunnassa, 
joiden kokoonpanot on esitelty taulukossa 1. Vas-
tuualuejako on arviointikertomuksen liiteenä.

Tarkastusviraston päällikkönä ja tarkastuslauta-
kunnan esitelijänä toimi 31.12.2017 asti tarkastus-
johtaja, kauppatieteiden maisteri Pirjo Hakanpää 
(JHTT). Arviointiprosessista ja tarkastuslautakun-
nan sihteerin tehtävistä vastasi vuoden 2017 lop-
puun asti arviointipäällikkö, hallintotieteiden mais-
teri Timo Terävä (JHTT). 1.1.2018 alkaen Terävä on 
toiminut viraston va. tarkastusjohtajana. Tarkas-
tusprosessia johti tarkastuspäällikkö, hallintotie-
teiden maisteri Arto Ahlqvist (JHTT). Käytännön 
arviointityötä koordinoivat johtavat tuloksellisuus-
tarkastajat, valtiotieteiden tohtori Minna Tiili ja hal-
lintotieteiden tohtori Liisa Kähkönen. 1.1.2018 al-
kaen Tiili vastasi arviointipäällikön ja Kähkönen 
tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä omien 
tehtäviensä ohessa.

Tarkastuslautakunnan tehtävät ja 
kokoonpano

Arviointitoiminta

Lautakunta arvioi vuosittain, ovatko valtuuston 
kaupungille ja kaupunkikonsernille asetamat toi-
minnan ja talouden tavoiteet toteutuneet sekä 
onko toiminta järjestety tuloksellisella ja tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla. Arviointiin liityvät ha-
vainnot ja suositukset esitetään tässä arviointi-
kertomuksessa. Ennen arviointikertomuksen tai 
erillisen raportin valtuustokäsitelyä lautakunta 
pyytää kaupunginhallitukselta ja muilta toimielimil-

tä tarvitavat lausunnot. Kaupunginhallitus antaa 
loppuvuodesta valtuustolle selvityksen siitä, mihin 
toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja 
tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen 
johdosta.

Vuoden 2017 arviointisuunnitelma valmisteltiin 
toimikauden 2013–2016 tarkastuslautakunnan ja 
tarkastusviraston yhteistyönä ja lautakunta hy-
väksyi sen 3.5.2017. Kaudelle 2017–2020 valitu 
lautakunta hyväksyi suunnitelman samansisältöi-
senä 19.6.2017. Suunnitelman valmistelussa otet-
tiin huomioon valtuutetuilta, kaupungin johdolta 
ja virastopäälliköiltä tulleita arviointiaihe-ehdotuk-
sia. Käytännön arviointityö tapahtui lautakunnan 
kahdessa toimikunnassa, jotka käsittelivät ko-
kouksissaan arviointien toteutamissuunnitelmat, 
arviointimuistiot ja arviointikertomuksen teksti-
luonnokset. Toimikunnat tekivät yhteensä viisi arvi-
ointikäyntiä keskushallintoon ja toimialoille.

Tarkastusvirasto avusti tarkastuslautakuntaa ja 
sen toimikuntia suunnitelman mukaisessa arvioin-
nissa. Tarkastusviraston suoritamassa arviointi-
työssä noudatetaan virastossa laaditua Arvioin-
nin käsikirjaa.

Tarkastustoiminta

Sidonnaisuusilmoitusten valvonta

Vuoden 2017 tilintarkastuksen suoriti valtuuston 
päätöksen mukaisesti KPMG Julkishallinnon Pal-
velut Oy. Tilintarkastajan aloiteesta tarkastuslau-
takunta muuti 14.11.2017 tilintarkastussopimusta 
siten, etä päävastuullisena tilintarkastajana toi-
mineen JHT, KHT Leif-Erik Forsbergin tilalle nimet-
tiin JHT, KHT Jorma Nurkkala. Tilintarkastaja antoi 
lautakunnalle kolme raportia vuoden 2017 tilintar-
kastuksesta.

Kuntalain (410/2015) mukaan määrätyillä luot-
tamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on 1.6.2017 al-
kaen ollut velvollisuus ilmoitaa julkisesti sidon-
naisuuksistaan. Tarkastuslautakunnan tehtävänä 
on valvoa ilmoitusvelvollisuuden noudatamista ja 
saataa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastus-
virasto avusti lautakuntaa tässä tehtävässä. Lau-
takunta merkitsi tiedoksi luotamushenkilöiden ja 
viranhaltijoiden antamat sidonnaisuusilmoitukset 
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Tarkastuslautakunnan kokoonpano

1. toimikunta
2. toimikunta

Dan Koivulaakso
yhteiskuntatieteiden maisteri
kaupunginvaltuutetu

Kauko Koskinen
diplomi-insinööri
kauppatieteiden maisteri
kaupunginvaltuutetu

Iida Haglund
estenomi

Mikko Kiesiläinen
Master of Science in 
Operational Research

Minna Salminen
kasvatustieteiden maisteri

Juhani Strandén
Qualifcation in Business and 
Administration of Accounting 
QBA

Alviina Alametsä
valtiotieteiden kandidaati,
kaupunginvaltuutetu

Paul Taimitarha 
kauppatieteiden maisteri

Sanna Lehtinen
teologian tohtori

kokouksessaan 14.11.2017. Valtuuston käsitelyssä 
ilmoitukset olivat 13.12.2017. Valtuuston käsitelyyn 
mennessä sidonnaisuusilmoituksen olivat tehneet 
kaikki kaupungin keskeiset johtavat viranhaltijat. 
Luotamushenkilöistä sidonnaisuusilmoituksen oli 
tehnyt 105, ja ilmoitus puutuu edelleen kahdelta 
luotamushenkilöltä.

Muu toiminta

Tarkastuslautakunta osallistui 12.–13.10.2017 Tam-
pereella järjestetyyn suurten kaupunkien tarkas-
tuslautakuntien seminaariin ja Espoossa 29.11.2017 
järjestetyyn pääkaupunkiseudun tarkastuslauta-
kuntien yhteisseminaariin.

Arviointikertomuksen 2016 käsitely

Kaupunginvaltuusto merkitsi 21.6.2017 tiedoksi 
vuoden 2016 arviointikertomuksen ja siihen pyy-
detyt lausunnot. Valtuusto merkitsi 13.12.2017 tie-
doksi kaupunginhallituksen antaman selvityksen 

arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toi-
menpiteistä. Tarkastuslautakunta seuraa vuonna 
2016 esitämiensä suositusten toteutumista vuo-
den 2018 arviointikertomuksessaan.

Tarkastuslautakunnan suoritama 
arviointi ja kaupungin strategia

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 Helsingin 
kaupunkistrategian vuosille 2017–2021 ja totesi, 
että strategia on lähtökohtana valmisteltaessa 
vuoden 2018 talousarviota ja toimenpiteitä. Kau-
punkistrategian valmistumisajankohdasta johtuen 
tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointisuun-
nitelmaa valmisteltaessa lähtökohtana on ollut val-
tuuston 24.4.2013 vuosille 2013–2016 hyväksymä 
strategiaohjelma, johon muun muassa kaupungin 
vuoden 2017 talousarvio perustuu.  Arvioinnissa 
on soveltuvin osin otetu huomioon uuden kaupun-
kistrategian linjaukset. Täysipainoisesti arvioinnin 
kohteena se on kuitenkin vasta vuoden 2018 arvi-
ointisuunnitelmasta alkaen.

Taulukko 1

PJ VPJ
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Suositusten vaikuttavuuden 
arviointi

Kaikkiin suosituksen mukaisiin toimenpiteisiin on ryhdyty tai vaikutukset ovat olleet myönteisiä
Suosituksen mukaisiin toimenpiteisiin on ryhdyty ositain tai vaikutuksia ei ole vielä havaitavissa
Suosituksen mukaisiin toimenpiteisiin ei ole ryhdyty
Käytetävissä oleva aineisto ei mahdollista toimenpiteiden tai vaikutusten arvioimista

Toimenpiteisiin ryhtyminen tarkastuslautakunnan vuosina 
2013–2015 antamien suositusten johdosta 

Tarkastuslautakunnan vuosina 2013–2015 antamien 
suositusten mukaisten toimenpiteiden vaikutukset

Kuvio 1

Kuvio 2

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

2013

2014

2015

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

2013

2014

2015
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Yhteenveto suositusten toteutumisesta arviointiaiheitain

Toteutuu täysin: kaikkiin suosituksen mukaisiin toimenpiteisiin on ryhdyty tai vaikutukset ovat 
olleet myönteisiä
Toteutuu ositain: suositusten mukaisiin toimenpiteisiin on ryhdyty ositain tai vaikutuksia ei ole 
vielä havaitavissa
Ei toteudu lainkaan: suosituksen mukaisiin toimenpiteisiin ei ole ryhdyty

Arviointiaihe Toimenpiteet Vaikutukset
Kaupunkitasoiset arvioinnit

Tarkastuslautakunnan esitämien suositusten vaikutavuuden 
arviointi

Sitovien toiminnallisten tavoiteiden arviointi, dokumentoinnin 
puuteet

Tytäryhteisöille asetetujen sitovien toiminnallisten tavoiteiden 
toteutuminen

Kaupungin talouden arviointi

Harmaan talouden torjunta

Tuloksellisuuden mitaaminen

Palkkatasa-arvo ja samapalkkaisuus

Kaupunkikonsernin arvioinnit

Konsernin tytäryhteisöihin liityvien strategian toimenpiteiden 
toteutuminen

Toimialarajat ylitävät arvioinnit

Pyöräilyn edistämisohjelman toteutuminen

Normaaliolojen häiriötilanteisiin varautuminen

Nuorisotakuun toteutuminen

Kaupungin työllisyydenhoidon vaikutavuus

Yhteistyön toimivuus lastensuojelun ja lasten ja nuorten 
peruspalvelujen välillä

Kaupunginjohtajan toimialan arvioinnit

Innovaatiorahaston tuloksellisuus

Rakennus- ja ympäristötoimen arvioinnit

Katu- ja puistosuunnitelmien toteutaminen

Sosiaali- ja terveystoimen arvioinnit

Sosiaali- ja terveysviraston yhdistäminen

Palvelujen järjestäminen muistisairaille

Sivistystoimen arvioinnit

Palvelukustannusten kehitys opetus-, kultuuri- ja vapaa-ajan 
palveluissa

Maahanmuutajanuorten suomen kielen opetus ammatillisessa 
koulutuksessa, työkokeilussa ja palkkatukityössä

Kaupunkisuunnitelu- ja kiinteistötoimen arvioinnit

Toimitilojen korjausvelan hallinta

Asuntotuotantotoimiston ja Hekan toiminnan mitaaminen ja 
yhteistyö vuokra-asuntojen peruskorjauksissa

Taulukko 2

Tulos on lasketu pisteytämällä yksitäisiä suosituksia koskevat arviot (     = 5,      = 3 ja      = 1) ja laskemalla niistä keskiarvot.
Keskiarvoksi saatu 4 on ilmaistu kuviolla      ja 2 kuviolla      .
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1.1
Tarkastuslautakunnan vuonna 
2015 antamien suositusten 
vaikutavuuden arviointi

Arvioinnin pääkysymys oli, mitä vaikutuksia tar-
kastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikerto-
muksessa esitämillä suosituksilla on ollut. Tar-
kastuslautakunta seuraa suurissa kaupungeissa 
vakiintuneen käytännön mukaisesti vuositain arvi-
ointikertomuksessa esitetyjen suositusten vaikut-
tavuuta ja raportoi havainnoistaan valtuustolle. 
Kuntalain perusteluissa pidetään hyvänä käytäntö-
nä sitä, etä tarkastuslautakunta seuraa arviointi-
kertomuksessa esitetyjen suositusten perusteel-
la toteutetuja toimenpiteitä.

Vaikutuksia arvioitiin selvitämällä, mihin suosi-
tusten mukaisiin toimenpiteisiin toimialoilla on 
ryhdyty, ja mitä vaikutuksia toimenpiteillä on ollut. 
Kriteerien toteutumista arvioitiin neliportaisella 
asteikolla.

Vuoden 2015 arviointikertomuksessa käsiteltiin 21 
arviointiaiheta ja esitetiin 53 suositusta. Suositus-
ten vaikutavuuta arvioitiin perehtymällä arvioin-
tikertomuksesta annetuihin lausuntoihin ja kau-
punginhallituksen valtuustolle joulukuussa 2016 
antamaan selvitykseen sekä suoritamalla kysely 
niille kaupungin palveluksessa oleville henkilöille, 
joiden työtehtäviin kuului kehitää suosituksessa 
mainitua toimintoa tai seurata sen kehitymistä.

Valtaosa suosituksista johtaa 
toimenpiteisiin

Vuoden 2015 arviointikertomuksen suosituksista 
92 prosentia johti toimenpiteisiin. Kuviossa 1 on 
esitety yhteenveto arvioinnin tuloksista toimen-
piteisiin ryhtymisen osalta. Vertailuna on esitet-
ty edellisinä vuosina toteutetujen, vuosia 2013 ja 
2014 koskeneiden arviointien tulokset suosituksit-
tain. Vuoden 2015 arviointikertomuksen suosituk-
sista peräti 66 prosentia oli sellaisia, etä kaikkiin 
suosituksen mukaisiin toimenpiteisiin oli ryhdyty. 

Suositusten vaikutuksia ei aina pystytä 
osoitamaan

Vuoden 2015 arviointikertomuksen suositusten 
johdosta toteutetujen toimenpiteiden myönteisiä 
vaikutuksia oli arviointiajankohtana havaitavissa 
36 prosentissa suosituksista (kuvio 2). Yleisempi 
oli tilanne, jossa toimenpiteitä oli tehty vähintään 
ositain, muta vaikutukset eivät vielä olleet näh-
tävissä (45 prosentia). Aiempia vuosia vähem-
män oli tilanteita, joissa suosituksen vaikutuksia 
ei pystyty osoitamaan sen takia, etei soveltuvaa 
aineistoa ollut käytetävissä. Tällaisissa suosituk-
sissa on useimmiten ollut kyse siitä, etä vaikutus-
ten arviointi edellytäisi erillisen tutkimuksen tai 
arvioinnin toteutamista.

Useissa arviointiaiheissa suositukset 
toteutuivat erinomaisesti

?
!

Suosituksia, joiden osalta ei ole ryhdyty toimenpi-
teisiin, oli kahdeksan prosentia. Tämä oli hieman 
enemmän kuin edellisvuonna, muta selvästi vä-
hemmän kuin vuonna 2013.

Aiheitain tarkasteltuna (taulukko 2) suositukset 
ovat toteutuneet parhaiten aiheissa ”Innovaatiora-
haston tuloksellisuus ja maahanmuutajanuorten 
suomen kielen opetus ammatillisessa koulutuk-
sessa, työkokeilussa ja palkkatukityössä”. Suosi-
tusten mukaisten toimenpiteiden vaikutuksista 
voidaan esitää esimerkkinä työpaikoille jalkautu-
van suomen kielen koulutuksen lisääminen, min-
kä ansiosta Stadin osaamiskeskuksessa entistä 
useampi työkokeilu on johtanut työsuhteeseen.

Lisäksi toimenpiteisiin on täysin ryhdyty tytäryh-
teisöjen sitovien tavoiteiden esitämisen osalta, 
josta tosin oli annetu vain yksi suositus. Muita ai-
heita, joissa suositukset toteutuivat erinomaisesti, 
olivat pyöräilyn edistämisohjelman toteutumisen 
arviointi, nuorisotakuun toteutumisen arviointi, 
katu- ja puistosuunnitelmien toteutaminen, palve-
lujen järjestäminen muistisairaille sekä yhteistyön 
toimivuus lastensuojelun ja lasten ja nuorten pe-
ruspalvelujen välillä.

Neljä suositusta ei toteutunut

Neljässä arviointiaiheessa oli kussakin yksi suo-
situs, joka ei ollut johtanut toimenpiteisiin. Nämä 
suositukset olivat:

Kaupunginhallituksen ja lauta- sekä johtokun-
tien tulee varmistua siitä, etä hallintokunnat 

1.

Onko vuoden 2015 arviointikerto-
muksessa esitetyjen suositusten 
mukaisiin toimenpiteisiin ryhdyty?

Pääosin on, muta vaikutuksia ei 
kaikilta osin ole vielä havaitavissa.
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Suosituksen 1 osalta kaupunginkanslia katsoi vas-
tauksessaan, etei ole ollut tarpeellista varmistaa, 
etä hallintokunnat ryhtyvät toimenpiteisiin jokai-
sen suosituksen johdosta. Kanslia viitasi myös 
tarkastuslautakunnan oman jälkiseurannan tulok-
siin, joiden mukaan suositukset ovat johtaneet toi-
menpiteisiin katavasti.

Suosituksen 2 osalta kyse on harmaan talouden 
torjuntaan liittyvästä ongelmasta: verotustieto-
jen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 
mukaan verotaja ei saa antaa kaupungille tietoja 
siitä, mitkä yritykset ovat laiminlyöneet verovelvoit-
teitaan. Tarkastuslautakunta antoi ensimmäisen 
kerran tähän asiaan liityvän suosituksen vuoden 

Johtopäätökset

Tarkastuslautakunnan suositusten mukaisiin toi-
menpiteisiin on lähes aina ryhdyty. Vuoden 2015 
arviointikertomuksen suosituksista 92 prosentia 
oli sellaisia, etä toimialoilla oli ryhdyty joko osit-
tain tai kokonaan suosituksen mukaisiin toimen-
piteisiin. Toimenpiteiden vaikutuksia on vaikeampi 
osoitaa, varsinkin lyhyellä aikavälillä.

2010 arviointikertomuksessaan ja uudestaan vuo-
den 2015 kertomuksessa. Syksyllä 2017 tilanne oli 
se, etä vuoden 2015 arviointikertomuksen anta-
misen jälkeen kaupunki ei ollut tehnyt ehdotuksia 
tiedonsaantioikeuteen liityvistä lakimuutoksista 
tämän alueen lainvalmistelusta vastaaville ministe-
riöille tai muille asiaan liityville tahoille.

Suositusta 3 ei toteutetu vielä vuonna 2017 johtuen 
johtamisjärjestelmäuudistukseen liityvästä kau-
pungin tietohallintotoimintojen uudelleenorgani-
soinnista ja siitä, etä tietojärjestelmiin toteutetiin 
johtamisjärjestelmäuudistuksen aiheutamat muu-
tokset. ICT-toimintojen häiriötilanteisiin liityvä har-
joitus siirtyi järjestetäväksi vuoden 2018 aikana.

Suosituksen 4 toteutumatomuus johtuu siitä, etä 
johtamisjärjestelmäuudistuksen myötä hinnoite-
lematomien tehtävien piiriin on tullut paljon uusia 
tehtäviä. Tehtävien luokitelun on tarkoitus valmis-
tua kesällä 2018.

2.

3.

4.

ryhtyvät toimenpiteisiin arviointikertomukses-
sa esitetyjen suositusten johdosta.
Kaupunginhallituksen tulee edelleen pyrkiä 
vaikutamaan siihen, etä julkisia hankintoja 
tekeville viranomaisille säädetäisiin tiedon-
saantioikeus palveluja tarjoavien organisaati-
oiden julkisten velvoiteiden ja maksujen hoi-
tamiseen liityviin tietoihin.
Kaupunginkanslian tulee yhdessä virasto-
jen ja liikelaitosten kanssa järjestää harjoitus 
ICT-toimintojen häiriötilanteista.
Kaupunginkanslian henkilöstöosaston tulee 
saataa loppuun hinnoitelematomien tehtä-
vien sijoitaminen vaativuusluokkiin ja ryhtyä 
toimiin mahdollisten epäoikeudenmukaisten 
palkkaerojen tasaamiseksi.
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Sitovien toiminnan 
tavoitteiden arviointi

Toteutui
Ei toteutunut
Ei voida todentaa

Tarkastuslautakunnan 
arvio

Tilinpäätöstieto

Toimialojen, liikelaitosten ja virastojen sitovien toiminnan 
tavoiteiden toteutuminen vuonna 2017

Sitovien toiminnan tavoiteiden toteutuminen toimialoitain 
vuonna 2017

Kasvatuksen ja 
koulutuksen toimiala

Kultuurin ja 
vapaa-ajan toimiala

Sosiaali- ja 
terveystoimiala

Keskushallinto

Kaupunkiympäristön 
toimiala

Kuvio 3

Kuvio 4

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
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Toimialaorganisaation mukaisessa vuoden 2017 ta-
lousarviossa oli yhteensä 79 kaupunginvaltuuston 
hyväksymää toimialoille, liikelaitoksille ja virastoille 
asetetua sitovaa toiminnan tavoiteta. Niistä 56 
tavoiteta eli 71 prosentia toteutui (kuvio 3).

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta poik-
kesi kahden tavoiteen osalta tilinpäätöksessä ra-
portoidusta. Tilinpäätöksessä oli kaksi tavoiteta, 
joiden toteutumista ei voitu arvioida organisaa-
tiomuutoksen vuoksi. Ensimmäinen niistä, hankin-
takeskuksen asiakastyytyväisyystavoite, oli viety 
poikkeamana valtuuston hyväksytäväksi. Toista, 
sähköisten asiointipalvelujen lisäämistä, joka oli 
alun perin rakennusviraston tavoite ja sitemmin 
koko toimialaa koskeva tavoite, ei tilinpäätöksen 
mukaan voitu arvioida. Sitä ei viety valtuuston hy-
väksytäväksi, joten se on toimialalla tulkitu to-
teutuneeksi. Tarkastuslautakunnan arviossa on 
johdonmukaisuussyistä tulkitu kumpikin tavoite 
ei-toteutuneeksi.

Lisäksi tavoite, jossa syntyi eroa tarkastuslauta-
kunnan arvion ja tilinpäätöksen välillä, oli asun-
totuotannon tavoite rakennuttaa siltä tilattavat 
kaupungin kiinteistöyhtiöiden peruskorjaukset yh-
tiöiden investointibudjetien ja aikataulujen mukai-
sesti. Tilinpäätöksessä tavoiteen on kerrotu toteu-
tuneen, koska peruskorjaukset käynnistetiin 702 
asunnossa. Arvioinnissa ei kuitenkaan pystyty to-
dentamaan tavoiteen toteutumista, sillä tavoiteen 
sanamuoto olisi edellytänyt sen arviointia, onko 
peruskorjaukset rakennutetu investointibudjet-
tien ja aikataulujen mukaisesti. Tarkastuslautakun-
ta on todennut tämän tavoiteen ongelmalliseksi 
jo vuoden 2016 arviointikertomuksessaan. Tavoi-

Tavoiteista 71 prosentia toteutui

Tässä luvussa tarkastellaan talousarviossa asetet-
tujen sitovien toiminnan tavoiteiden toteutumista. 
Tavoiteet asetetiin alun perin virastoille kaupun-
ginvaltuuston 30.11.2016 hyväksymässä talousar-
viossa. Valtuusto pääti 21.6.2017 toimialaorgani-
saatioon siirtymisen aiheutamista muutoksista 
vuoden 2017 talousarvioon ajalle 1.6.–31.12.2017. 
Toimialoille asetetut tavoiteet olivat kooste viras-
tojen tavoiteista. Toimialojen ja tytäryhteisöjen 
tavoiteiden toteutumisesta on laaditu erilliset ta-
voitearviointimuistiot, joiden havaintoja on hyödyn-
nety tässä yhteenvedossa.

Toimialojen väliset erot olivat suuria

Toimialoitain tarkasteltuna sitovat toiminnan ta-
voiteet toteutuivat parhaiten kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialalla, jolla kaikki seitsemän tavoi-
teta toteutuivat (kuvio 4). Kultuurin ja vapaa-ajan 
toimialan 15 tavoiteesta vain yksi jäi toteutumata. 
Muilla toimialoilla toteutumisprosenti jäi 60–64 
prosenttiin. Keskushallinto sisältää kaupungin-
kanslian lisäksi keskushallinnon liikelaitokset ja 
vuonna 2017 virastomuodossa toimineen Korkea-
saaren eläintarhan. Korkeasaari siirtyi kaupunki-
konsernin puolelle vuoden 2018 alusta aloitaes-
saan säätiönä. Kaupunkiympäristön toimialan 
tavoitteet sisältävät myös pelastuslaitoksen ja 
HKL:n tavoiteet, joiden toteutumisprosenti oli 
vuonna 2017 alhainen.

Toteutumata jääneet tavoiteet toimialoitain

Keskushallinto:

Pidetään emokaupungin käyttömenojen re-
aalikasvu asukasmäärän kasvun mukaisena 
vähennetynä vuotuisella 1 prosentin tuota-
vuuden parantamisen tavoiteella. Toteuma oli 
+0,7 prosentia, kun tavoiteessa asetetujen 
kriteerien perusteella menojen olisi tullut vä-
hentyä kaksi prosentia.
60 %:ssa hankintakeskuksen tekemistä han-
kinnoista huomioidaan ympäristönäkökulma. 
Toteuma oli 56 prosentia.
Hankintakeskus: Asiakastyytyväisyys vähin-
tään 3,8 (asteikolla 1–5). Mitausta ei tehty or-
ganisaatiouudistuksen vuoksi.
Talpa: Asiakastyytyväisyys 3,8 (asteikolla 1–5). 
Toteuma oli 3,72.
Stara: Tilikauden ylijäämä on vähintään 24 178 
000 euroa. Toteuma oli 21 436 000 euroa.
Korkeasaaren eläintarha: 530 000 kävijää. To-
teuma oli 448 882.

 •

 •

 •

 •
 •

Kultuurin ja vapaa-ajan toimiala:

Kaupunginkirjasto: 106 500 aukiolotuntia. To-
teuma oli 104 717.

 •

 •

Kaupunkiympäristön toimiala:

Luovutetu asuntorakennusoikeus vähintään 
380 000 kem². Toteuma oli 255 500. •

2.1
Sitovien toiminnan 
tavoiteiden arviointi

teta ei asetetu enää vuoden 2018 talousarviossa.

Muiden tavoiteiden osalta tavoiteiden toteutumi-
nen pystytiin todentamaan, eli sitovien tavoitei-
den dokumentointi oli luotetavaa.
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Joukkoliikenteen osuus poikitaisliikenteessä 
kasvaa 0,2 prosentiyksikköä edellisvuoden 
toteumasta. Osuus väheni 1,9 prosentiyksik-
köä.
Ympäristötalon kokonaisenergiankulutus 
vuonna 2017 on 6 prosentia pienempi kuin 
vuoden 2014 kokonaisenergiankulutus. Toteu-
ma oli -3,6 prosentia.
Luonnon monimuotoisuuta turvataan laati-
malla hoito- ja käytösuunnitelmat sekä rau-
hoitusesitykset kolmelle alueelle. Toteuma oli 
yhdelle tavoiteen mukaiselle alueelle.
Asuntotuotanto sitoutuu rakennuttamaan 
asuntotuotantotoimikunnalle varattujen ra-
kentamiskelpoisten tontien puiteissa AM-oh-
jelman mukaisen kaupungin oman asunto-
tuotannon, jonka määrä vuonna 2017 on 1 500 
asuntoa. Toteuma oli 1 427.
Pelastuslaitos: Onnetomuuksien ehkäisemi-
seksi kuntalaisiin kohdistetaan turvallisuuteen 
liityviä tarkastuksia ja toimenpiteitä, joiden 
kertymästä lasketaan turvallisuuspisteet. 
Vuoden 2017 turvallisuuspistekertymä on vä-
hintään 8 600. Toteuma oli 8 091.
Pelastuslaitos: Ensihoidon tavoitamisviive on 
enintään 8 minuutia 70 prosentissa kiireelli-
syysluokkien A ja B tehtävistä. Toteuma oli 68 
prosentia.
HKL: Toiminnan kokonaiskustannukset per 
paikka-km laskevat (positiivinen tuotavuuske-
hitys). Vuoden 2017 toteuma 0,067 euroa per 
paikkakilometri kasvoi edellisvuoden arvosta 
0,066.
HKL: Raitio- ja metroliikenteen asiakastyyty-
väisyys vähintään vuoden 2016 tasolla (rai-
tio 2016: 4,04 ja metro 2016: 4,19). Toteuma 
metroliikenteessä oli 4,1.
HKL: Matkustajien kokema järjestys ja turval-
lisuus paranevat vuoden 2016 tasosta (raitio 
2016: 4,22 ja metro 2016: 4,18). Toteumat olivat 
4,21 ja 4,15.

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

Sosiaali- ja terveystoimiala:

Päivystysosastojen kotiutusprosenti kasvaa 
vuoteen 2016 verratuna ilman, etä keskimää-
räiset hoitoajat pitenevät yli puolella vuoro-
kaudella (kotiutusprosenti >75,2 prosentia ja 
keskimääräinen hoitoaika <3,5 vuorokauta). 
Kotiutusprosentin toteuma oli 72,8.
Psykiatrisen avohoidon potilaiden sairaalapäi-
vien määrä vähenee vuoteen 2016 verratuna 
(2,41). Toteuma oli 2,54.
Kuntoutavaa työtoimintaa saa vähintään 
1 800 henkilöä vuodessa. Toteuma oli 1 780.
Ehkäisevän toimeentulotuen määrärahasta 
kohdennetaan vähintään 45 prosentia lapsi-
perheille. Toteuma oli 35,6 prosentia.

 •

 •

 •

 •

Yllä luetellut sitovien toiminnan tavoiteiden poik-
keamat on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 
14.3.2018. Lisäksi kaupunkiympäristön toimi-
alan tavoiteta ”Sähköisesti käytetävissä olevien 
asiointipalveluiden osuuta lisätään vuodesta 2015 
vuoden 2017 loppuun mennessä 30:llä prosentiyk-
siköllä” ei pystyty organisaatiomuutoksen johdos-
ta arvioimaan.

Tytäryhteisöjen sitovista tavoiteista 
toteutui 76 prosentia

Vuoden 2017 talousarviossa asetetiin 20 tytäryh-
teisölle yhteensä 21 sitovaa tavoiteta. Niistä toteu-
tui 16 eli 76 prosentia (kuvio 5).

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta poik-
kesi kolmen tavoiteen osalta tilinpäätöksessä ra-
portoidusta. Tilinpäätöksen mukaan seuraavat si-
tovat tavoiteet toteutuivat: Stadion-säätiön tavoite 
”Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamis-
hanke etenee suunnitelman mukaisissa raameis-
sa” ja Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen tavoite 
”Kampuksen rakentamishanke etenee suunnitel-
man mukaisesti”. Tarkastuslautakunnan näkemyk-
sen mukaan rakentamishankkeen eteneminen 
suunnitelman mukaisesti tarkoitaa sitä, etä hanke 
ei ylitä hankesuunnitelman mukaisia kustannuksia 
eikä aikataulua. Olympiastadionin tapauksessa han-
kesuunnitelman mukainen kustannusarvio ei ollut 
riitävä, vaan kaupunginvaltuusto myönsi lisärahoi-
tusta 18.1.2017. Stadion-säätiön sitovan tavoiteen 
ei näin ollen voida katsoa toteutuneen. Myllypuron 
Kampuksen tapauksessa erona suunnitelmaan oli 
se, etä rakentamishankkeen toteutus oli vuonna 
2017 jäljessä aikataulusta. Nämä poikkeamat on esi-
tety tilinpäätöksen toteumataulukossa, muta siitä 
huolimata tavoiteiden on tulkitu toteutuneen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitte-
li toteutumattomat sitovat tavoitteet 12.2.2018. 
Konsernijaostolle esitetiin sitovien tavoiteiden 
toteutuminen muodossa ”Toteutui/Ei toteutunut”. 
Konsernijaostolle ei esitety niitä perusteluja, joita 
tilinpäätösraportoinnissa on esitety. Yhteenveto 
toteutumatomista sitovista tavoiteista kuitenkin 
esitetiin.

Tilinpäätösraportoinnin mukaan kolme sitovaa 
tavoiteta jäi toteutumata. Ylläpitokustannukset 
ylitivät tavoiteen seuraavissa kahdessa yhtiös-
sä: Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin 
Korkotukiasunnot ja Kiinteistö Oy Auroranlinna. 
Oy Asuntohankinta Ab:n osalta ei ollut käytetä-
vissä vertailukelpoista tietoa ylläpitokustannusten 
kehityksestä, koska yhtiön ilmoituksen mukaan 
asuntojen hallinta on jakaantunut yli 900:aan eri 

 •

 •
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Johtopäätökset tavoiteiden 
toteutumisesta

Vuoden 2017 talousarvion sitovista toiminnan ta-
voiteista toteutui 71 prosentia. Parhaiten toteu-
tuivat koulutuksen ja kasvatuksen toimialan sekä 
kultuurin ja vapaa-ajan toimialan tavoiteet.

Tytäryhteisöille asetetuista sitovista tavoiteista 
toteutui 76 prosentia. Stadion-säätiön ja Kiinteis-
tö Oy Myllypuron Kampuksen osalta sitovat ta-
voiteet ilmoitetiin toteutuneiksi tilinpäätöksessä. 
Kyseisten tavoiteiden ei kuitenkaan voitu katsoa 
toteutuneen, koska Olympiastadionin perusparan-

Tytäryhteisöjen sitovien tavoiteiden toteutuminen 
vuonna 2017

Toteutui
Ei toteutunut
Ei voida todentaa

Tarkastuslautakunnan 
arvio

Tilinpäätöstieto

Tarkastuslautakunta toteaa, etä

kaupunginkanslian tulee
• esitää konsernijaostolle tytäryhteisöjen si-

tovien tavoiteiden toteumatiedot samalla 
tarkkuustasolla kuin ne esitetään tilinpäätök-
sessä.

• jatkossa otaa huomioon, etä hankesuun-
nitelman mukainen toteutuminen edellytää 
sekä budjetissa etä aikataulussa pysymistä.

nus- ja uudistamishankkeessa arvioidut kustan-
nukset ylityivät, ja Myllypuron kampuksen raken-
tamisessa aikataulu viivästyi. 

Arvioinnin yhteydessä havaitiin, etä konserni-
jaostolle esitetiin tavoiteiden toteutumisen pe-
rustelut vain niiden tavoiteiden osalta, jotka eivät 
toteutuneet. Toteutuneiksi tulkitujen tavoiteiden 
osalta perusteluja ei esitety.

Kuvio 5

asunto-osakeyhtiöön eikä yhtiö itse suoraan pys-
ty vaikutamaan ylläpitokustannusten kehitykseen 
tai seurantaan. Koska yhtiön maksamien vastikkei-
den määrä kasvoi edellisvuoteen verratuna indek-
siä enemmän, tilinpäätöksessä on katsotu, etei 
tavoite toteutunut. Arvioinnin perusteella sitovan 
tavoiteen toteutumista ei voida todentaa.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
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Kaupungin talouden 
arviointi
Strategiaohjelman mukaisen menokasvutavoiteen 
toteutuminen vuonna 2017, %

Toteuma Talousarviossa käytetyt 
oletukset

Väestönkasvu1 +1,1 +1,0

Peruspalvelujen hintaindeksin muutos -2,1 -0,7

Tuotavuuden parantamistavoite: 
yhden prosentin vähennys -1,0 -1,0

Strategiaohjelman tavoiteen sallima 
käytömenojen reaalikasvu -2,0 -0,7

Toteutunut menojen muutos +0,7

Helsingin kaupungin liikelaitosten tunnuslukuja 
tilikaudelta 2017, teur

Liikelaitos Liikevaihto Liikeylijäämä Tilikauden 
ylijäämä

Peruspää-
oman tuoto

Investointi-
menot

Liikenneliikelaitos 
(HKL) 180 637 28 270 2 975 8 442 73 451

Palvelukeskus 106 743 7 333 7 253 80 134

Taloushallinto-
palvelu (Talpa) 28 382 87 31 56 168

Työterveys 
Helsinki 16 519 638 598 40 0

Rakentamispalve-
luliikelaitos Stara 

1.6.–31.12.
154 515 22 573 21 436 1 134 1 180

Taulukko 3

Taulukko 4

1 Menokasvutavoiteen määritelyssä käytety väestönkasvun toteuma vuodelta 2016.
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Käytetävissä
Toteuma

Investointimäärärahojen toteutuminen vuosina 2012–2017, 
ilman liikelaitoksia, meur (kiintein hinnoin)

599 586 547 568 615 673
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Vuosikateen, kiinteän omaisuuden myyntitulojen ja investointien 
kehitys vuosina 2013–2017, sisältäen liikelaitokset, meur (kiintein hinnoin)

Vuosikate
Maanmyyntitulot

Kuvio 6

Kuvio 7
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2013 2014 2015 2016 2017

Vuosikate + kiinteän omai-
suuden myyntitulos - inves-
toinnit

-89 55 -159 169 248

(Vuosikate + kiinteän 
omaisuuden myyntitulos) / 
investoinnit (%)

86 % 110 % 70 % 126 % 140 %

Vuosikateen, kiinteän omaisuuden myyntitulojen sekä investointien 
erotuksen ja osuuden kehitys 2013–2017, meur

2016 2017

Vuosikate, prosentia poistoista (emo) 239 236

Vuosikate, prosentia postoista (konserni) 193 197

Investointien tulorahoitusprosenti (emo) 125 137

Investointien tulorahoitusprosenti 
(konserni) 88 103

Lainanhoitokate 2,4 4,7

Kassan riitävyys päivässä 79 99

Toiminnan ja investointien rahavirran kerty-
mä viideltä vuodelta, meur -158 184

Vuosikateen riitävyys ja eräitä tunnuslukuja 2016 ja 2017

2013 2014 2015 2016 2017

Lainakanta 31.12. 1 515 1 569 1 582 1 371 1 206

Otolainojen korot 11 17 18 15 14

Otolainojen lyhennykset 91 191 111 311 154

Konsernin lainakanta 4 787 4 941 5 011 4 940 4 985

Konsernin lainasaamiset 478 472 476 479 480

Rahoituksen tunnuslukuja vuosina 2013–2017, meur

Taulukko 5

Taulukko 6

Taulukko 7
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Menojen kasvu vuonna 2017 jäi matalaksi, 0,6 pro-
sentiin, muun muassa Länsimetron liikennöinnin 
aloituksen viivästymisen vuoksi ja perustoimeen-
tulotuen Kelaan siirtymisen takia. Edellisiin vuosiin 
nähden sosiaali- ja terveystoimen vertailukelpoiset 
menot laskivat 0,4 prosentia.

Talousarvion mukaiset käytömenot alituivat lä-
hes 54 miljoonalla eurolla. Siitä huolimata talou-
dessa ei saavutetu kaupungin strategiaohjelman 
2013−2016 tavoitetta, joka oli voimassa myös 
vuonna 2017. Tavoiteena oli, etä emokaupungin 
käytömenojen reaalikasvu pidetään asukasmää-
rän kasvun mukaisena, vähennetynä vuotuisella 
yhden prosentin tuotavuuden parantamistavoit-
teella. Taulukko 3 osoitaa, etei tavoiteta saavu-
tetu, koska kustannustason muutos oli peräti 2,1 
prosentin verran aleneva. Talousarviossa kustan-
nustason muutokseksi oletetiin -0,7 prosentia. 
Tuotavuustavoiteen mukainen menokasvu +0,7 
prosentia on lasketu jätämällä vuosien 2016 ja 
2017 vertailusta pois Staran menot ja toimeentu-
lotukimenot. Vuoden 2017 strategiatavoiteen arvi-
ointi ei ole vertailukelpoinen aiempiin vuosiin, joina 
laskelmasta on poistetu useita netobudjetoituja 
talousarviokohtia.

Vuoden 2017 talousarvion käytötalousosassa oli 
yhteensä 26 sitovaa määrärahaa tai toimintaka-
teta, jotka oli määritelty joko koko vuodeksi tai or-
ganisaatiouudistuksen vuoksi ajalle 1.6.–31.12.2017. 
Niistä 20 eli 77 prosentia toteutui joko budjetoi-
dun mukaisena tai budjetoitua paremmin. Yhden 
talousarviokohdan osalta ylitysoikeus perustui 
edellisenä vuonna käytämätä jääneiden määrä-
rahojen siirtymiseen. Muiden viiden osalta kau-
punginvaltuusto myönsi ylitysoikeuden 28.2.2018. 
Ylityksistä euromääräisesti suurin, 24,5 miljoonaa 
euroa, tapahtui HUS-kuntayhtymän maksuosuu-
dessa. Prosentuaalisesti suurin ylitys oli toimeen-
tulotukimenoissa (17 prosentia eli 4,3 miljoonaa 
euroa).

Verotulot ovat kehityneet hyvin. Verotulot olivat 
3,4 miljardia euroa, kunnallisveron kasvua edelli-
seen vuoteen nähden oli 0,3 prosentia ja yhteisö-
verokasvua 33 prosentia. Positiivisen kehityksen 
ansiosta kaupunginvaltuusto pääti verotulopro-
sentin alentamisesta vuodelle 2018.

Menokasvu oli vähäistä, muta ei tavoit-
teen mukaista

3.1
Talousarvion ja strategian 
taloustavoiteiden toteutuminen

Investointimäärärahoista käytetiin 81 
prosentia

Vuonna 2017 investointeihin oli käytetävissä yh-
teensä 673 miljoonaa euroa kaupunginvaltuuston 
myöntämät ylitysoikeudet mukaan lukien, ilman 
liikelaitoksia. Toteutuneet investointimenot oli-
vat 546 miljoonaa euroa, eli käytetävissä olleista 
investointimäärärahoista 81 prosenttia käytet-
tiin. Kuviosta 6 havaitaan, etä investointien to-
teumaprosentti oli erityisen alhainen vuosina 
2013−2015, minkä jälkeen se on parantunut. Mää-
rärahat on esitety vuoden 2017 hintatasossa.

Investointiosassa oli yhteensä 20 sitovaa määrära-
hakohtaa. Niistä 12:n osalta talousarviomääräraha 
alitui tai toteutui suunnitellusti (60 prosentia). 
Ylityneitä talousarviokohtia oli kahdeksan, joista 
seitsemän perustui edellisenä vuonna käytämätä 
jääneiden määrärahojen perusteella myönnetyi-
hin ylitysoikeuksiin. Määrärahojen ylitykset olivat 
siis pääosin tiedossa. Yhdelle talousarviokohdalle, 
8 06 02 Arvopaperit, kaupunginvaltuusto myönsi 
ylitysoikeuden 29.11.2017. Kyseinen talousarvio-
kohta ylityi 45 miljoonalla eurolla alkuperäiseen 
talousarvioon nähden. Ylitystarve liityi Metropolia 
Ammatikorkeakoulu Oy:n käytössä olevien kiin-
teistöjen kauppaan.  Suurin osa kaupan kohteena 
olevista kiinteistöistä oli siirtynyt vuonna 1995 kor-
vaukseta Suomen valtiolta Helsingin kaupungille 
edelleen käytetäväksi opetustarkoituksiin, minkä 
vuoksi opetus- ja kultuuriministeriö edellyti, etä 
kaupunki sijoitaa vastikkeeta Kiinteistö Oy Mylly-
puron Kampukseen.

Liikelaitokset saavutivat taloudelliset 
tavoiteensa pääosin

Liikelaitoksille asetetuja sitovia toiminnan tavoit-
teita on käsitelty osana sitovien tavoiteiden toteu-
tumista. Niiden joukossa oli kolme taloudelliseen 
tulokseen liityvää tavoiteta. HKL:n ja Talpan osal-
ta sitovana tavoiteena oli, etä tilikauden tulos on 
vähintään nolla. HKL:n toteuma oli kolme miljoonaa 
euroa ja Talpan noin 30 000 euroa, joten tavoiteet 
toteutuivat. Liikelaitoksena 1.6.2017 aloitaneelle 
Staralle asetetiin sitovaksi tavoiteeksi tilikauden 
ylijäämä 24,2 miljoonaa euroa. Toteuma jäi 21,4 mil-
joonaan euroon, mihin vaikuti hankkeiden arvioi-
tua hitaampi käynnistyminen, jolloin loppuvuoden 
laskutus oli arvioitua pienempää.

Liikelaitoksille on asetetu talousarvion tuloslas-
kelmaosassa peruspääoman tuottoon liittyvä 
tavoite. Kaikki viisi liikelaitosta saavutivat niille 
asetetun tavoiteen. Taulukossa 4 on kuvatu pe-
ruspääoman tuoton lisäksi liikevaihto, liikeylijäämä 
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ja tilikauden ylijäämä sekä vuoden 2017 investoin-
timenot. HKL:n tilikauden ylijäämä on olennaises-
ti liikeylijäämää pienempi, koska peruspääoman 
tuoton lisäksi infrakoron palautus kaupungille ja 
lainakorot ovat suuria eriä. Liikeylijäämästä (28,3 
miljoonaa euroa) jäi rahoituserien ja varausten jäl-
keen tilikauden ylijäämäksi kolme miljoonaa euroa.

3.2
Talouden tunnuslukujen kehitys 

Tulorahoitus on parantunut edelleen

Vuonna 2017 brutokansantuoteen volyymi kasvoi 
2,7 prosentia Tilastokeskuksen ennakkotietojen 
(16.3.2018) mukaan. Suomen Kuntaliiton julkaise-
mien vuoden 2017 tilinpäätösten ennakkotietojen 
(7.2.2018) mukaan kuntasektorin talous vahvistui, 
muta ei niin paljon kuin vielä viime vuonna odo-
tetiin. Ensimmäistä kertaa pitkään aikaan rahoi-
tuksellinen tasapaino, toiminnan ja investointien 
rahavirta, oli positiivinen sekä Helsingissä etä 
kuntasektorilla yleensä.

Tuloslaskelmassa tilikauden tulos on kirjanpidol-
linen luku, kun taas vuosikate ilmaisee todellista, 
käytötaloudesta yli jäävää rahamäärää. Vuosikate 
osoitaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien me-
nojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytetäväksi 
investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. 
Rahoituslaskelma osoittaa kuluvan vuoden ra-
havirran. Vuonna 2017 siirrytiin käytäntöön, jon-
ka mukaan vuosikateeseen lasketaan aiemmin 
satunnaisina erinä kirjatu maan ja rakennusten 
myyntien voito.

Strategiaohjelmassa 2013–2016 tavoitteena oli, 
etä investoinneista yhä suurempi osuus rahoi-
tetaan tulorahoituksella ja kiinteän omaisuuden 
myyntituloilla.  Kuviosta 7 ja taulukosta 5 voidaan 
havaita, etä kehitys on ollut tavoiteen mukaista ja 
parantunut kahden edellisen vuoden aikana erityi-
sesti maanmyyntitulojen ansiosta. Vertailtavuuden 
vuoksi kuviossa 7 ja taulukossa 5 vuosikate vuonna 
2017 on esitety samansisältöisenä kuin edellisinä-
kin vuosina.

Vuonna 2015 heikko vuosikate oli pääosin seura-
usta Helsingin Energia -liikelaitoksen yhtiöitämi-
sestä, muta menojen suuruuteen vaikutivat myös 
eräät kertaluonteiset kirjaukset. Vuosina 2016 ja 
2017 vuosikate parani huomatavasti. Vuoden 2015 
vuosikate ei emokaupungissa riitänyt suunnitel-
man mukaisiin poistoihin, muta vuonna 2016 ja 
2017 vuosikate, johon sisältyvät maanmyyntitulot 

ja rakennusten myyntitulot, riiti hyvin myös inves-
tointien omahankintamenon katamiseen.

Vuoden 2017 talousarviossa kiinteän omaisuu-
den myyntitulotavoiteeksi oli asetetu 100 mil-
joonaa euroa, kuten edellisenäkin vuonna. Tavoi-
te ylitetiin, maanmyyntitulot olivat 143 miljoonaa 
euroa. Merkitävä maan ja rakennusten myynti-
kohde oli Metropolia Ammatikorkeakoulu Oy:n 
kiinteistöt. 

Taulukosta 6 havaitaan, etä sekä emokaupungin 
että konsernin vuosikate on ollut poistotasoon 
nähden yli kaksinkertainen ja investointien tulora-
hoitus on ollut eritäin hyvä vuosina 2016 ja 2017. 
Satunnaisten tuotojen ja kulujen kirjauskäytännön 
muutos vuodesta 2017 alkaen on huomioitu vuo-
den 2016 vertailuluvussa.

Lainanhoitokate on parantunut, samoin kassan 
riitävyys. Toiminnan ja investointien rahavirran 
kertymä viideltä vuodelta kertoo kuinka paljon 
rahavirrasta jää netoantolainaukseen, lainojen ly-
hennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Luvun olles-
sa negatiivinen menoja joudutaan katamaan joko 
olemassa olevia kassavaroja vähentämällä tai ota-
malla lisää lainaa. Vuonna 2017 luku oli positiivinen.

Lainakanta aleni edelleen

Taulukosta 7 havaitaan, etä lainakanta kasvoi aina 
vuoteen 2015, muta sekä emokaupungin etä kon-
sernin lainakanta pieneni vuonna 2016. Emokau-
pungin lainakanta aleni edelleen 2017.

Suhteellinen velkaantuneisuus on laskenut vuo-
den 2015 jälkeen (kuvio 8). Konsernin suhteellinen 
velkaantuneisuus laski vuonna 2016, muta kohosi 
hieman 2017. Sekä emokaupungin etä konsernin 
omavaraisuusaste paranivat hieman vuonna 2017.

Johtopäätökset

Kaupungin talous on tilinpäätöksen 2017 mukaan 
vahvalla pohjalla. Pitkäaikaisen velan määrä on 
hyvän verotulokehityksen ansiosta saatu emokau-
pungissa hieman laskemaan korkeasta investoin-
titasosta huolimata. Myös menokasvu on pysynyt 
maltillisena, vaikkei strategiaohjelman mukaista 
tuotavuustavoiteta saavutetu.

Kaupungin tulevaan rahoituspohjaan ja tehtävä-
kentään liityy epävarmuuta, sillä meneillään ole-
vaan sote- ja maakuntauudistukseen liityviä edus-
kunnan päätöksiä ei ole vielä tehty. Toteutuessaan 
uudistuksen vaikutukset Helsingin kaupungin talou-
teen ovat merkitävät.
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Omavaraisuusaste (kaupunki)
Omavaraisuusaste (konserni)
Suhteellinen velkaantuneisuus (kaupunki)
Suhteellinen velkaantuneisuus (konserni)

Omavaraisuusasteen ja suhteellisen velkaantuneisuuden 
kehitys vuosina 2013–2017, prosentia
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Toiminnan arviointi



Kaupunkitasoiset 
arvioinnit
4.1 
Henkilöstön työhyvinvointi ja 
sairauspoissaolojen hallinta

?
!

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, onko työhyvin-
vointi parantunut strategiakauden 2013–2016 
tavoiteiden mukaisesti. Kaupungin strategiaoh-
jelmassa asetetiin tavoiteeksi, etä henkilöstön 
sairauspoissaolojen ja kokoaikaisten työkyvytö-
myyseläkkeiden määrä vähenee, ja etä työhyvin-
vointi- ja työturvallisuusriskit ennakoidaan ja hal-
litaan. Toimenpiteenä oli toteutaa työelämän ja 
työhyvinvoinnin kehitämishanke, jossa kehitetään 
konkreetisia toimia työhyvinvoinnin lisäämiseksi 
ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi.

Strategian tavoiteiden toteutumisen ohella tar-
kasteltiin minkälaisin toimenpitein tavoiteita on 
pyrity toteutamaan. Pääpaino oli kaupunkitasoi-
sessa tarkastelussa, mutta lisäksi tarkasteltiin 
kahden esimerkkiorganisaation, Staran eli Raken-
tamispalveluliikelaitoksen ja sosiaali- ja terveystoi-
mialalle sijoituvan kotihoidon, toimenpiteitä. Stara 
valikoitui arvioinnin kohteeksi sen vuoksi, etä siel-
lä oli tehty menestyksellistä työtä sairauspoissa-
olojen ja työtapaturmien vähentämiseksi. Kotihoito 
puolestaan nousi esiin vuoden 2016 arviointikerto-
muksessa työpaikkana, jonka työelämän laadussa 
on parannetavaa.

Aineistona olivat työelämän laatua kuvaavat tilas-
tot, tutkimukset ja muut kirjalliset aineistot sekä 
haastatelut ja tarkastuslautakunnan 1. toimikun-
nan arviointikäynnillä saadut tiedot. Haastatelu-
ja toteutettiin kaupunginkansliassa, Työterveys 
Helsinki -liikelaitoksessa, Kevassa, Starassa sekä 
sosiaali- ja terveystoimialalla, jossa haastateltiin 

Helsingin kaupungin henkilöstön sairauspoissa-
oloprosenti ilman työtapaturmista johtuvia pois-
saoloja oli vuosina 2004–2011 erityisen korkealla, 
5,0–5,3 prosentin välillä (kuvio 9). Kaupungin stra-
tegiaohjelmassa 2013–2016 tavoiteeksi asetetiin 
sairauspoissaolojen väheneminen 0,5 prosenti-
yksiköllä: sairauspoissaoloprosentin laskua tavoi-
teltiin lähtötasolta 5,0 tasolle 4,5. Toteuma oli 4,7 
vuonna 2016, joten tavoiteesta hieman jäätiin. Kau-
punginkanslian mukaan tavoite asetetiinkin alun 
perin eritäin kunnianhimoiseksi. Kansliassa ollaan 
tyytyväisiä siihen, etä suuntaus on vähenevä, ja 
työkykyisten päivien määrä on kasvanut huomat-
tavasti. Sairauspoissaolojen väheneminen jatkui 
vuonna 2017, jolloin toteuma oli 4,6. Sairauspoissa-
olojen kustannukset ovat vuosina 2014–2016 olleet 
vuositain yli 160 miljoonaa euroa, joten pienilläkin 
parannuksilla voidaan saada aikaan huomatavia 
säästöjä.

Toinen konkreetinen tavoite strategiaohjelmassa 
oli kokoaikaisten työkyvytömyyseläkkeiden mää-
rän väheneminen. Työkyvytömyyseläkkeiden mää-
rä kasvoi vuodesta 2013 vuoteen 2016, muta toi-
saalta niiden osuus pysyi ennallaan. Käytännössä 
muutosta ei siis tapahtunut.

Työtapaturmien määrä väheni strategiakaudella 
2013–2016 suhteellisesti enemmän kuin kaupungin 
henkilöstömäärä. Tapaturmapoissaolojen prosen-
tuaalinen osuus työajasta oli kaupunkitasolla 0,18 
prosentia vuonna 2016.

Sairauspoissaolot kääntyivät laskuun

Työhyvinvointi on hieman parantunut, 
muta masennusriski kasvussa

Työhyvinvointia mitataan niin sanotun Kunta10-tut-
kimuksen avulla, jossa Helsinki on ollut mukana 
vuodesta 2014 lähtien. Sen kysymykset käsitele-
vät työn eri ulotuvuuksia, työyhteisöä, johtamista 
ja työssä jatkamista. Kysymyksistä muodostetaan 
kokonaistuloksena kuntien välisessä vertailussa 

Onko työhyvinvointi parantunut 
strategiakauden 2013–2016 tavoit-
teiden mukaisesti?

Henkilöstön työhyvinvointi on pää-
osin parantunut. Osatyökykyisten 
palkkaamiseksi tarvitaan kannus-
timia.

sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palve-
lualueiden johtajia.
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sijoitumista kuvaava luku, jossa 100 on korkein. 
Helsingin kokonaissijoitus oli 46 vuonna 2014 ja 49 
vuonna 2016, eli hieman parempi. 

Kaupungin omassa työterveyskyselyssä työhy-
vinvointia kuvaa koetun työkyvyn keskiarvo, joka 
vuonna 2017 oli 8 asteikolla 0–10. Tulos oli hieman 
heikentynyt aiempien vuosien 2015 ja 2012–2013 
tasosta (8,2 ja 8,1). Tuloksissa huolestutavaa oli 
masennusriskin kasvu, joka alkoi jo vuonna 2015 
jatkuen vuonna 2017, jolloin masennusriski tulkit-
tiin olevan jo 27 prosentilla vastaajista. Masen-
nusriskin omaavat vastasivat olleensa viimeisen 
kuukauden aikana usein huolissaan tuntemastaan 
alakulosta, masentuneisuudesta tai toivotomuu-
desta ja/tai mielenkiinnon puuteesta tai halut-
tomuudesta. Vastauksen perusteella työterveys-
huolto tarjoaa työntekijälle tukea.

Eläkkeellejäämisiän muutosten voidaan ajatella 
heijastavan koetua työkykyä ja työhyvinvointia. 
Eläkkeellejäämisikä oli noussut 3,6 kuukauta vuo-
desta 2012 vuoteen 2016.  Vuodet eivät kuitenkaan 
ole keskenään täysin vertailukelpoisia, koska kau-
pungin henkilöstömäärä on muutunut.

Työkykyjohtamista on kehitety

Strategian mukainen työelämän ja työhyvinvoinnin 

kehitämishanke käynnistyi vuonna 2013. Vuoden 
2017 loppuun asti jatkunut hanke koostui kolmesta 
osasta: 1. Työhyvinvointia ja työkykyä tukeva johta-
minen, 2. Työkyvyn menetämisen riskin pienentä-
minen ja 3. Työtapaturmien määrän vähentäminen. 
Kehitäminen hankkeistetiin, ja hankkeille ase-
tetiin vuositaiset tavoiteet, jotka konkretisoitiin 
seurataviksi toimenpiteiksi. Hanketa ei seuratu 
mitareiden avulla, vaan mitarit oli määritelty kau-
pungin strategiaohjelmassa ja niitä seuratiin osa-
na strategiaseurantaa.

Hanke oli osa Helsingin kaupungin työsuojelun toi-
mintaohjelmaa 2014–2017, jota on kutsutu työhy-
vinvoinnin toimintaohjelmaksi. Toinen tärkeä osa 
työhyvinvoinnin toimintaohjelmaa oli työkykyjohta-
misen mallin kehitäminen. Malli laaditiin vuonna 
2015 työterveyskeskuksen ja kaupunginkanslian 
yhteistyönä. Vuosina 2016–2017 sitä on jalkautetu 
ja tehty tunnetuksi esimerkiksi järjestämällä kou-
lutuksia. Lisäksi varhaisen tuen (vatu) prosessi on 
kuvatu, ohjeet päivitety ja aiheesta on järjestety 
koulutusta. 

Arvioinnin esimerkkiorganisaatioissa, Starassa 
ja sosiaali- ja terveystoimialalla, on kaupunkita-
son työkykyjohtamisen mallia kehitety edelleen 
palvelemaan asianomaista toimintaa. Sosiaali- ja 
terveystoimialalla kehitetiin kaupunkitason työky-
kyjohtamisen mallista oma tarkempi työkykymalli. 

Sairauspoissaoloprosentin kehitys vuosina 2000–2017, ilman 
työtapaturmista johtuvia poissaoloja

Kuvio 9
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Työterveys ei saa tietoa kaikista 
sairauspoissaoloista

Työkykyjohtamisen ohella työkykyriskien ennakoin-
tia ja hallintaa tuki se, etä työterveyskeskus kehiti 
ja oti käytöön asiakasprofloinnin toimintamallin. 
Asiakasprofloinnissa asiakkaat jaetaan kolmeen 
ryhmään heidän työkykynsä mukaan. Vastaanot-
tokäynneillä selvitetään jokaisen asiakkaan työssä 
pärjäämistä arvioimalla työkyky asteikolla 0–10.

Työterveys Helsingin mukaan on merkitävä ongel-
ma, etä se ei saa tietoonsa muualla kirjoitetujen 
sairauslomien syitä. Vain noin puolet henkilöstön 
poissaolotodistuksista kirjoitetaan Työterveys 
Helsingissä. Valtioneuvoston periaatepäätökses-
sä ”Työterveys 2025 – yhteistyöllä työkykyä ja ter-
veytä” työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyön 
onnistumista kuvaavista indikaatoreista yksi on, 
etä ”työterveyshuolto saa tiedon kaikista sairaus-
poissaoloista (sisältäen diagnoositiedot)”. Tämä 
ei siis Helsingissä toteudu. Asia ei ole edennyt 
työterveyden toistuvista pyynnöistä huolimata. 
Työterveys Helsingin mukaan tilanne on poikkeava 
moneen muuhun kuntaan ja työnantajaan verrat-
tuna. Muualla kirjoitetujen sairauspoissaolotie-
tojen puutumisen vuoksi Työterveys Helsinki ei 
vältämätä ole tietoinen erikoissairaanhoidossa 
hoidetuista työntekijöiden vakavistakaan terveys-
ongelmista. Asiakasprofileista saataa siis jäädä 
puutumaan olennaisia tietoja.

Osatyökykyisten palkkaamiseen tarvi-
taan kannustimia

Osatyökykyisten työssä jaksaminen on yksi kriit-
tinen kohta sairauspoissaolojen hallinnassa. 
Osatyökykyinen on henkilö, jolla on pysyvästi tai 
pitkäaikaisesti jäljellä vain ositainen työkyky. Hä-
nellä on työkyvyn menetämisen uhka, joka vaatii 
pitkäaikaisia tai tehostetuja tukitoimia ja seuran-

Starassa on panostetu siihen, etä esimiesten 
käytämiä työkykyjohtamisen työkaluja on yksin-
kertaistettu käyttäjälähtöisiksi. Työkykyjohtami-
nen on onnistutu viemään Starassa osaksi nor-
maalia toimintaa ja johtamiskäytäntöjä erillisten 
työhyvinvointihankkeiden sijaan. Työtapaturmista 
ja sairauspoissaoloista johtuneet poissaolot ja 
niiden kustannukset ovat vähentyneet Starassa. 
Kotihoidossa sekä työntekijät etä esimiehet ovat 
kuormittuneita, mikä on kotihoidon haasteena 
valtakunnallisestikin. Positiivista on, etä sairaus-
poissaolot vähenivät merkitävästi vuodesta 2016 
vuoteen 2017. Sairauspoissaolot ovat kuitenkin ko-
tihoidon työntekijöillä edelleen korkealla tasolla.

taa. Tällä tavoin määriteltyjä osatyökykyisiä on eri 
toimialoilla erisuuruinen osuus, keskimäärin noin 
2–5 prosentia. Suurin osa heistä pystyy työsken-
telemään erilaisten tukimuotojen avulla. Tukimuo-
toja ovat esimerkiksi korvaava työ, osakuntoutus-
tuki, osatyökyvytömyyseläke, uudelleensijoitus ja 
ammatillinen uudelleenkoulutus.

Korvaavan työn tunnetuuta on lisännyt kaupun-
ginkanslian vuonna 2017 Työterveys Helsingin 
kanssa sopima menetely siitä, etä lääkäri tarjoaa 
sairausloman vaihtoehdoksi korvaavaa työtä. Kor-
vaavaa työtä käytetään kuitenkin kaupunginkans-
lian arvion mukaan vielä vähän. Työterveys Helsin-
gin mukaan mallin vähäiseen suosioon vaikutaa 
se, etä esimiehelle on usein helpompaa pitää osa-
työkykyinen sairauslomalla, jota vakanssi vapau-
tuu täysin työkykyiselle henkilölle. Osatyökykyisten 
työn muokkaus ja räätälöinti onkin tällä hetkellä 
liian paljon kiinni yksitäisten esimiesten halukkuu-
desta. Lähiesimiehillä ei vältämätä ole budjeti-
vastuuta eikä tietoa erilaisten työkykyjohtamisen 
käytäntöjen kustannusvaikutuksista.

Asiantuntijahaastateluissa kaupunginkansliassa, 
Työterveys Helsingissä ja Kevassa tuli esiin, etä 
esimiehille ja työyhteisöille tarvitaisiin kannus-
timia osatyökykyisten palkkaamiseksi. Jos työ-
paikoilla on asenne, etä työntekijöiden tulee olla 
100-prosentisesti työkykyisiä tai jos ei ole osaa-
mista työn räätälöimiseksi, työntekijän ainoa vaih-
toehto on pysyä sairauslomalla. Kevan asiantuntija 
ehdoti pohditavaksi jokaiselle toimialalle tulosyk-
siköistä riippumatonta resurssipoolia, jossa osa-
työkykyisten työkyky olisi hyödynnetävissä koko 
toimialalla siten, etei osatyökykyinen vaikutaisi 
tulosyksiköiden tulostavoiteisiin.

Kaupunkitasolla kannustimia on tälläkin hetkellä. 
Keva maksaa pitkältä sairauslomalta palaavista 
työntekijöistä kuntoutushyvityksen, joka tuloutuu 
kaupunginkanslian keskitetyihin määrärahoihin. 
Työterveys Helsinki toi esiin, etä jos kuntoutushy-
vitys palautuisi työyksiköiden budjetiin, sillä olisi 
kannustava vaikutus paikallisesti, eli esimiehet sai-
sivat kannustimen parempaan työkykyjohtamiseen.

Kaupungin HR-tieto on pirstaleista

Henkilöstöraportoinnin kaikkia lukuja ei tällä het-
kellä saada suoraan henkilöstötietojärjestelmäs-
tä. Manuaalisen työn vaiheet lisäävät inhimillisten 
virheiden riskiä. Kaupunki suunniteli jo vuonna 
2011 modernin HR-järjestelmän kehitämistä, mut-
ta sote- ja maakuntauudistuksen erilaiset valmis-
teluvaiheet ovat keskeytäneet HR-järjestelmän 
kilpailutuksen kaksi kertaa, kun kaupungin tuleva 
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rauspoissaoloista diagnoositietoineen, mikä on 
ristiriidassa valtakunnallisen suosituksen kanssa. 
Työterveyden mahdollisuuksia tukea työntekijää ja 
työnantajaa parantaisi, jos sillä olisi kokonaiskuva 
asiakkaidensa sairauspoissaolojen syistä.

Kolmas asia, joka nousi esiin sekä kaupunkitason 
haastatteluissa että esimerkkiorganisaatioissa, 
liityi henkilöstötietojärjestelmän puuteisiin. Ny-
kyaikaisen HR-järjestelmän kehitystyö on viivästy-
nyt sote- ja maakuntauudistukseen varautumisen 
vuoksi. Helsingin kokoisessa 38 000 työntekijän 
organisaatiossa on erityisen ongelmallista, etä 
tilannekuvan laatiminen henkilöstöstä vaatii ma-
nuaalista työtä. Tietoa on paljon, mutta se on 
pirstaleista, eli sitä kootaan eri lähteistä eri ai-
katauluilla. Toinen näkökulma on, etä kun kehit-
tämistyötä tehdään, sen tuloksia ei vältämätä 
pystytä todentamaan. Kaupunki on esimerkiksi 
panostanut varhaisen tuen keskustelujen ohjeis-
tukseen ja koulutamiseen, muta ei kuitenkaan 
pysty henkilöstötietojärjestelmänsä avulla seuraa-
maan käydäänkö varhaisen tuen keskusteluja. Toi-
nen vastaava esimerkki on korvaavan työn mallin 
käytöönoto: uuden mallin suosiota ei ole pystyty 
seuraamaan tietojärjestelmähaasteiden vuoksi. 
Kaupunginkanslian mukaan vuoden 2019 aikana 
otetaan käytöön osaamisen hallintaa, tulos- ja ke-
hityskeskusteluja sekä varhaisen tuen keskustelu-
ja tukevat erillissovellukset.

Tarkastuslautakunta toteaa, etä

kaupunginkanslian tulee yhteistyössä toimialo-
jen kanssa
•

kaupunginkanslian tulee
• kehitää työkykyjohtamisen tukena käytetä-

viä tietojärjestelmiä kaupunkitasoisesti.

kehitää työyhteisötasolle ulotuvia kannusti-
mia osatyökykyisten palkkaamiseksi ja työs-
sä jatkamisen tukemiseksi.

kaupunginkanslian tulee yhteistyössä Työter-
veys Helsingin kanssa
• mahdollistaa sairauspoissaolojen diagnoosi-

tietojen saatavuus työterveyden käytöön.

henkilöstömäärä on ollut epävarma. Epävarman 
tilanteen jatkuessa Kansliassa on päätety nopeut-
taa erillissovellusten hankintaa siten, etä vuoden 
2019 aikana otetaan käytöön osaamisen hallintaa, 
tulos- ja kehityskeskusteluja ja varhaisen tuen kes-
kusteluja tukevat järjestelmät.

Työterveys Helsingin asiantuntijoiden näkemyksen 
mukaan HR-tietoa on paljon ja sinänsä riitävästi, 
muta tieto on pirstaleista. Tietoa tulee eri lähteis-
tä eri aikatauluilla, mikä vaikeutaa kokonaiskuvan 
luomista ja analyysia. Kaupungin HR-tiedon puut-
teellisuuta kritisoitiin myös Starassa ja sosiaali- ja 
terveystoimialalla toteutetuissa haastateluissa. 
Isojen toimijoiden kannalta on turhautavaa odot-
taa kaupunkitason ratkaisuja. Esimerkiksi herätei-
den lähetäminen esimiehille varhaisen tuen kes-
kusteluista on raskas manuaalinen prosessi, kun 
vatu-keskustelujen seurantaa ei pystytä tekemään 
HR-tietojärjestelmässä. Tietojärjestelmäpuuteet 
ovat vaikutaneet myös tavoiteiden asetamiseen, 
koska tavoiteeksi ei voida asetaa asioita, joita ei 
pystytä mitaamaan. Esimerkiksi korvaavan työn 
käytämiselle ei ole voitu asetaa tavoiteita, kos-
ka järjestelmässä ei ole ollut sille tarvitavaa omaa 
seurantakoodia.

Johtopäätökset

Henkilöstön työhyvinvointi pääosin parani strate-
giakaudella 2013–2016, muta sairauspoissaolojen 
ja työkyvytömyyseläkkeiden vähenemisen tavoit-
teita ei täysin saavutetu. 

Sairauspoissaolojen hallinnan kannalta keskeisin 
haaste on arvioinnin perusteella se, etä osatyöky-
kyisten palkkaamiseksi ei ole olemassa riitävästi 
kannustimia. Osatyökykyisten työn muokkaus ja 
räätälöinti kuhunkin työyhteisöön sopivaksi vaa-
tii esimiehiltä paljon. Kannustimien puuttuessa 
osatyökykyisten työn hyödyntäminen on liian pal-
jon yksitäisten esimiesten halukkuuden varassa. 
Työyksiköiden tasolla ei myöskään aina ole tietoa 
työkykyjohtamisen erilaisten toimenpiteiden kus-
tannusvaikutuksista. Asiantuntijoiden mukaan yksi 
harkittava kannustinmalli olisi osatyökykyisten 
pooli toimialatasolla. Työterveys Helsinki piti tär-
keänä myös sitä, etä Kelan maksama kuntoutushy-
vitys kuntoutustuelta työhön palaavista henkilöistä 
tuloutetaisiin asianomaisen työyksikön budjetiin 
kaupunkitason keskitetyjen määrärahojen sijasta.

Toinen ongelmakohta on, etei Työterveys Helsinki 
saa tietoa kaikista kaupungin työntekijöiden sai-
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4.2 
Hankintojen ohjaus

Arvioinnin pääkysymykset olivat, onko hankintoja 
tehostetu strategiaohjelman mukaisesti ja ovatko 
johtavassa esimiesasemassa toimivat viranhaltijat 
riitävästi ohjanneet ja valvoneet kaupungin eetis-
ten periaateiden noudatamista hankinnoissa. 

Ensimmäiseen pääkysymykseen vastaamiseksi 
tarkasteltiin kaupungin strategiaohjelman 2013–
2016 tavoiteiden toteutumista hankintojen kes-
kitämisen, hallinnan yhtenäistämisen, hankinta-
osaamisen ja markkinoiden huomioon otamisen 
näkökulmista. Toiseen pääkysymykseen liittyen 
arvioitiin miten toimialoilla varmistetaan eetisten 
periaateiden tuntemus ja toteutuminen hankin-
noissa, miten hankintavaltuuksia, päätöksiä, sopi-
muksia ja tietojärjestelmiä valvotaan, miten var-
mistetaan sopimuskumppaneiden samanarvoinen 
kohtelu ja kaupungin eetisten periaateiden to-
teutuminen sopimuskumppaneiden toiminnassa, 
miten varmistetaan päätöksenteon läpinäkyvyys 
hankinnoissa ja mitkä ovat menetelytavat väärin-
käytösepäilyissä.

Arviointiaineistona käytetiin aiheesta tehtyjä ai-
empia tarkastuslautakunnan arviointeja. Aineis-
toa täydennettiin haastattelemalla hankintajoh-
tajaa, kasvatuksen ja koulutuksen, kultuurin ja 
vapaa-ajan, kaupunkiympäristön ja sosiaali- ja 
terveystoimen toimialajohtajia sekä hankintavas-
taavia. Tämän jälkeen toteutetiin kysely palvelu-
kokonaisuuksista, palveluista ja yksiköistä vastaa-
ville päälliköille kaikilla toimialoilla keskushallintoa 
lukuunotamata. Kyselyyn vastasi yhteensä 209 
henkilöä.

Hankinnat, eli sisäiset ja ulkoiset palvelujen sekä 
aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, muo-
dostavat yli 40 prosentia Helsingin kaupungin 
menoista. Hallintokuntien hankinnat ilman HKL:n 
hankintoja olivat vuonna 2017 yhteensä noin kolme 
miljardia euroa. Ulkoisista hankinnoista 19 pro-
sentia kohdistui Helsingin ja Uudenmaan sairaan-
hoitopiiriin (HUS). Suurimmat hankkijat kaupungil-

Hankintoja on keskitety

Kaupungin strategiaohjelmassa 2013–2016 oli ta-
voiteena parantaa hankintaosaamista ja tehostaa 
hankintatoimintaa. Hankintojen tehostamiseen liit-
tyviä toimenpiteitä strategiassa olivat hankintojen 
keskitäminen ja hankintojen hallinnan yhtenäis-
täminen kehitämällä yhtenäistä hankintatiedon 
tuotamista, raportointia, mitarointia ja analysoin-
tia. Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin kaupun-
gin hankintastrategian kokouksessaan 13.6.2011. 
Sen myötä käynnistetyn hankintojen kehitämisoh-
jelman yhtenä tavoitteena oli, että hankintojen 
suunnitelussa ja toteutamisessa huomioidaan 
terveiden markkinoiden ylläpito sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten tarpeet. 

Hankintojen keskitämisen aste on kasvanut stra-
tegiakaudella. Sekä yhteishankintojen etä kau-
pungin toimialojen erillishankintojen määrä on kas-
vanut. Yhteishankintakilpailutuksia oli 34 vuonna 
2013 ja 45 vuonna 2016. Hankintakeskuksen kilpai-
lutamia erillishankintoja oli 68 vuonna 2013 ja 96 
vuonna 2016. Keskitämisen kannalta organisaa-
tiouudistus oli merkitävä: vuoden 2017 puolivälis-
sä hankintakeskus siirretiin keskushallinnon alai-
suuteen ja kunkin toimialan hankinnat keskitetiin 
kunkin toimialan hallintoon. Vuoden 2017 syksyllä 
perustetiin hankintojen ohjausryhmä. Jokaiselle 
toimialalle on palkatu hankinta-asiantuntija. Haas-
tatelujen perusteella vaikuti kuitenkin olevan epä-
selvää, missä määrin toimialat saavat tukea omiin 
erillishankintoihinsa kaupunginkanslian hankinnat 
ja kilpailutaminen -yksiköstä.  Työnjako uudessa 
organisaatiossa on sellainen, etä Kanslian hankin-
tayksikön tehtävä on vastata yhteishankinnoista ja 
vain keskushallinnon erillishankinnoista.

Hankintojen hallintaa on yhtenäistety otamalla 
käytöön kaupunkiyhteinen keskitety kilpailutus- 
ja sopimushallintajärjestelmä. Toimialojen sopi-
muksista suuri osa on viety järjestelmään, muta ei 
vielä kaikkia. Hankintojen raportoinnin kehitämi-
nen on ollut vuosien varrella pohditavana, muta 
tiedon tuotamisessa, mitareiden kehitämisessä 
ja analysoinnissa ei ole juurikaan päästy eteenpäin. 

Strategiaohjelman toimenpiteistä arvioinnissa 
tarkasteltiin myös hankintaosaamista ja markki-
noiden huomioon otamista. Hankintaosaamisen 
nähtiin yleisellä tasolla kehityneen. Hankintaosaa-
miseen liityvistä kyselyn väitämistä eniten samaa 
mieltä olevia vastauksia keräsivät seuraavat väit-

?
!

Onko eetisten periaateiden nou-
datamista hankinnoissa valvotu 
riitävästi?

Ylimmän johdon mukaan enimmäk-
seen kyllä. Erilaisia näkemyksiä 
ja yksitäisiä ongelmia kuitenkin 
esiintyy.

la olivat sosiaali- ja terveystoimiala (1,1 mrd euroa) 
ja kaupunkiympäristön toimiala (0,7 mrd euroa).
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Ostoja ja hankintoja tekevä henkilöstö 
tuntee kaupungin eetiset periaateet

Täysin samaa mieltä
Ositain samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä

Eetisten periaateiden tuntemus, hankintojen valvonta 
ja hankintaosaaminen, prosentia vastaajista

Ositain eri mieltä
Täysin eri mieltä
Ei osaa sanoa

Ostoja ja hankintoja tekevien hankinta-
osaaminen on ajan tasalla

Hankintoihin liityvät ohjeet löytyvät 
helposti

Hankintoja tai tilauksia tekevä henki-
löstö saa riitävästi hankintakoulutusta

Hankintapäätösten ja ohjeiden noudat-
tamista valvotaan riitävästi

26

46

10

12
2 3

18

50

12

14
3 4

12

41

17

20

7 3

14

35

21

21

7 3

39

36

8

6
10

Kuvio 10
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tämät: osto- ja hankintaosaamisen riitävyys on 
varmistetu, hankintaosaaminen on ajan tasalla ja 
henkilöstö tuntee hankintalain ja hankintaohjeet. 

Vähemmän samaa mieltä oltiin väitämistä, jotka 
koskivat hankintaohjeiden helppoa löydetävyytä 
tai etä henkilöstö saisi riitävästi ajantasaista han-
kintakoulutusta. Vastauksissa todetiin, etä koulu-
tukseen hakeutuminen vaatii omaa aktiivisuuta, 
eli ohjausta ei ole. 

Markkinatilanne nähtiin otetavan hankinnoissa 
huomioon jossakin määrin, mutta käytännössä 
tämä tapahtuu kaikilla toimialoilla parhaiten pui-
tesopimuksilla, jotka tekevät mahdolliseksi myös 
pienten ja keskisuurten yritysten käytön.

Eetisten periaateiden noudatamista 
valvotaan yleisesti otaen hyvin

Eetiset periaateet ovat osa kaupungin strategia-
ohjelmaa 2013–2016. Niissä hankintoihin liityvänä 
näkökulmana on korruption ja epäeetisten toimin-
tatapojen ehkäiseminen.

Eetisten periaateiden tuntemus ja toteutuminen 
hankinnoissa on kyselyn tulosten perusteella kes-
kimäärin varsin hyvällä tasolla. Organisaatioissa 

pyritään varmistamaan, etä erityisesti harmaan 
talouden torjunta ja lahjontaan liityvät ilmiöt tun-
netaan. Kaupungin yleisten eetisten periaateiden 
tuntemisen varmistaminen on myös melko hyvällä 
tasolla. 

Kuviossa 10 esitetään eräät kyselyn väitämien 
tulokset. Kyselyyn vastasivat kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan, kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan, kaupunkiympäristön toimialan sekä 
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohto, palve-
lukokonaisuuksien ja palvelujen johtajat sekä yksi-
köistä vastaavat päälliköt.

Täysin samaa mieltä hankintapäätösten ja ohjeiden 
noudatamisen valvonnasta oli lähes 40 prosentia 
vastanneista, ositain samaa mieltä oli lähes yhtä 
paljon. Eetisten periaateiden tuntemuksesta oli 
täysin samaa mieltä 26 prosentia ja ositain sa-
maa mieltä yli 45 prosentia vastanneista. 18 pro-
sentia katsoi, etä hankintaosaaminen on ajan ta-
salla, puolet katsoi näin olevan ositain. Erimielisiä 
eri väitämistä oli melko vähän. Eniten erimielisiä 
oltiin kyselyn väitämistä, jotka koskivat riitävää 
hankintakoulutusta ja hankintoihin liityvien ohjei-
den löydetävyytä.

Hankintojen valvonta toimii kyselyn mukaan erityi-
sesti vaarallisten työyhdistelmien osalta, tilaus- ja 

30 — Helsingin kaupunki



Johtopäätökset

Arvioinnin ensimmäiseen pääkysymykseen, onko 
hankintoja tehostetu strategiaohjelman mukai-
sesti, voidaan vastata ositain kyllä. Kilpailutamis-
ta, tietojärjestelmiä ja organisaatiota on keskitety, 

Väärinkäytösten käsitelyyn tulee 
kiinnitää huomiota

Helsingin kaupungin sisäisen tarkastuksen mu-
kaan paras keino torjua väärinkäytöksiä on ris-
kien tunnistaminen ja asianmukaisen valvonnan 
järjestäminen. Tätä varten on ohje sisäisestä val-
vonnasta ja riskienhallinnasta Helsingin kaupunki-
konsernissa. Sisäinen tarkastus tutkii väärinkäytö-
sepäilyjä, mikäli ne tulevat sisäisen tarkastuksen 
tietoon ja tehtäväksi. Vuosien 2014–2017 aikana on 
kaupungin sisäiselle tarkastukselle tehty 12 kante-
lua tai tutkintapyyntöä hankintoihin liityen. Jokai-
nen näistä kanteluista tai tutkintapyynnöistä on 
ollut aiheellinen, ja pyynnöistä on vähintäänkin an-
netu sisäisen valvonnan parantamissuosituksia.

Kaupunginkanslian talous- ja suunniteluosasto, 
tietotekniikka- ja viestintäosasto sekä sisäinen tar-
kastus käyvät säännöllisesti keskusteluja hankin-
toihin liityen. Syksyllä 2017 perustetun hankinto-
jen ohjausryhmän on tarkoitus käynnistää projekti, 
jolla ostoprosessia kehitetään. Projektin tavoitee-
na on keskitää hankintoja ammatiostajille toimi-
aloille muodostetaviin hankintayksiköihin, arvioi-
da hankinnan porrastamisen, työyhdistelmien ja 
hyväksymistapojen vaihtoehtoja, luoda ohjeistus 
ja työkalut määrämuotoiselle ja tehokkaalle jälki-
käteisvalvonnalle sekä arvioida tietojärjestelmien 
hyödyntämistä riskienhallinnan näkökulmasta. 

Haastateluissa ja kyselyssä vastaajat kertoivat 
yksitäisistä menetelyistä väärinkäytösepäilyis-
sä tai -tapauksissa. Kyselyssä suurin osa vastasi, 
etei ole törmännyt selkeisiin väärinkäytöstilantei-
siin, muta osa on pohtinut rajanvetoa lahjontaan, 
henkilökohtaiseen hyötyyn ja etiikkaan liittyen. 
Oma esimies oli ensimmäinen taho, johon epäily-
tapauksissa otetaisiin yhteytä. Huolestutavin oli 
esimerkki, jossa hankinnan kyseenalaistanut työn-
tekijä sai huomautuksen puutumisestaan, vaikka 
jälkeenpäin tapaus oli poliisitutkinnassa.

Eri johtajatasojen ja toimialojen 
näkemykset poikkeavat toisistaan

Ylemmän tason johtajat ja päälliköt näkevät lähes 
kaikkien kysymysten osalta hankintojen ohjauksen 
ja valvonnan toteutuvan paremmin kuin alemman 
tason päälliköt ja esimiehet. Poikkeuksena tästä 
yksiköistä vastaavat esimiehet ja päälliköt antoivat 
muita esimiestasoja paremman arvosanan han-
kintavaltuuksien, hankintapäätösten ja ohjeiden 
noudatamisen sekä ostoprosessien ja tietojärjes-
telmien valvonnalle. 

Sosiaali- ja terveystoimiala arvioi positiivisim-
min valvontaan liityvät väitämät ja kultuurin ja 
vapaa-ajan toimiala negatiivisimmin. Sosiaali- ja 
terveystoimiala ei kokenut suuria muutoksia or-
ganisaatiouudistuksessa, ja toimialalla nähdään 
eetisten periaateiden toteutuvan hyvin. Sosiaali- 
ja terveystoimialan hankintaosaaminen lisääntyi 
organisaatiouudistuksen yhteydessä, kun hankin-
ta-asiantuntijoita siirtyi hankintakeskuksesta toi-
mialalle. Kultuuri- ja vapaa-ajan toimialan muita 
negatiivisemmat vastaukset kuvaavat todellista 
ongelmaa: kun toimiala perustetiin, hankintahen-
kilökunta väheni, eikä uuta saatu kovin nopeasti 
tilalle, joten toimialan hankintatoimen muotoutumi-
nen on vasta alussa. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla erityisesti 
avoimissa vastauksissa on havaittavissa kriitti-
syytä, minkä on voinut aiheutaa vuoden takainen 
väärinkäytösepäily. Kaupunkiympäristön toimialan 
vastaukset olivat myös korkeita keskiarvoltaan. 
Toimialan vastaukset kuvaavat pitkää perinnetä 

hankintavaltuuksien valvonnan sekä hankintapää-
tösten ja ohjeiden noudatamisen valvonnan osal-
ta. Hieman heikommin valvotaan sopimusten ohi 
ostamista, ostoprosesseja ja tietojärjestelmiä. 

Sidosryhmiä ja sopimuskumppaneita kohdellaan 
kyselyn mukaan varsin yhdenmukaisesti, muta 
aina ei osatu sanoa, noudatavatko ne kaupungin 
eetisiä periaateita. Päätöksenteon läpinäkyvyys, 
varsinkin julkisuus ja avoimuus, on kyselyn mukaan 
varsin hyvällä tasolla. Täysin samaa mieltä olevien 
osuus oli suuri väitämissä, joiden mukaan orga-
nisaatiossa varmistetaan, etei henkilökohtainen 
etu vaikuta päätöksentekoon, päätöksenteko on 
julkista ja avointa, sivutoimet eivät vaikuta toimin-
taan eivätkä ole ristiriidassa kaupungin toiminnan 
kanssa. Haastateluissa ja avovastauksissa tuli 
esille, etei sivutoimien valvonta vältämätä ole 
täysin ajan tasalla. 

hankintojen tekemisessä, minkä vuoksi negatiivi-
simmat tulokset, jotka koskivat hankintakoulutuk-
sen ajantasaisuuta ja sopimusten ohi ostamisen 
valvontaa, on syytä otaa vakavasti. 
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4.3
Toimitilojen käytön tehostaminen

?
!

Arvioinnin pääkysymys oli, onko kaupungin tilan-
käytö tehostunut tavoitellusti. Strategiaohjelmas-
sa 2013–2016 tavoite oli, etä kaupungin omassa 
käytössä olevien toimitilojen kokonaispinta-alan 
määrä ei kasva strategiakaudella. Arvioinnissa 
tarkasteltiin, onko kaupungin toimitilojen koko-
naispinta-ala kehitynyt tavoitellusti ja onko hallin-
tokuntien tilankäytö tehostunut. Lisäksi arvioitiin, 
onko keskushallinnon ja entisen tilakeskuksen ti-
lankäytön ohjaus ja seuranta sekä tuki hallintokun-
nille tilankäytön tehostamiseksi ollut riitävää, ja 
ovatko keinot tiloista luopumiseksi olleet riitäviä.

Strategian toimenpiteinä oli muun muassa kaikki 
hallintokunnat katavan toimitilaohjelman laatimi-
nen ja kaikkia hallintokuntia koskeva velvoite laatia 
tilankäytöohjelma ja tilojen tehostamissuunnitel-
ma. Tilankäytön tehostamiseen liityvät tavoiteet 
on asetettu vuosittain talousarvion laadintaoh-
jeissa. Kanslia ja tilakeskus ovat laatineet tähän 
liityvät ohjeet ja hallintokunnat ovat käyneet kun-
kin vuoden alussa neuvotelut kaupunginkanslian 

muta hankintatiedon tuotamisessa ja hankinta-
osaamisen ylläpidossa koulutuksen ja ohjeistuk-
sen keinoin on puuteita. Ohjeistus on vaikeasti 
löydetävissä. Kaikkia sopimuksia ei myöskään vie-
lä ole kyety viemään keskitetyyn sopimushallinta-
järjestelmään. Toimialat ovat sen verran uusia, etä 
hankintojen yhtenäistäminen ja työnjaon selkiytä-
minen on vielä kesken. Näin on erityisesti kultuu-
rin ja vapaa-ajan toimialalla. Toimialoilla toivotiin 
myös tukea erityisesti ICT-alan erillishankintoihin. 
Tämä toive ei vaikuta toteutuvan, sillä Kanslian 
hankintayksikön tehtävä ei enää ole vastata toimi-
alojen erillishankinnoista.

Arvioinnin toinen pääkysymys oli, ovatko johtavas-
sa esimiesasemassa toimivat viranhaltijat riitä-
västi ohjanneet ja valvoneet kaupungin eetisten 
periaateiden noudatamista hankinnoissa. Joh-
tavassa esimiesasemassa toimivat viranhaltijat 
vaikutaisivat riitävästi ohjaavan ja valvovan eet-
tisten periaateiden noudatamista hankinnoissa. 
Aineiston perusteella hyvin tunnetaan erityisesti 
lahjontaan ja harmaan talouden torjuntaan sekä 
kaupungin eetisiin periaateisiin liityvät asiat. Val-
vonta toimii vaihtelevasti, muta pääosin hyvin, eri-
tyisesti vaarallisten työyhdistelmien ja hankinta- ja 
tilausvaltuuksien osalta. Päätöksenteko on avointa 
ja läpinäkyvää varsinkin ylätasolla. Kehitämistä 
kuitenkin vielä on, sillä sopimusten ohi ostamisen 
valvontaan liityi myös kriitisiä näkemyksiä. Mah-
dollisten väärinkäytösten käsitelyprosessin tulisi 
olla sellainen, etä tapaukset tutkitaan, olivat epäi-
lyt aiheellisia tai eivät. Työilmapiirin tulisi edistää 
epäeetiseen toimintaan puutumista, eikä työnte-
kijöitä tule rankaista siitä.

Lähes kaikkien kysymysten osalta ylemmällä tasol-
la olevat johtajat ja päälliköt näkivät asiat positiivi-
semmin kuin alemman tason esimiehet. Kysymyk-
siin vastaamista vaikeutaa se, etä uudet toimialat 
keskitetyine hankintatoimineen ovat toimineet ar-
viointiajankohtana vasta puoli vuota, jolloin toimi-
aloilla ei ole vielä ehdity laatia yhtenäistä hankin-
toihin liityvää ohjeistusta ja järjestää koulutusta. 
Organisaation muutumisen myötä myös kaupun-
gin keskitetyn hankintatoimen rooli ja asema tun-
tuvat olevan toimialoilla paikoin epäselviä. Arvioin-
nin perusteella erityisesti kultuuri- ja vapaa-ajan 
toimialan hankintatoimi kaipaa vahvistamista. 

Arviointi osoiti, etä eetisten periaateiden mer-
kitys hankinnoissa tunnistetaan toimialoilla ja toi-
mintatapoja pohditaan myös käytännön työssä. 
Hankintoja tekevien perehdytykseen ja jatkuvaan 
koulutukseen sekä työnjaon ja ohjeistuksen sel-
keytämiseen on kuitenkin tarveta.

Onko kaupungin tilankäytö tehos-
tunut?

Useissa palveluissa on tehostetu 
tilankäytöä, muta kokonaistila-
määrä on kasvanut.

Tarkastuslautakunta toteaa, etä

kaupunginkanslian tulee
•

liitää sisäinen valvonta ja riskienhallinta 
osaksi esimieskoulutuksia.

kaupunginkanslian ja toimialojen tulee
• vahvistaa ja yhtenäistää toimialojen hankinta-

toimintaa ja luoda toimialoille selkeät ohjeet.

•

liitää eetisten periaateiden käsitely osaksi 
hankintakoulutuksia.

• parantaa hankintoihin ja eetisiin periaatei-
siin liityvän ohjeistuksen löydetävyytä.

• varmistaa, etä työntekijöillä on mahdollisuus 
tuoda esiin väärinkäytösepäilyjä.
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Helsingin kaupungin toimitilojen määrän muutos (1 000 htm²), 
mukaan lukien liikelaitokset2

2 Hallintokunnille vuokratut tilat, Haltia-järjestelmästä saatava tieto.
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Vuoden 2014 piikki tilastoissa johtuu siitä, etä tuolloin virastojen ja liikelaitosten itse 
vuokraamat tilat siirtyivät silloisen tilakeskuksen hallintaan.
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mitataan tilamäärän ja asukasluvun suhteella, jo-
ten osa tehostumisesta johtuu asukasluvun kas-
vusta.

Tarkempi mitari on asiakaskohtainen tilamää-
rä. Merkitävistä tilankäytäjistä suomenkielisen 
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukio-
koulutuksen tilojen pinta-ala/lapsi tai pinta-ala/
oppilas on vähentynyt vuodesta 2014 vuoteen 
2016. Ammatillisen koulutuksen oppilaskohtainen 
pinta-alakin on vähentynyt vuoden 2015 jälkeen. 
Asiakastiloiltaan merkitävien sosiaali- ja terveys-
toimen, kaupunginkirjaston ja nuorisoasiainkes-
kuksen asiakaskohtainen tilatehokkuus on myös 
parantunut strategiakautena. 

Tilakustannusten osuus on suuri toiminnoissa, 
joissa tarvitaan runsaasti näytely- tai asiakastilaa. 
Samankaltaista toimistotyötä tekevien yksiköiden-
kin välillä on kuitenkin eroja, kun tarkastellaan ti-
lakustannuksia työntekijää kohden. Kaupungilta 
vuokratujen toimistotilojen määrä on vähentynyt 
strategiakaudella muun muassa opetusvirastossa, 
rakennusvirastossa ja nuorisoasiainkeskuksessa. 
Toimistotilojen tilatehokkuuden mitaamiseen ei 
kuitenkaan ole toimivaa kaupungin sisäistä tiedon-
keruumenetelmää, sillä tilatyyppejä ei vältämätä 
erotella toisistaan. 

Tilojen yhteiskäytöä on lisäty, muta 
tiloista luopuminen on vaikeaa

Tilojen monikäytöisyytä on vuosien varrella lisäty 
ja etsity yhteistyömahdollisuuksia eri hallintokun-
tien kanssa. Tästä ovat esimerkkejä liikuntasalien 
hallinnan siirto opetustoimelta liikuntatoimelle, 
tuore Maunulatalo (kirjasto, työväenopisto ja nuo-
risotila) ja kortelitalot, kuten tuleva Kalasatama 
(keitiö, ruokala, liikuntatila). Lisäksi esimerkiksi 
Jakomäessä asuntojen täydennysrakentamisen 
ohella vanhoja päiväkoti- ja koulutiloja puretaan ja 
toiminnot yhdistetään uusiin tiloihin. 

Tilahallinnon keinot ulkopuolisista tiloista luopu-
miseksi eivät ole olleet riitäviä. Vuositain on luo-
vutu keskimäärin vain 20 000 m²:stä, koska luo-
pumisista on joudutu tekemään erillisiä päätöksiä 
eikä pienistä kohteista luopumalla päästä tavoit-
teeseen. Toimenpiteen tavoiteesta (60 000 htm²) 
jäätiin siis selkeästi. Kaupunkiympäristön toimi-
alan mukaan kaupungin omistamien myytyjen ja 
puretujen rakennusten määrä on kuitenkin kasva-
nut vuosina 2016–2017 aiempiin vuosiin verratu-
na. Yksi luopumista hidastava asia on ollut tiloihin 
liityvät suojelutavoiteet asemakaavassa. Näitä 
on jonkin verran päivitety, pääasiassa hakemalla 
poikkeamisia asemakaavasta. Toimialoilla siirtymi-

Tilankäytö on tehostunut

Hallintokuntien tilankäytön tehokkuus on paran-
tunut strategiakaudella, kuten kuviosta 12 voidaan 
havaita. Tilankäytön tehokkuuta kaupunkitasolla 

koordinoimana tilakeskuksen kanssa. Neuvotelu-
jen jälkeen virastot ovat vuodesta 2014 alkaen laa-
tineet tilankäytöohjelmat ja tehostamissuunnitel-
mat tuleville vuosille. Lisäksi strategiaohjelmassa 
yhtenä toimenpiteenä tilojen käytön tehostamisek-
si oli luopua vuositain 60 000 htm² ulkopuolisille 
vuokratusta toimitilasta.

Arvioinnin aineistona käytetiin strategiaseuran-
nan tietoja sekä tilakeskuksen ja hallintokuntien 
raporteja tilankäytöstä. Lisäksi haastateltiin kau-
punginkanslian ja kaupunkiympäristön asiantunti-
joita sekä tehtiin sähköpostitiedustelu kunkin toi-
mialan tilahallinnosta vastaavalle. 

Kokonaispinta-ala on kasvanut

Virastot ovat vähentäneet tilankäytöään strate-
giakaudella. Virastojen tilakeskukselle ilmoitama 
tilojen käytö väheni reilun prosentin ajalla 2012–
2016. Kaupungin toimitilojen kokonaispinta-ala ei 
kuitenkaan ole muutunut tavoitellusti. Strategia-
ohjelman tavoiteena oli, etä kaupungin omassa 
käytössä olevien kokonaistoimitilojen kokonaispin-
ta-alan määrä ei kasva strategiakaudella. Kaupun-
gin omistuksessa olevien tilojen määrä liikelaitok-
set mukaan lukien on kasvanut 4,3 prosentia eli 
lähes 100 000 m², kuten kuvio 11 osoitaa.

Vuoden 2014 piikki tilastoissa johtuu siitä, etä 
tuolloin virastojen ja liikelaitosten itse vuokraamat 
tilat siirtyivät silloisen tilakeskuksen hallintaan. 
Strategian seurannassa käytetyt luvut poikkesivat 
kuvion 11 luvuista. Kaupunkiympäristön toimialan 
mukaan erilaisia lukuja selitää mahdollisesti se, 
etä rekistereitä on päivitety eri aikaan ja etä hal-
lintokunnat ovat vuokranneet toimitiloja yksityisiltä 
kiinteistönomistajilta ja toisiltaan. Tyhjentävää vas-
tausta erolle on kuitenkin mahdotonta antaa ilman 
erillistä selvitystyötä.

Entisistä virastoista ja liikelaitoksista eniten tila-
määräänsä vuosina 2013–2016 ovat vähentäneet 
sosiaali- ja terveysvirasto toimintatapojen muutok-
sen ja suurempiin yksiköihin siirtymisen myötä sekä 
rakennusvirasto vuonna 2015 toteutuneen muuton 
myötä. Opetusviraston ja varhaiskasvatusviraston 
tilamäärä on kasvanut, koska kaupungin nopea 
väestönkasvu näkyy suoraan päivähoito- ja kou-
lupaikkojen tarpeena ja kasvaneena tilamääränä.
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Tarkastuslautakunta toteaa, etä

kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toi-
mialan tulee

•

parantaa tilankäytön tilastointia ja seuran-
taa siten, etä tilamäärästä ja tilatyypeistä on 
saatavilla vertailukelpoinen tieto, jota myös 
toimistotilojen tehokkuuta voidaan seurata.

•

asetaa selkeät, velvoitavat tavoiteet toimi-
tilojen käytön tehostamiselle tulevassa kiin-
teistöstrategiassa.Johtopäätökset

Arvioinnin pääkysymykseen voidaan vastata, etä 
tilankäytö ei ole tehostunut tavoiteen mukaises-
ti, sillä kokonaistoimitilojen määrä on kasvanut 
strategiakaudella. Tilapalvelujen ylläpitämän vuok-

rarekisterin mukaan virastoille ja liikelaitoksille 
kaupungin sisäisesti vuokratujen tilojen määrä on 
kasvanut noin neljä prosentia. Suurista virastois-
ta sosiaali- ja terveysvirasto ja rakennusvirasto 
vähensivät selvästi tilankäytöään. Tilamäärä on 
kasvanut strategiakaudella eniten opetuksessa ja 
varhaiskasvatuksessa väestönkasvusta johtuen. 

Tilankäytön tehokkuus kaupunkitasolla, eli tilojen 
ja asukasluvun suhde, on kuitenkin parantunut. 
Tilankäytö on myös tehostunut asiakasta kohden 
lasketuna useissa tilankäytöltään keskeisissä pal-
veluissa, kuten varhaiskasvatuksessa ja opetustoi-
messa. 

Arvioinnin perusteella tilankäytön ohjaus ja seu-
ranta eivät ole kaikilta osin olleet riitäviä. Vasta-
ukset vaihtelevat toimialoitain. Myös talousarvion 
velvoitama tilatehokkuuden tunnuslukujen rapor-
tointi on ollut hyvin vaihtelevaa. Jotkut hallintokun-
nat eivät ole ilmoitaneet lainkaan tunnuslukuja, 
osa on ilmoitanut vain käytetyn tilan määrän, ja 
osa tilatehokkuuden mitareista on epäinformatii-
visia. Arvioinnin perusteella tilatehokkuuta voitai-
siin mitata ja seurata nykyistä selkeämmin ja aktii-
visemmin.

Laadukkaita ja informatiivisia tilankäytön mitarei-
ta on ollut vain osalla entisiä virastoja ja liikelaitok-
sia. Kaupungilta vuokratujen toimistotilojen käytö 
on vähentynyt strategiakaudella, muta ulkopuoli-
sista toimistotiloista ei ole käytössä katavaa ti-
lastoa. Kaikki toimialat eivät ole erotelleet tilojaan 
tilatyypin mukaan, joten toimistotilojen tehokkuu-
desta ei ole saatavilla luotetavaa tietoa.

Tavoiteesta ulkopuolisista tiloista luopumiseksi on 
saavutetu vain noin kolmasosa. Sekä keskushal-
linto etä toimialat katsovat, etä keinot ovat olleet 
riitämätömät. Siirtyminen isompiin toimialakoko-
naisuuksiin entisistä virastoista voi mahdollistaa 
omassa käytössä olevista tiloista luopumisen ai-
empaa helpommin.

nen isompiin toimintakokonaisuuksiin voi mahdol-
listaa omassa käytössä olevien tilojen yhteiskäytön 
ja tiloista luopumisen aiempaa helpommin.

Tilankäytön seuranta vaihtelee

Keskus- ja tilahallinnon mukaan tilankäytön ohjaus 
ja seuranta ovat olleet riitäviä, muta hallintokun-
tien näkemys saadusta tuesta tilankäytön tehos-
tamiseksi vaihtelee. Kanslian mukaan tilankäytön 
ohjaus on ollut riitävää talouden ja toiminnan kau-
punkitasoisen suunnitelun näkökulmasta. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan mukaan tilankäy-
tön ohjaus ja seuranta ovat olleet tiiviitä. Erityisesti 
yhteistyö ja ohjaus muun muassa palveluverkko-
tarkasteluissa on koetu hyödylliseksi. Sosiaali- ja 
terveystoimiala ei vastauksensa mukaan ole saa-
nut tilankäytön tehostamiseksi aktiivista tukea ja 
ohjausta. Kultuuri- ja vapaa-ajan toimialan mu-
kaan tilankäytön tehostamiseen on ohjatu, muta 
työkalut olisivat voineet olla tehokkaampia ja käy-
tännönläheistä tukea olisi tullut olla enemmän.

Talousarviossa entisiä virastoja ja liikelaitoksia on 
vuodesta 2014 alkaen velvoitetu raportoimaan 
tilankäytön tehokkuudestaan. Kuitenkin vielä vuo-
den 2017 talousarviossa kolme virastoa ja liikelai-
tosta ei esitänyt lainkaan tilankäytön tunnusluku-
ja. Kuusi hallintokuntaa on raportoinut vain tilojen 
määrän eikä tilankäytön tehokkuuta. 17 hallinto-
kuntaa on käytänyt asukas- tai asiakaskohtaista 
tilatehokkuuden mitaria. Osa tehokkuusmitareis-
ta näytäytyy epäinformatiivisena, jos esimerkiksi 
pientä tilamäärää verrataan suureen asukas- tai 
asiakaslukuun. Kahdeksan hallintokuntaa on il-
moitanut tilojensa pinta-alan työntekijää kohden. 
Kolme hallintokuntaa ei ole esitänyt mitaria lain-
kaan.

Harva hallintokunta on erotellut toimistotilojen ja 
muiden tilojen käytöä tai tilatehokkuuta, vaikka 
näiden välille tehdään ero talousarvion laatimisoh-
jeissa esimerkiksi tilankäytön tehostamistoimien 
keinoissa. Toimistotilojen tehokkuuden kuvaajan, 
toimistopinta-alan työntekijää kohden, on ilmoit-
tanut vain kaksi hallintokuntaa. Toisaalta yksi en-
tinen virasto (nuorisoasiainkeskus) on esitänyt 
laadukkaat tilatehokkuuden mitarit erikseen sekä 
toimisto- etä palvelutiloille. 
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Kaupunkikonsernin 
arvioinnit
4.4 
Helsingin kaupungin asunnot 
Oy:n omistajaohjaus

?
!

Arvioinnin pääkysymys oli, onko Helsingin kau-
pungin asunnot Oy:n omistajaohjausta toteutetu 
tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvioinnissa on 
katsotu, etä omistajaohjaus on tarkoituksenmu-
kaista silloin, kun omistajaohjauksen menetelyt 
ovat konserniohjeen mukaisia, omistajan tahto 
on selkeä, ja yhtiö toimii omistajan tahdon mukai-
sesti. Omistajaohjauksen tarkoituksenmukaisuus 
tarkoitaa myös sitä, etei omistajan tahto saa olla 
ristiriidassa osakeyhtiölain huolellisuusvelvoiteen 
kanssa.

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) on Helsin-
gin kaupungin sataprosentisesti omistama yhtiö, 
joka omistaa noin 48 000 vuokra-asuntoa. Heka 
on emoyhtiö, jolla oli vuoden 2017 loppuun asti 
21 alueyhtiötä, ja vuoden 2018 alusta alkaen viisi 
alueyhtiötä, jotka vastaavat isännöinnistä ja huol-
losta. Arviointi ei käsitele Heka-konsernin sisäis-
tä omistajaohjausta. Kaupungin konserniohjeen 
mukaan kaupunki kohdistaa omistajaohjauksensa 
lähtökohtaisesti vain niihin tytäryhteisöihin, joissa 
sillä on suora omistus tai määräysvalta. Kaupunki 
voi siis ohjata Hekan tytäryhtiöitä vain ohjaamalla 
emo-Hekaa.

Arviointia varten haastateltiin Hekan hallituksen 
jäseniä, Hekan toimitusjohtajaa ja kaupungin-
kanslian konserniohjauksen päällikköä. Kirjallinen 
aineisto koostui konsernijaoston kokousmateriaa-
leista ja muista omistajaohjauksen asiakirjoista. 
Lisäksi kuntalain (410/2015) johdosta muutuneen 
esteellisyyssääntelyn vaikutuksista saatiin tietoa 
kaupungin oikeuspalveluista.

Hekan tavoiteena on kohtuuhintainen 
asuminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan Heka ei tavoitele voit-
toa, ja se on olemassa omistaakseen tai hallitak-
seen tonteja tai asuinrakennuksia, joiden huo-
neistot luovutetaan vuokralle. Yhtiö vastaa valtion 
tuella rahoitetujen kaupungin ARA-vuokratalojen 
hallinnosta eli pääomatalouden hallinnasta, suun-
nitelusta, valvonnasta ja kehitämisestä sekä pää-
omavuokrien määritämisestä. ARA-vuokrataloilla 
tarkoitetaan valtion tukemaa asuntokantaa, jota 
valvoo Asumisen rahoitus- ja kehitämiskeskus.

Voimassa olevat Helsingin kaupungin omistaja-
poliitiset linjaukset ovat vuodelta 2011, jolloin tie-
detiin, etä 21 aravakiinteistöyhtiötä fuusioidaan 
1.1.2012 Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön. Yh-
tiölle asetetiin toiminnan tavoiteiksi kilpailuky-
kyinen vuokra, tyytyväiset asukkaat ja kiinteistöjen 
arvon säilytäminen.

Haastateltujen neljän Hekan hallituksen jäsenen 
näkemyksen mukaan Hekan omistamisen strategi-
nen tarkoitus ja tavoite ovat itsestäänselviä, ja se 
muotoiltiin joko niin, etä tavoite on kohtuuhintai-
sen asumisen turvaaminen, tai etä ilman Hekaa 
kaupunki ei pystyisi ylläpitämään ARA-tuotantoa 
eikä saavutamaan asumisen ja maankäytön oh-
jelman tavoiteita. Haastateluista muodostetun 
kokonaiskuvan perusteella Hekan omistamisen 
strategista tarkoitusta ja tavoiteta voidaan kuvata 
neljästä näkökulmasta:

Asuntopolitiikka: Omistamalla vuokra-asunto-
ja kaupunki pystyy tarjoamaan kohtuuhintaista 
asumista.
Sosiaalipolitiikka ja segregaation ehkäisy: 
Omistamalla vuokra-asuntoja kaupunki pystyy 
vaikutamaan asuinalueiden välisen eriytymi-
sen hillitsemiseen.
Elinkeinopolitiikka: Omistamalla vuokra-asun-
toja kaupunki pystyy omalta osaltaan vaikuta-
maan siihen, etä elinkeinoelämän tarvitsemil-
le työntekijöille on tarjolla asuntoja.
Edellisten kolmen tavoiteen seurauksena He-
kalla on suuri taloudellinen merkitys, joten nel-
jäs tavoite on omistuksen arvon säilytäminen.

1.

2.

3.

4.

Onko Hekan omistajaohjausta 
toteutetu tarkoituksenmukaisella 
tavalla?

Kyllä, muta esteellisyyssääntelyn 
tiukentuminen tulee otaa huo-
mioon.
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Kun verrataan yllä esitetyä voimassa oleviin omis-
tajapolitiikan linjauksiin, havaitaan, etä kilpailuky-
kyinen vuokra ja tyytyväiset asukkaat liityvät asun-
topoliittisiin tavoitteisiin ja tyytyväiset asukkaat 
myös sosiaalipoliittisiin tavoitteisiin asuinalueen 
viihtyisyyden kauta. Kiinteistöjen arvon säilytämi-
nen liityy taloudelliseen merkitykseen. Elinkeinopo-
liitisiin tavoiteisiin ei suoraan löydy yhtymäkohtia 
omistajapolitiikan linjauksista. Muta jos ajatellaan, 
etä asuntopolitiikka on samalla elinkeinopolitiik-
kaa, silloin kohtuuhintainen asuminen on elinkeino-
elämän etu, koska työntekijät tarvitsevat asuntoja.

Kaupungin talousarviossa on vuodesta 2013 läh-
tien asetettu sitovia tavoitteita tytäryhteisöille. 
Hekalle vuosina 2013−2017 asetetut tavoiteet ovat 
tukeneet vuonna 2011 määriteltyjä omistamisen 
tavoiteita. Vuositain on ollut sitovana tavoitee-
na, etä kiinteistöjen ylläpitokustannukset eivät 
saa kasvaa enempää kuin kustannustaso nousee. 
Tällä pyritään turvaamaan kilpailukykyiset vuokrat 
ja asumisen kohtuuhintaisuus. Asukkaiden tyy-
tyväisyytä on pyrity turvaamaan kohtuuhintai-
suuden lisäksi sillä, etä talousarviossa asetetiin 
ensin tavoiteeksi asiakastyytyväisyysmitauksen 
kehitäminen, siten sen toteutaminen ja vuosina 
2015−2017 tavoiteena oli asiakastyytyväisyyden 
paraneminen. Muut talousarviotavoiteet ovat liit-
tyneet energiansäästöön, vedenkulutuksen vähen-
tämiseen ja tuotavuusmitauksen kehitämiseen.

Arvioinnin perusteella omistajan tahto oli selkeä, 
ja ohjatavilla ja ohjaavilla tahoilla oli yhteneväinen 
käsitys yhtiön tarkoituksesta ja tavoiteista. Vuon-
na 2011 asetetut omistajapoliitiset linjaukset olivat 
edelleen ajankohtaisia, muta niissä ei ole suoraan 
otetu kantaa siihen, miksi kaupunki omistaa Hekan. 
Kaupunginhallitus totesi 16.11.2017 selvityksessään 
vuoden 2016 arviointikertomuksen johdosta suori-
tetuista toimenpiteistä, etä kaupunginhallituksen 
päätetäväksi valmistellaan tytäryhteisökohtaiset 
omistajapoliitiset linjaukset eli omistajastrategiat, 
joissa otetaan kantaa muun muassa yhteisöjen 
omistamisen perusteeseen ja tarkoitukseen sekä 
tytäryhteisöjen mahdollisiin erityistehtäviin.

Omistajaohjaus on ollut konserniohjeen 
mukaista

Hekan omistajaohjauksesta vastaa pääsääntöi-
sesti konsernijaosto, mikä on konserniohjeen mu-
kaista. Kaupunginvaltuuston roolina on päätää 
omistajapolitiikan ja  strategian sekä konsernioh-
jauksen periaateista sekä kaupunkikonsernin toi-
minnan ja talouden keskeisistä tavoiteista. Kon-
serniohje ei tunnista tilanneta, jossa tytäryhteisön 
tulisi hankkia kaupungin kanta kaupunginvaltuus-

tolta. Kaupungin kannasta päätää konsernijaosto, 
jos kyseessä on kaupunkikonsernin kannalta ta-
loudellisesti merkitävä ja periaateellisesti laaja-
kantoinen asia. Muissa asioissa kaupungin kannan 
päätää pormestari tai asianomainen apulaispor-
mestari, kansliapäällikkö tai kaupunginkanslia.

Konsernijaoston harjoitama omistajaohjaus on 
ilmennyt parhaiten yhtiökokouskirjauksissa, joita 
on annetu vuosina 2012−2016. Ne olivat vuosina 
2012−2015 pitkiä, jopa kahden−kolmen sivun mit-
taisia. Esimerkiksi vuonna 2015 yhtiökokous antoi 
konsernijaoston päätöksen mukaisesti hallituk-
selle 15 kehotusta. Konserniohjauksen päällikön 
mukaan ohjausta on yleisesti otaen muutetu si-
ten, etä yhtiökokousohjeita pyritään vältämään ja 
ohjaamaan yhtiöitä talousarvion ja konserniohjeen 
kauta. Vuonna 2017 tämä ohjaustavan muutos 
näkyi myös Hekan yhtiökokouksessa, joka pääti 
kehotaa yhtiön hallitusta noudatamaan kulloin-
kin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kau-
punginhallituksen ja konsernijaoston päätämiä 
konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatei-
den mukaisesti yhtiölle annetua muuta kaupungin 
ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle 
asetetuja tavoiteita.

Konsernijaostossa on ollut vuositain yleensä yksi 
Hekan ajankohtaiskatsaus. Vuonna 2016 ajankoh-
taiskatsauksia oli kaksi, joista toinen liityi Hekan fuu-
siosuunnitelmaan. Ajankohtaiskatsauksissa Hekan 
toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja ovat käy-
neet läpi Hekan ajankohtaisia kysymyksiä. Lisäksi He-
kan toimintaa ja talouta on seuratu tytäryhteisöra-
portien käsitelyn yhteydessä 2−4 kertaa vuodessa.

Konsernijaosto käsiteli Hekan hallinnon kehitä-
mistä eli Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tytär-
yhtiöiden sulautumissuunnitelmaa marraskuussa 
2016. Muodollisesti kyse oli yhtiön ajankohtaiskat-
sauksesta konsernijaostossa, mihin liityen kau-
punginhallituksen konsernijaosto pääti 14.11.2016 
”merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin asunnot 
Oy:n ajankohtaiskatsauksen liiteineen.” Konser-
nijaostolta ei hankitu muodollista ennakkokantaa, 
koska kyseessä ei ollut konserniohjeen mukainen 
kaupunkikonsernin kannalta taloudellisesti mer-
kittävä ja periaatteellisesti laajakantoinen asia. 
Konsernijaosto oli kuitenkin päätänyt jo kevään 
2016 yhtiökokouskirjauksessa kehotaa yhtiöko-
kousedustajaa eli kaupunginkanslian oikeuspal-
veluita toimimaan yhtiökokouksessa siten, että 
yhtiökokous kehotaa yhtiön hallitusta jatkamaan 
Hekan alueyhtiörakenteen edelleen kehitämistä. 
Kehitämistyötä tuli tehdä yhdessä henkilöstön ja 
asukkaiden kanssa niin, etä valmistelut voidaan 
saada päätökseen vuoden 2016 lopussa. Itse fuu-
siopäätökseen konsernijaosto ei kuitenkaan ole 
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otanut kantaa. Erään hallituksen jäsenen mukaan 
konsernijaostolta on kuitenkin käytännössä haetu 
hyväksyntä: jos konsernijaosto olisi toimivan joh-
don kanssa eri mieltä Hekan kehitämisestä, kon-
sernijaosto antaisi yhtiölle ohjausta.

Haastatelujen perusteella yhtiön ja omistajan vä-
lillä ei ole ollut ristiriitatilanteita, eli yhtiön ja kau-
pungin edut ovat olleet yhteneväiset. Yhtiö on toi-
minut omistajan tahdon mukaisesti ja vastaavasti 
kaupunki on omistajana toiminut siten, etei ole 
syntynyt tilanteita, joissa kaupunki olisi omistajana 
heikentänyt yhtiön johdon mahdollisuuta noudat-
taa huolellisuus- ja lojaliteetivelvoiteta.

Esteellisyyssääntelyn muutos on tehnyt 
kaksoisroolit haasteellisiksi

Hekan hallituksen puheenjohtajana toimii kaupun-
kiympäristön toimialan apulaispormestari. Halli-
tuksen muita jäseniä oli arviointiajankohtana neljä, 
joista kaksi asukasedustajia. Kaksi muuta hallituk-
sen jäsentä olivat kaupungin johtavia virkamiehiä, 
rahoitusjohtaja sekä kaupunginsihteeri, joka toimi 
kaupunkiympäristön toimialalla.

Uudistuneessa kuntalaissa (410/2015) tehtiin es-
teellisyyssääntelyyn muutos, jonka mukaan yhtei-
söjäävin poikkeus ei enää 1.6.2017 alkaen ole ollut 
voimassa kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen ja 
säätiöiden kohdalla. Yhteisöjäävillä tarkoitetaan toi-
mielinedustukseen perustuvaa esteellisyytä. Kun-
talain esitöiden mukaan muutoksen tarkoituksena 
on ehkäistä ongelmalliseksi todetua mahdollisuuta 
käytännössä vastata oman toimintansa valvonnasta.

Helsingin kaupungin oikeuspalveluissa laaditun 
muistion mukaan kuntakonserniin kuuluvan yhtei-
sön tai säätiön hallituksen jäsen tai muu lain tar-
koitama henkilö on esteellinen aina silloin, kun 
kunnan toimielimessä käsitellään kyseisen yhtei-
sön tai säätiön asioita. Sääntelyn muutos tarkoit-
taa, etä henkilö on esteellinen jo pelkästään sillä 
muodollisella perusteella, etä yhtiö on asianosai-
nen, jolloin käsiteltävän asian laadulla tai intres-
siristiriidalla ei ole merkitystä esteellisyyden arvi-
oinnissa. Esteellisyys syntyy myös silloin, kun asian 
ratkaisusta on odotetavissa erityistä hyötyä tai 
vahinkoa lainkohdassa tarkoitetulle yhtiölle, vaikka 
se ei olisi asianosainen. Hallintolain 11 §:n mukaan 
hallintoasiassa asianosainen on se, jonka oikeuta, 
etua tai velvollisuuta asia koskee.

Esteellinen henkilö ei saa otaa osaa mihinkään asian 
käsitelyvaiheeseen eli asian vireillepanoon, valmis-
teluun, päätöksentekoon tai täytäntöönpanoon (kä-
sitelykielto). Esteellinen henkilö ei saa myöskään 

olla läsnä asiaa käsiteltäessä (läsnäolokielto). Mikäli 
esteellinen henkilö otaa osaa asian käsitelyyn, pää-
tös syntyy virheellisessä järjestyksessä. Esteellisyy-
den jätäminen huomioimata voi johtaa päätöksen 
kumoamiseen muutoksenhaun johdosta.

Oikeuspalveluiden laatima muistio käsitelee myös 
yhteisöjäävisääntelyn ennakollista huomiointia 
seuraavasti: ”Esteellisyyssääntelyn yleisenä tar-
koituksena on turvata hallintomenetelyn puolueet-
tomuuta ja riippumatomuuta. Vaikka esteellisyys 
arvioidaan aina yksitäistapauksissa, kaupungin 
on syytä pyrkiä ennakollisesti otamaan huomioon 
yhteisöjäävisääntely muuan muassa nimitetäessä 
yhtiöihin hallituksen jäseniä.” Edelleen muistiossa 
todetaan: ”Mikäli hallituksen jäsenyys tai muu lain-
kohdassa tarkoitetu asema yhtiössä aiheutaa sii-
nä määrin esteellisyystilanteita, etä viran tai luot-
tamustoimen hoitaminen kaupungilla vaikeutuu, 
on harkitava, onko henkilön tarkoituksenmukaista 
jatkaa kyseisessä asemassa yhtiössä”.

Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari 
on kaupunginhallituksen jäsen ja kaupunkiympä-
ristölautakunnan puheenjohtaja. Jos tilanne muo-
dostuisi sellaiseksi, etä apulaispormestari olisi 
kovin usein esteellinen, hänen ei olisi tarkoituk-
senmukaista toimia yhtiön hallituksessa. Helsingin 
kaupungin asunnot Oy:llä oli 466 vuokranmääritys-
yksikköä eli taloa tai taloryhmää vuodenvaihteessa 
2016−2017. Esimerkiksi kaavamuutoksissa Heka 
voi olla asianosainen ilman, etä sitä olisi päätök-
sestä suoraan nähtävissä. On riskinä, etä esteel-
lisyyden huomiota jätäminen johtaa päätöksen 
kumoamiseen. Tästä syystä on tärkeää, etä es-
teellisyytä arvioidaan tapauskohtaisesti ja järjes-
telmällisesti.

Konsernijohdon kaksoisroolit ovat 
hankalia

Apulaispormestari on hallintosäännön mukaan 
osa konsernijohtoa, ja hänen tehtäviinsä kuuluu 
”antaa toimialallaan toimiohjeita kaupunkia eri yh-
teisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kan-
nan otamiseksi käsiteltäviin asioihin silloin, kun 
kyseessä ei ole taloudellisesti merkitävä tai peri-
aateellisesti laajakantoinen asia” ja vastata ”toi-
mialallaan osaltaan kaupungin edun valvomisesta 
niissä yhteisöissä ja säätiöissä, joissa kaupungilla 
on määräysvaltaa. Toimiessaan Hekan hallituksen 
puheenjohtajana apulaispormestari on esteellinen 
antamaan yhtiölle konserniohjeen mukaisia toi-
miohjeita. Lisäksi hänellä on kaksoisrooli kaupungin 
edun valvojana ja yhtiön edun valvojana. Osakeyh-
tiölain lojaliteeti- ja huolellisuusvelvoiteen mukaan 
yhtiön hallituksen jäsenen on edistetävä yhtiön 
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etua. Käytännössä ongelmia ei ole ollut, koska yhti-
ön ja kaupungin edut ovat olleet yhteneväiset.

Kaksoisrooleihin liityy kuitenkin maineriskejä kau-
pungin näkökulmasta. Tampereella Kotilinnasääti-
ön ja kaupungin välinen maanvuokrasopimus johti 
rikostutkintaan. Asiaa tutkinut sisäinen tarkastus 
esiti yhtenä suosituksena, etä ”Konsernijohdon 
omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan puolueet-
tomuuden turvaamiseksi tytäryhteisöjen johtoon 
kuuluvien henkilöiden ei tulisi kuulua konsernijoh-
toon ja valvonnasta vastaaviin toimielimiin.” Kunta-
lain kommentaariteoksessa on tarkasteltu konser-
nijohdon määritelyä ja todetu siinä yhteydessä, 
etä tytäryhteisöjen johtoon kuuluvat henkilöt eivät 
voi kuulua kunnan konsernijohtoon. Toisaalta kir-
jallisuudessa on esitety tulkintoja, joiden mukaan 
periaatteellista estettä luottamushenkilöiden ja 
viranhaltijoiden kaksoisroolille ei ole, kun esteelli-
syyssääntelyä noudatetaan. 1.6.2017 voimaan as-
tuneen esteellisyyssääntelyn tiukennuksen jälkeen 
on kuitenkin mahdollista, etä kaksoisroolin tarkoi-
tuksenmukaisuuta joudutaan harkitsemaan, jos 
esteellisyystilanteita tulee kovin usein.

Tarkastuslautakunta suositteli vuoden 2016 ar-
viointikertomuksessaan, etä kaupunginkanslian 
tulee otaa esteellisyyssäädöksen tiukentuminen 
huomioon hallituksen jäsenten nimitämisen val-
mistelussa ja konserniohjeen päivittämisessä. 
Kaupunginhallitus totesi lausunnossaan 3.5.2017, 
että ”konserniohjeen mukaisesti kaupungin ty-
täryhteisöjen osalta varmistetaan muun muassa 
hallituksen riippumatomuus. Tämä pitää sisällään 
kulloinkin voimassa olevien esteellisyyssäännösten 
huomioon otamisen. Jatkossakin kaupunki tulee 
omistajana otamaan hallituksen jäseniä nimetes-
sään huomioon sen, etä kaupungin konsernijohto 
pystyy tarkoituksenmukaisella tavalla suoritta-
maan sille kuuluvat seuranta- ja valvontatehtävät.” 
Konsernijaostossa käsiteltiin 5.3.2018 vuodelle 
2018 tehtäviä hallitusten jäsenten nimityksiä, joihin 
sisältyi muun muassa kaupunkiympäristön toimi-
alan apulaispormestarin hallituksen puheenjoh-
tajuus Hekassa. Konserniohjauksen päällikön mu-
kaan Hekan, kuten muidenkin yhtiöiden, kohdalla 
on harkitu, onko hallitukseen nimetävillä estetä 
hallituksen jäsenenä toimimiselle. Hekan osalta 
harkinnan lopputulos on ollut, etei estetä ole.

Johtopäätökset

Arvioinnin perusteella Helsingin kaupungin asun-
not Oy:n omistajaohjaus on ollut tarkoituksenmu-
kaista, muta apulaispormestarin kaksoisrooli yhti-
ön hallituksen puheenjohtajana ja konsernijohdon 
edustajana voi olla yksitäisissä tilanteissa haas-

Tarkastuslautakunta toteaa, etä

• omistajaohjauksen selkeyden kannalta olisi 
parempi, etä konsernijohtoon kuuluvat kau-
punginhallituksen tai sen konsernijaoston 
jäsenet, pormestaristo ja viranhaltijat eivät 
toimisi tytäryhteisöjen johdossa.

kaupunginkanslian tulee
• valmistella konserniohjeen päivitys otamaan 

huomioon aiempaa tiukempi esteellisyys-
sääntely.

teellinen. Juridista estetä sille ei ole, muta käy-
tännössä esteellisyyssääntelyn tiukentuminen on 
johtanut siihen, etä kaksoisrooli voi hankaloitaa 
luotamustehtävän hoitamista. Hekan kaltaisessa 
ympäri kaupunkia maantieteellisesti sijoituvassa 
yhtiössä on se erityispiirre, etä kaupunginhallituk-
sen tai kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen-
teossa Heka voi olla melko usein asianosainen, tai 
asian ratkaisusta voi olla erityistä hyötyä tai vahin-
koa yhtiölle, vaikka se ei olisi asianosainen. Näiden 
tilanteiden ennalta havaitseminen on tärkeää, jot-
tei apulaispormestari osallistu päätöksentekoon 
esteellisenä. Toisaalta, jos esteellisyystilanteita tu-
lee kovin usein, saataa luotamushenkilötehtävän 
hoitamisen kannalta tulla harkitavaksi hallituksen 
jäsenyydestä luopuminen. Tässä tapauksessa apu-
laispormestari voisi antaa yhtiölle omistajaohjaus-
ta konsernijohdon edustajana.

Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen osalta 
varmistetaan hallitusten riippumatomuus. Kau-
punginhallituksen lausunnon mukaan riippumat-
tomuus pitää sisällään myös esteellisyyssääntelyn 
huomioon otamisen. Tätä konserniohjeen kohtaa 
olisi tarpeen täsmentää, ja huomioida sekä viran-
haltijoiden etä luotamushenkilöiden kaksoisroolit 
ja esteellisyyssääntelyn muutos. 

Kaupunki on yhtiön omistajana asetanut yhtiölle 
tavoiteita, jotka toteutavat yhtiön omistamisen 
tarkoitusta. Haastatelujen perusteella ohjatavilla 
ja ohjaavilla tahoilla oli yhteneväinen käsitys yhtiön 
tarkoituksesta ja tavoiteista. Omistajaohjauksen 
menetelytavat ovat olleet konserniohjeen mukai-
sia. 

Yhtiö on toiminut omistajan tahdon mukaisesti. 
Yhtiön ja omistajan välillä ei ole ollut ristiriitatilan-
teita, vaan yhtiön ja kaupungin edut ovat olleet yh-
teneväiset. Kaupunki on omistajana toiminut siten, 
eteivät sen toimet ole heikentäneet yhtiön johdon 
mahdollisuuta noudataa osakeyhtiölain huolelli-
suus- ja lojaliteetivelvoiteta.
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Toimialarajat ylittävät 
arvioinnit
4.5
Asunnotomuuden vähentäminen

?
!

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, onko asunnot-
tomuutta vähennetty valtakunnallisten pitkäai-
kaisasunnotomuusohjelmien ja kaupungin stra-
tegiaohjelman mukaisesti. Arvioinnin tarkentavina 
osakysymyksinä selvitettiin minkälaisin keinoin 
asunnotomuuta on Helsingissä pyrity vähentä-
mään ja minkälaisia tuloksia on saavutetu. Lisäk-
si selvitetiin, onko laaditu yhteinen suunnitelma 
asunnotomuuden vähentämiseksi kaupungin eri 
toimialojen yhteistyönä, onko asumiskuntoutus-
ohjelma vahvistettu psykiatria- ja päihdepalve-
luissa ja onko pitkäaikaisasunnottomuuden vä-
hentämisohjelmaa jatketu ja kiinnitety erityistä 
huomiota nuorten asunnotomuuden ehkäisyyn. 

Helsingin strategiaohjelman 2013–2016 mukaan 
asuntotuotannolla pyritään vastaamaan erilaisten 
kaupunkilaisten asumistarpeisiin siten, etä asun-
topolitiikka on sekä sosiaalisesti vastuullista etä 
kaupungin kokonaistalouden kannalta hallittua. 
Asuntorakentamisen tarpeeseen vaikutaa Helsin-
gissä ennusteita nopeampana jatkunut väestönkas-
vu, joka perustuu erityisesti tulomuutoon muualta 
maasta sekä ulkomailta. Asuntojen riitävyyden li-
säksi Helsingissä haasteena on asumisen kalleus. 

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaan 
kestävän kasvun turvaaminen on kaupungin kes-
keisin tehtävä. Toimivat asuntomarkkinat ovat 
tärkeässä roolissa kasvun haasteeseen vastaami-
sessa. Helsinki panostaa kohtuuhintaiseen vuok-
ra-asuntotuotantoon asumisen ja maankäytön 
toteutusohjelman (AM-ohjelma) mukaisesti ja sel-

Väkiluvun kasvu asetaa paineita 
asunnotomuustilanteelle

Helsingin väkiluku oli vuoden 2016 lopussa 635 181. 
Väestö kasvoi vuoden 2016 aikana 6 973 asukkaal-
la. Kasvusta 72 prosentia tuli ulkomaalaistaustai-
sen väestön kasvusta. Helsinkiläisistä ulkomaa-
laistaustaisia on noin 15 prosentia. Jos oletetaan, 
etä väestönkasvu jatkuu nykyisen kaltaisena, kas-
vaa väestö Helsingissä vuoteen 2026 mennessä 
700 000 asukkaaseen ja vuoteen 2050 mennessä 
774 000 asukkaaseen. Väestönkasvusta kaksi kol-
masosaa on muutovoitoa.

Väestön kasvun myötä myös asunnotomuus li-
sääntyy. Helsingissä oli 3 500 asunnotonta vuon-
na 2016. Tilastokeskuksen määritelmän mukaan 
asunnotomiin luetaan ulkona, erilaisissa tilapäis-
suojissa ja yömajoissa olevat sekä laitoksissa 
asunnon puuteen vuoksi asuvat (esimerkiksi ensi-
suojat, hoito- ja huoltokodit, psykiatriset sairaalat, 
kehitysvammaisten laitokset). Myös vapautuvat 
vangit, joilla ei ole asuntoa tiedossa, luetaan asun-
notomiksi. Lisäksi asunnotomiksi luetaan tilapäi-
sesti tutavien ja sukulaisten luona asustavat ja 
kiertelevät.

Onko asunnotomuuta vähennety 
valtakunnallisten pitkäaikaisasun-
notomuusohjelmien ja kaupungin 
strategian mukaisesti?

Pitkäaikaisasunnotomuusohjelmia 
on toteutetu laajasti, muta strate-
giaohjelman kaikkia toimenpiteitä 
ei ole toteutetu.

vitää aktiivisesti toimenpiteitä asumisen hinnan 
nousun hillitsemiseksi. Helsinki huolehtii asun-
totuotannon edellytyksistä kaavoituksella ja ton-
tinluovutuksella. Helsinki myös torjuu aktiivisesti 
asunnottomuutta. Asuntotarjonnassa pyritään 
monipuolisuuteen. Monipuolisuuta pyritään tur-
vaamaan siten, etä sekä uusille etä täydennys-
rakennetaville asuinalueille rakennetaan kaikkia 
hallintamuotoja Helsingin kaupungin vuokra-asun-
noista vapaarahoiteisiin omistusasuntoihin. 

Arvioinnin aineistona käytetiin saatavilla olevaa 
kirjallista materiaalia, kuten kotimaisia ja kansain-
välisiä tutkimuksia, selvityksiä, tilastoja sekä ym-
päristöministeriön pitkäaikaisasunnotomuuden 
vähentämisohjelmia ja Helsingin kaupungin asun-
notomuuteen liityvien eri työryhmien raporteja. 
Lisäksi arvioinnissa tehtiin sähköpostitiedusteluita 
sosiaali- ja terveystoimialan, kaupunkiympäristön 
toimialan ja keskushallinnon henkilöstölle. 
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Kaupungin asunto-omaisuus on 
hajautunut ja asuntotuotantotavoiteet 
ovat haasteellisia
Helsingin kaupungin asunto-omaisuus on hajau-
tetu useaan eri omistajayhtiöön, joiden omistuk-
sessa on noin 60 900 asuntoa. Vuonna 2017 väli-
vuokratuna oli lisäksi yhteensä 4 490 asuntoa ja 
laitospaikkoja 1 496. Tavanomaiseen vuokra-asu-
miseen kohdennetut asunnot ovat kaupungilla 
eritäin tehokkaassa käytössä. Merkitävin asunto-
jen tyhjilläänolo aiheutuu korjaustoiminnasta. Eri-
tyisryhmien osalta asuntojen määrää arvioidaan 
jatkuvasti. Uudiskohteita on rakenteilla ja vanhoja 
peruskorjataan tarkoituksenmukaisemmiksi. 

Helsingin seudun kunnat ja valtio ovat sopineet 
maankäytön, asumisen ja liikenteen toteutusohjel-
masta (MAL-ohjelma). Sopimuksen tarkoituksena 
on luoda edellytykset tontitarjonnan ja asunto-
tuotannon merkitävälle lisäämiselle. Sopimukses-

sa Helsingin osuus asuntotuotantotavoitteesta 
vuosina 2016−2019 on 24 000 asuntoa. 

Asumisen kaavoitustilanne on ollut viime vuosina 
hyvällä tasolla. Asuntokäytöön on saatu kaavoi-
tetua tontimaata riitävästi. Helsingin tavoiteena 
on ollut, etä vuodessa valmistuisi 6 000 asuntoa. 
Tavoiteeseen ei ole viime vuosina päästy. Asun-
tomarkkinatilanteen suurin haaste liityy uusien 
hankkeiden käynnistämisvaikeuksiin erityisesti 
säännellyn tuotannon osalta. Helsingin alueella ra-
kennutajat ovat saaneet vain vähän tai eivät lain-
kaan tarjouksia urakoihin. Asuntoja on kuitenkin 
valmistunut vuonna 2016 yhteensä 4 395 ja vuonna 
2017 yhteensä 4 890. 

Asunnotomuuden vähentämisohjelmat 
pohjaavat Asunto ensin -malliin

ARA on käytänyt tilastoissaan pitkäaikaisasun-
notomuuden määritelmänä seuraavaa: ”Pitkäai-
kaisasunnotomalla tarkoitetaan henkilöä, jonka 
asunnotomuus on pitkitynyt tai uhkaa pitkityä 
sosiaalisten tai terveydellisten syiden vuoksi yli 
vuoden mitaiseksi tai asunnotomuuta on esiin-
tynyt toistuvasti viimeisen kolmen vuoden aikana”. 

Valtakunnalliset pitkäaikaisasunnotomuuden vä-
hentämisohjelmat (PAAVO I ja II) pohjautuvat Asun-
to ensin -malliin. Mallin keskeinen näkemys on, etä 
sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ratkai-
seminen ei ole edellytyksenä asumisen järjestä-
miselle, vaan asunto on edellytys, joka mahdollis-
taa myös asunnotomana olleen henkilön muiden 
ongelmien ratkaisemisen. PAAVO-ohjelmien läh-
tökohtia ovat olleet muun muassa ihmisoikeudet, 
oikeus asuntoon ja lain turvaamaan vuokrasopi-
mukseen sekä tarpeenmukainen yksilöllinen tuki 
asumiseen. 

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjel-
mien tavoiteena on ollut vuodesta 2008 lähtien 
pitkäaikaisasunnottomuuden puolittaminen tai 
poistaminen kokonaan. Vuonna 2016 Helsingissä 
oli asunnotomia 3 500 henkilöä, määrän ollessa 
3 150 vuonna 2008. Vuodesta 2008 kasvua asun-
notomien kokonaismäärään on tullut 11 prosent-
tia. Kasvu on aiheutunut pääasiassa nuorten ja 
maahanmuuttajien osuuksien kasvusta, joissa 
nousu on ollut huomatavaa. Vastaavalla ajanjak-
solla pitkäaikaisasunnotomien määrä on laske-
nut 29 prosentia. Tilastojen mukaan tilapäisesti 
tutavien tai sukulaisten luona asuvien (piiloasun-
notomuus) osuus kyseisenä aikana kaikista asun-
notomista on vaihdellut 67−83 prosentin välillä. 
Pitkäaikaisasunnotomuuta ei ole ohjelmakausilla 
saatu puolitetua eikä poistetua kokonaan. Pit-

Kohtuuhintainen asuminen on 
Helsingin haaste

Helsingin asuntokanta eroaa muusta seudusta ja 
vuokra-asuntokanta on keskitynyt voimakkaasti 
Helsinkiin. Osakeasuntojen hinnat ovat edelleen 
jatkaneet nousuaan. Helsingin hintatasolla omis-
tusasunnon hankintaan tarvitaan joko olemassa 
olevaa varallisuuta tai säännölliset tulot. Lähes 
puolet helsinkiläisistä asuukin vuokralla. Viime 
vuosina vuokrien nousuvauhti on hidastunut, mut-
ta vapaarahoiteisten vuokra-asuntojen tarjonta 
on siirtynyt yhä voimakkaammin yksityisten taho-
jen omistamiin asuntoihin sekä sijoitusasuntoihin. 
Vuokra-asumisessa määräaikaisuus, vuokrien ko-
rotukset ja mahdollisuus irtisanoa vuokralainen 
aiheutavat omistusasumista useammin muuto-
pakkotilanteita ja siten mahdollisesti väliaikaista 
asunnotomuuta. 

Yleistä asumistukea saaneiden kotitalouksien 
määrä on vuodesta 2008 vuoteen 2016 kaksin-
kertaistunut. Vuonna 2016 yleistä asumistukea sai 
42 182 vuokra-asunnossa asuvaa ja 1 945 omistus-
asunnossa asuvaa kotitalouta. Vapaarahoiteis-
ten vuokra-asuntojen osuus kaikista asumistukea 
saaneista vuokra-asunnoista oli vuoden 2016 lo-
pussa 53 prosentia.   

Euroopan tasoisena haasteena on asumisen hinnan 
nousu, joka syrjäytää yhä useampia asuntomark-
kinoilta. Suomenkin näkökulmasta on tunnisteta-
vissa, erityisesti suuremmissa kaupungeissa, etei 
pieni- ja keskipalkkaisten töiden perässä kannata 
muutaa, jos suuri osa tuloista menee asumiseen. 
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käaikaisasunnotomuuta on saatu kuitenkin vä-
hennetyä. Tilastojen valossa näytäisi siltä, etä 
asunnottomuus Helsingissä ei ole olennaisesti 
kasvanut tai pienentynyt, muta asunnotomuuden 
muodot ovat muutuneet.

Molemmilla ohjelmakausilla tavoiteena oli tuot-
taa 750 asuntoa asunnotomien käytöön. Lisäksi 
tavoiteena oli asuntoloista luopuminen pitkäai-
kaisasunnotomien asumismuotona. PAAVO I ja II 
-ohjelmakausille asetetut asuntotavoiteet ylityi-
vät. PAAVO I -ohjelmakaudella tuotetiin asunnot-
tomien käytöön yhteensä 832 asuntoa ja PAAVO 
II -ohjelmakaudella yhteensä 1 015 asuntoa. Viimei-
sistä asuntolamuotoisista asumisyksiköistä luo-
vutiin Helsingissä vuonna 2013 ja siirrytiin tuet-
tuun ja yksilöllisempään palveluun ja asumiseen. 

Edelleen tavoitteena oli osoittaa riittävä määrä 
tonteja nuorisoasuntojen rakentamiseen. Nuorten 
asuminen pyritään huomioimaan tontinluovutuk-
sien yhteydessä varaamalla tiety määrä tontimaa-
ta opiskelijoille ja nuorille tarkoitetujen asuntojen 
rakentamiseen. Vuonna 2016 valmistui yhteensä 
299 opiskelijoille ja nuorille tarkoitetua asuntoa. 
Muuta kohtuuhintaista vuokra-asumista valmistui 
hieman yli 200 asunnon verran. Vuonna 2017 tont-
teja oli varatu Helsingin kaupungin maalta noin 700 
opiskelija-asunnon rakentamista varten ja muualle 
kuin kaupungin maalle yli 500 asunnon verran. 

Lisäksi tavoiteena oli vakiinnutaa asumisneuvon-
tatoiminta.  Asumisneuvontatoiminta vakiinnutet-
tiin osaksi Helsingin kaupungin toimintaa vuonna 
2005. Kaupungin palveluksessa työskentelee tällä 
hetkellä 16 asumisneuvojaa. Asumisneuvontatoi-
minnalla on pystyty ehkäisemään häätöjä kolman-
neksella. Vuonna 2015 asumisneuvojilla oli 5 350 
asiakasta, vuonna 2016 yhteensä 6 809 ja vuonna 
2017 yhteensä 8 525. 

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen 
asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpi-
deohjelmasta vuosille 2016−2019 (AUNE-ohjel-
ma). AUNE-ohjelma jatkaa aikaisempien pitkä-
aikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmien 
eteenpäin viemistä ja syventämistä. AUNE-oh-
jelmakaudella päämääränä on liitää asunnoto-
muustyö osaksi syrjäytymisen torjuntatyön ko-
konaisuuta, Asunto ensin -periaateen pohjalta, 
tarkoitaen asumisen turvan varmistamista aina, 
kun asiakas kohdataan palvelujärjestelmässä. 

Asunnotomien palvelut ovat 
hajautuneet

Kaupungin strategiaohjelman 2013−2016 mukaan 

Asunnotomuuden vähentämistoimen-
piteiden vaikutavuuden arviointi on 
haasteellista
Asunnotomuuteen ja sen ennaltaehkäisemiseen 
tähtäävien toimien kustannusten kokonaisarvioin-
tiin liityy paljon haasteita. Yksitäisten kustannus-
ten ja vaikutusten määritely on vaikeaa. Haasteena 

eri toimialojen tuli yhteistyössä laatia hallintokun-
tien välille yhteinen suunnitelma asunnotomuuden 
vähentämiseksi. Lisäksi psykiatria- ja päihdepal-
veluissa oli tavoiteena vahvistaa asumiskuntou-
tusohjelma. Toimialoilta saatujen tietojen mukaan 
yhteistä suunnitelmaa ei ole laaditu, vaikka kau-
punkiympäristön ja sosiaali- ja terveystoimialan 
kesken tehdäänkin yhteistyötä asunnotomuuteen 
liittyen. Myöskään asumiskuntoutusohjelmaa ei 
sosiaali- ja terveystoimialan mukaan ole laaditu. 

Helsingissä asunnotomien palvelut järjestetään 
sosiaali- ja terveystoimialalla kolmen osaston toi-
mesta. Asiakkaan tilanteesta riippuu palveluita 
antava osasto. Asunnotomalle, jolla on asunnon 
lisäksi tarve sosiaali- ja/tai terveyspalveluille, teh-
dään tuetun asumisen tarvearviointi. 

Asumisneuvontatoiminta on interventio, joka liityy 
kiinteästi hallituksen pitkäaikaisasunnotomuuden 
vähentämisohjelmaan (PAAVO I). Helsingin asu-
misneuvontatoiminnan visio on muovautunut val-
takunnallisista asunnotomuuden vähentämisen 
tavoiteista käsin. Asumisneuvoja pyrkii autamaan 
ja neuvomaan kaikenlaisissa asumiseen liityvissä 
ongelmatilanteissa ja työskentelee yhdessä asuk-
kaiden, viranomaisten, talotoimikuntien ja kolman-
nen sektorin kanssa. 

Suomessa on tarkoitus tehdä sosiaali- ja terveys-
palveluiden uudistus osana maakuntauudistusta 
1.1.2020 alkaen. Maakuntien sosiaali- ja terveys-
palveluiden osalta ei vielä ole tiedossa, miten 
kuntien tukiasuminen tullaan järjestämään. Tuki-
asuntokanta on sosiaalityön kannalta merkityk-
sellinen. Maakuntauudistuksen jälkeen vastuu so-
siaalipalvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta 
on maakunnalla. Helsingin kaupunginhallituksen 
26.3.2018 hyväksymässä lausunnossa kiinnitetiin 
huomiota riskeihin, joita maakuntauudistukseen 
sisältyy asumispalvelujen näkökulmasta: ”Helsin-
gissä sosiaali- ja terveyspalvelut ovat vahvasti inte-
groituneet erityisryhmien (ikäihmiset, lastensuo-
jelun jälkihuoltonuoret, asunnotomat, päihde- ja 
mielenterveyskuntoutujat) asumispalveluihin. Uu-
distuksessa asuminen ja siihen liityvien palvelujen 
turvaaminen on uhatuna, kun asuminen ja asuk-
kaan palvelut erotetaan eri organisaatioihin.”
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on myös se, etä osa sekä kustannuksista etä vai-
kutuksista saataa ilmetä vasta myöhemmin, vuo-
sien kulutua. Asunnotomuuden vähentämiseen 
tähtäävien interventioiden kustannusvaikutavuu-
desta on tehty kansainvälisesti paljon tutkimusta. 
Eri tutkimuksissa kustannusten arviointi perustuu 
pääsääntöisesti asunnotomien käytämiin palve-
luihin ja niistä aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä 
verrataan yleensä tilanteessa ennen interventiota 
ja intervention jälkeen tai vaihtoehtoisesti valitaan 
verrokkiryhmiä, joiden palvelujen käytöä verra-
taan keskenään. 

Tutkimusten mukaan Asunto ensin -mallin avulla 
on saavutettu huomattavia kustannussäästöjä, 
jotka aiheutuvat esimerkiksi kriisipalveluiden käy-
tön vähenemisestä tai asunnottomuuskierteen 
katkeamisesta. Kustannussäästöjen lisäksi mal-
lin avulla voidaan saavutaa myönteisiä vaikutuk-
sia henkilöiden elämänlaatuun, esimerkiksi oman 
asunnon tuoman yksityisyyden, vähentyneen alko-
holinkäytön ja säännöllisten terveyspalveluiden ja 
kuntoutuksen avulla. 

Johtopäätökset

Kaupungin strategiaohjelmassa 2013−2016 on edel-
lytety, etä laaditaan yhteinen suunnitelma asunnot-
tomuuden vähentämiseksi kaupungin eri toimialojen 
yhteistyönä. Lisäksi on edellytety, etä asumiskun-
toutusohjelma vahvistetaan psykiatria- ja päihde-
palveluissa. Strategiaohjelmassa edellytetyt suun-
nitelmat asunnottomuuden vähentämiseksi sekä 
asumiskuntoutusohjelma ovat jääneet laatimata. 

Asunnotomuus on alati muutuva ilmiö, joka on 
sidoksissa asunnotomuuspolitiikkaan ja yhteis-
kuntapolitiikassa tapahtuviin muutoksiin ja kehi-
tyskulkuihin. Pitkäaikaisasunnottomuutta ei ole 
PAAVO-ohjelmakausien tavoitteiden mukaisesti 
saatu puolitetua tai poistetua kokonaan. Pitkä-
aikaisasunnottomuusohjelmien toimenpiteiden 
toteutamisen myötä pitkäaikaisasunnotomuus 
Helsingissä on laskenut, muta asunnotomuus 
kokonaisuutena on kasvanut. Kasvu on aiheutunut 
pääasiassa nuorten ja maahanmuutajien osuuk-
sien kasvusta asunnotomissa. Kaksi kolmasosaa 
asunnotomuudesta aiheutuu kuitenkin tilapäises-
ti tutavien tai sukulaisten luona asuvista ja on niin 
sanotua piiloasunnotomuuta. 

Vaikka asumisen kaavoitustilanne on ollut viime 
vuosina hyvällä tasolla, ei valmistuneiden asunto-
jen osalta ole päästy tavoiteisiin. Asuntomarkki-

Tarkastuslautakunta toteaa, etä

kaupunginkanslian, kaupunkiympäristön toi-
mialan sekä sosiaali- ja terveystoimialan tulee 
yhteistyössä
• laatia yhteinen suunnitelma asunnotomuu-

den vähentämiseksi ja kiinnitää huomiota 
erityisesti nuorten ja maahanmuutajien 
asunnotomuuteen. Suunnitelmassa tulee 
otaa huomioon mahdollinen tuleva sote- ja 
maakuntauudistus.

kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toi-
mialan tulee

varmistaa asuntopolitiikassa kohtuuhintai-
nen vuokra-asuntotuotanto.

•

• suunnitella keinoja tilapäisesti tutavien tai 
sukulaisten luona asuvien asunnotomien 
tavoitamiseksi ja palveluiden piiriin saata-
miseksi.

varmistaa asumisneuvontatoiminnan riitä-
vyys kasvavaan asiakasmäärään nähden.

•
sosiaali- ja terveystoimialan tulee

natilanteen suurin haaste liityy uusien hankkei-
den käynnistämisvaikeuksiin erityisesti säännellyn 
tuotannon osalta. Helsingin alueella rakennutajat 
ovat saaneet vain vähän tai eivät lainkaan tarjo-
uksia urakoihin. Tontinluovutuksen yhteydessä on 
pyrity huomioimaan nuorille suunnatun asunto-
tuotannon turvaaminen.

Helsingin väestömäärä on voimakkaassa kasvus-
sa, mikä luo painetta asunnottomuustilanteen 
kehitykselle. Asumisneuvontatoiminnalla voidaan 
ennaltaehkäistä asunnottomuutta. Asumisneu-
vonnan asiakasmäärät ovat olleet viime vuosina 
kasvussa. Asumisneuvontatoimintaan kannataa 
panostaa, koska sillä on ollut merkitävä häätöjä 
vähentävä vaikutus.

Suomessa on tarkoitus tehdä sosiaali- ja terveys-
palveluiden uudistus osana maakuntauudistusta 
1.1.2020 alkaen. Uudistuksen vaikutuksista asun-
notomien palveluihin ei ole tarkkaa tietoa. Muutu-
vaan tilanteeseen on varaudutava, jota heikossa 
asemassa olevien erityisryhmien tilanne ei uusien 
organisaatiorajojen vuoksi heikenny. 
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4.6
Tavoiteena Suomen 
yritysmyönteisin kaupunki

?
!

Arvioinnin kohteena oli, missä määrin yritysmyön-
teisyyteen liityviä kaupungin strategiaohjelman 
ja ”Helsinki – Suomen yritysmyönteisin kaupunki” 
-ohjelman toimenpiteitä on toteutetu strategia-
kaudella 2013–2016. Lisäksi arvioitiin, miltä osin 
Helsingin yritysmyönteisyys on hyvällä tasolla ja 
miltä osin on parannetavaa. Yritysmyönteisyydellä 
Helsinki tarkoitaa riitävän nopeaa, ennakoitavis-
sa olevaa ja tasapuolista yritysten asioiden käsit-
telyä sekä yrityksille suunnatun palvelutarjonnan 
asiakaslähtöisyytä.

Kaupungin strategiaohjelmassa 2013–2016 ase-
tettiin tavoitetilaksi ”Suomen yritysmyönteisin 
kaupunki”. Arviointi kohdistui linjauksen neljästä 
tavoiteesta yhteen: ”Helsinki on Suomen yritys-
myönteisin kaupunki vuonna 2016. Yrityksille tar-
jotaan monipuolisia sijoittumismahdollisuuksia 
kaupungin eri osissa.” Myös kaupunkistrategiassa 
2017–2021 linjataan, etä Helsingin tulee olla Suo-
men paras kaupunki yrityksille.

Strategian toteuttamiseksi laadittiin ”Helsinki 
– Suomen yritysmyönteisin kaupunki”  toimen-
pideohjelma, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 
16.3.2015. Se sisälsi sekä avaintoimialojen kasvu-
edellytysten vahvistamiseen liityviä toimia etä 
yleisemmin yritysmyönteisyyden toimenpiteitä, 
joista 15 otetiin arvioinnin kohteeksi. Lisäksi ar-
vioitiin yhdeksän strategiaohjelman toimenpiteen 
toteutumista. 

Arvioinnin pääasiallisena aineistona olivat toimen-
piteiden toteutumista kuvaavat kirjalliset aineis-
tot sekä haastatelut kaupunginkanslian elinkei-
no-osastolla ja kaupunkiympäristön toimialalla. 
Lisäksi tarkastuslautakunnan 1. toimikunta teki 
keskushallinnon toimialalle arviointikäynnin. 

Missä määrin yritysmyönteisyytä 
edistäviä toimenpiteitä on toteu-
tetu?

Toimenpiteistä suurin osa on 
toteutunut. Merkitävimpien 
yritysasiakkuuksien hoitamisen 
toimintamallia ei ole luotu.

Toimenpiteet ovat pääosin edenneet 
tavoitellusti

Kuviossa 13 on esitety yleiskuva yritysmyönteisyy-
den toimenpiteiden toteutumisesta eri osa-alueilla. 
Arvio toteutumisesta on tehty kirjallisten aineisto-
jen ja haastatelujen perusteella. Toimenpidekoh-
tainen tieto toteutumisesta on esitety yksityiskoh-
taisemmassa arvioinnin taustamuistiossa (www.
arviointikertomus.f).

Parhaiten toteutuivat yritysvaikutusten arviointiin 
liityvät kolme toimenpidetä. Yritysvaikutusten ar-
vioinnista on kokeiluvaiheen jälkeen tullut pysyvä 
käytäntö. Kaupunginhallitus pääti 30.5.2016, etä 
yritysvaikutusten arviointi otetaan osaksi valmiste-
lu- ja päätöksentekoprosessia kokeiluun osallistu-
neissa kaupunkisuunniteluvirastossa, kiinteistövi-
rastossa ja rakennusvirastossa, sekä vaiheitain ja 
mallia edelleen kehitäen niissä virastoissa, joiden 
toiminnalla on yrityksille tai yritysten toimintaedel-
lytyksille merkitävä vaikutus. Jatkossa yritysvai-
kutusten arviointia laajennetaan koko kaupun-
kiympäristön toimialaan.

Seuraavassa käsitellään toimenpiteiden toteutu-
mista neljällä muulla osa-alueella.

Yritysten sijoitumismahdollisuuksia 
on tuetu

Yritysten sijoittumismahdollisuuksia on tuettu 
pääosin kaupungin strategiaohjelman ja yritys-
myönteisyyden toimenpideohjelman edellytämällä 
tavalla. Matalan kynnyksen yritystaloa ei ole toteu-
tetu, muta sen sijaan on kehitety Marian sairaa-
lan alueen tiloja startup-yrityksille soveltuviksi.

Yritysten sijoitumismahdollisuudet on otetu huo-
mioon uuden yleiskaavan valmistelussa. Kantakau-
pungissa on rajoitetu pyrkimyksiä muutaa asuntoja 
toimitiloiksi. Helsingin haasteena kuitenkin on, etei 
suuria teolliseen toimintaan soveltuvia tonteja ole 
tarjota ennen kuin Östersundomin kaavoitus etenee.

Yksi toimenpide jäi kokonaan toteutumata: sen mu-
kaan kaupungin tuli laatia kooste tuotantotoiminnan 
toimintaympäristölleen asetamista vaatimuksista 
yhteistyössä elinkeinoelämän järjestöjen kanssa. 
Koosteen laatimiseksi tarvitavia tietoja ei ollut saa-
tavilla. Tähän toimenpiteeseen liityi niin sanotun 
muutoriskin omaavien yritysten kartoitaminen ja 
ennakoivan toimintamallin luominen yritysten uu-
delleensijoitumisen ohjaamiseksi Helsinkiin. Elin-
keino-osaston mukaan ennakoivaa toimintamallia 
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Yritysalueiden kehitämistyö on alkanut

Yritysalueiden kehitämistoimenpiteet ovat eden-
neet, muta eivät vielä täysin toteutuneet. Suun-
nitelmaa yritysalueiden kehitämisestä ei ole vielä 
laaditu, sillä yleiskaavan täsmentäminen oli syk-
syllä 2017 vasta alkamassa. Pitäjänmäen ja Hert-
toniemen yritysalueiden kehitämissuunnitelmat 
on kuitenkin jo laaditu, ja Vallilassa on kartoitetu 
tärkeimpiä kehitämiskohteita.

Strategian mukaan tuli pyrkiä lisäämään erityisesti 
itäisen Helsingin työpaikkoja. Kaupunki on ollut ak-
tiivinen toimija Myllypurossa sekä Hertoniemen ja 
Kivikon yritysalueilla. Roihupeltoon on syntynyt uu-
sia liiketiloja, jotka työllistävät nuoria. Myllypuron 
vetovoiman kasvu voi tulevaisuudessa lisätä työ-
paikkoja Itä-Helsingissä. Kokonaisuutena katsoen 
Itä-Helsingin kehitämiseen ei kuitenkaan ole pa-
nostetu, koska nähdään, etei yrityksiä voi pakot-
taa sijoitumaan tietylle alueelle. Yritykset viihtyvät 
keskitymissä, joten yritysalueiden kehitäminen 
painotuu jo valmiiksi vetovoimaisille alueille. 

Toimenpiteiden toteutumisen aste eri osa-alueitain
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3

4

5

3

Toteutunut täysin
Toteutunut pääosin
On tehty jotain muuta tavoiteita edistävää

Toimenpiteen mukaisesti on toimitu  vain vähän
Toimenpidetä ei ole toteutetu

ei ole luotu, koska kaupungilla ei ole ollut juurikaan 
tarjota korvaavia teollisuustonteja. Tarpeen mu-
kaan yritysten tontitarpeita on ratkaistu yhteis-
työssä kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Yritysten sijoitumismahdollisuuksia tukevista toi-
menpiteistä yhden toteutumista ei voitu arvioida. 
Strategiaohjelman mukaan investointeja harkit-
sevien yritysten vasteaikaa kaavoituksen osalta 
tuli lyhentää. Termi vasteaika ei ole kaavoitukses-
sa käytössä. Yksi tilanne, jossa käsitelyajan kes-
to vaikutaa yritäjän kokemaan vasteaikaan, ovat 
kaavasta poikkeamispäätökset. Niiden käsitely-
ajan mediaani vuonna 2017 oli 4,3 kuukauta. 

Tontiasioissa yritysten kokema vasteaika on viik-
koja. Tarkkoja tilastoja ei ole, muta kaupunkiym-
päristön toimialalla yritystontiasioista vastaavan 
henkilön mukaan yritykset joutuvat odotamaan 
vastausta liian kauan, eivätkä resurssit vastaa yri-
tysmyönteisyyden strategiassa saamaa painoar-
voa. Sama epäsuhta resurssien ja strategian pai-
notusten välillä on ollut elinkeino-osastolla, jonka 
resurssit ovat haastatelujen mukaan edellisellä 
strategiakaudella pienentyneet.

Kuvio 13
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Maria 01 on ollut merkitävä uusi avaus

Yritysten toimintamahdollisuuksia ja yrityspalve-
luja on kehitety strategian ja yritysmyönteisyyden 
toimenpideohjelman mukaisesti. Täysin uutena toi-
mintamallina on luotu yhteistyössä Startup-sääti-
ön ja Helsingin Uusyrityskeskus (HUK) ry:n kanssa 
Maria 01, joka on Pohjoismaiden suurin kasvuyri-
tys-  ja riskisijoitajakeskus. Entisen Marian sairaa-
lan tiloihin sijoitunut Maria 01 toimii hautomona 
alkuvaiheen teknologiayrityksille ja toimitalona 
erilaisille kasvuyritystukitoiminnoille ja  tapahtu-
mille. Toiminnasta vastaa Startup Maria Oy, josta 
kaupunki omistaa 34 prosentia.

Kaupungin tarjoamat yrityspalvelut on keskitety 
maantieteellisesti yhteen paikkaan. Yrityspalve-
lut tunnetaan nimellä NewCo. NewCo:n yritys-
neuvonnan asiakkaiden määrä on ollut kasvussa. 
Yritysneuvontapalvelu on ollut tuloksellista siinä 
mielessä, etä yritysneuvonnan kauta perustetut 
yritykset ovat muita yrityksiä todennäköisemmin 
yhä toiminnassa viiden vuoden kulutua. Helsingis-
sä vuositain perustetuista noin 5 500 yrityksestä 
noin viidennes on perustetu Helsingin kaupungin 
ja Helsingin Uusyrityskeskus ry:n yhteistyössä jär-
jestämän yritysneuvonnan kauta.

Strategiakaudella 2013–2016 erityisesti startup-
yritysten palveluja on kehitetty. Kaupunki luo-
pui omasta startup-kiihdyttämöstä, mutta sen 
sijaan NewCo kokoaa toimijoita yhteen verkos-
toksi, josta voidaan osoittaa yhteistyökumppa-
neita kasvuyrityksille. Tähän yrityspalvelueko-
systeemiin kuuluu 150–200 toimijaa Helsingin 
alueella, esimerkiksi korkeakouluja, niiden yrit-
täjyysohjelmat ja kymmeniä yrityskiihdytämöitä.

Yritysasiakkuuksien hoitoa ei ole 
systematisoitu

Asiointia on kehitety vain ositain strategian ja 
yritysmyönteisyyden toimenpideohjelman mu-
kaisesti. Strategiaohjelman mukaan olisi pitänyt 
otaa käytöön toimintamalli elinkeinopoliitisesti 
merkitävimpien yritysasiakkuuksien hoitamiseen. 
Toimenpideohjelman mukaan oli tehtävä valintoja, 
mihin yrityksiin ja millä toimintamallilla yhteyksiä 
aletaan tiiviimmin luoda. Toimintatapoja tuli kehit-
tää järjestelmällisesti yhteydenpidon tiivistämisek-
si strategisesti merkitävimpiin yrityksiin. Tällaista 
systemaatista toimintamallia ei ole otetu käyt-
töön. Elinkeino-osastolla on pidety parempana 
tapauskohtaista räätälöintiä jo senkin vuoksi, etä 
yritysasiakkuudet ja yritysten tarpeet ovat erilaisia 
kaupungin eri toimialoilla. Vaikka toimenpiteisiin 
kirjatuja toimintamalleja ei ole otetu käytöön, 

Helsingin yritysmyönteisyydessä on 
parannetavaa

Strategiaohjelman tavoite Helsingistä Suomen 
yritysmyönteisimpänä kaupunkina ei käytetävis-
sä olevien mitausten perusteella ole toteutunut. 
Helsingin yritysmyönteisyytä on kuitenkin vaikea 
verrata muuhun Suomeen. Helsingissä sekä kau-
pungin koko etä yritysten määrä ovat omassa 
mittaluokassaan ja vapaata rakennusmaata on 
vähän. Monilla yritystoiminnan mitareilla Helsinki 
ja Helsingin seutu kuitenkin menestyvät erinomai-
sesti. Arvioinnissa haastateltujen näkemys oli, etä 
kaupungin virastojen ja työntekijöiden asenne yri-
tyksiä kohtaan on selvästi parantunut yritysmyön-
teisyyden noustua strategiaohjelmaan.

Elinkeinoelämän keskusliiton kuntarankingissa 
Helsinki sijoitui toiseksi 20 suurimman kaupun-
gin joukossa vuonna 2017. Helsingin seutukunnan 
yritäjyysaktiivisuus ja kuntien taloudelliset toi-
mintaedellytykset olivat tutkimustulosten mukaan 
selvästi keskimääräistä paremmat, muta alueen 
yritysmyönteisyytä arvioitiin hieman koko maan 
keskitasoa kriitisemmin.

Kaupungin syksyllä 2016 Taloustutkimus Oy:llä 
teetämän yrityshaastatelututkimuksen mukaan 
Helsingin vahvuuksia ovat pääkaupunkiaseman ja 
väestömäärän mukanaan tuomat laajat markkinat 
ja asiakaspotentiaali, hyvä sijainti ja toimiva julki-
nen liikenne sekä liike-elämän keskityminen Hel-
sinkiin. Helsingin heikkouksina korostuivat korkea 
hintataso, byrokratia ja asioinnin hitaus. Tyytymät-
tömyytä oli etenkin kaavoitus- ja tontiasioiden 
hoidon hitauteen.

kaupunki on ollut aktiivisessa vuorovaikutukses-
sa yritysten kanssa muilla tavoin ja tunnistanut ne 
yritykset, joiden merkitys kaupungin taloudelle on 
erityisen suuri.

Sähköiseen asiointiin liityvät yritysmyönteiset toi-
mintatavat ovat edenneet hitaasti. Vuonna 2015 
toteutetun selvityksen mukaan kaupunki ei ole 
kehitänyt yritysten sähköisiä palveluja asiakasläh-
töisesti kokonaisuutena, vaan yksitäisinä kunkin 
viraston tehtävän vaatimina ratkaisuina. Selvityk-
sessä tunnistetiin, mitä palvelupolkuja tulisi ensi-
sijaisesti kehitää. Sen jälkeen on kehitety tapah-
tumailmoitusprosessia ja tukkutorin toimintoja. 
Kaupunkiympäristön toimialan palveluprosessien 
kehittäminen laajemmin jäi odottamaan uutta 
toimialaorganisaatiota, jonka myötä sähköisen 
asioinnin taustalla olevien prosessien kehitämi-
sen uskotaan olevan helpompaa.
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Helsinki on onnistunut viestimään 
elinkeinopoliitisista tavoiteistaan 
ja toimenpiteistään hyvin (2,5)

Helsingin kaupungin toimenpiteet 
yritysten toiminnan helpotamisek-
si ovat oikein suunnatuja (2,6)

Kaupungin päätöksenteossa huo-
mioidaan yritysten tarpeet (2,6)

Helsingin kaupungin ja yrityksem-
me välinen vuorovaikutus on riitä-
vää ja tarkoituksenmukaista (2,9)

Kokemukseni perusteella asiointi 
kaupungin eri virastojen kanssa on 
sujuvaa (3,0)

Kaupungin asenne yritäjyytä ja 
yritystoimintaa kohtaan on myön-
teinen (3,2)

Kaupunki voi vaikutaa toimenpi-
teillään yritykseni menestymiseen 
(3,5)

Yritykselleni on Helsingissä tarjolla 
riitävästi sopivia vaihtoehtoja si-
jaintipaikaksi (3,7)

Kaupungin teetämän yrityshaastatelututkimuksen 
vastaajien näkemykset Helsingin kaupungin onnistumisesta 
yritysmyönteisyyden osa-alueilla asteikolla 1–5 
(suluissa keskiarvo), N=1004

Täysin samaa mieltä
Ositain samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä

Ositain eri mieltä
Täysin eri mieltä
En osaa sanoa

Kuvio 14
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Johtopäätökset

Kaupungin strategiaohjelmaan ja sitä täsmentä-
vään yritysmyönteisyyden toimenpideohjelmaan 
kirjatuja toimenpiteitä on pääosin toteutetu. Osa 
toimenpiteistä on jäänyt kirjatussa muodossa to-
teutumata, muta sen sijaan on tehty jotakin muu-
ta, joka voi olla kaupungin kilpailukyvyn kannalta 
merkitävämpää. Erityisesti Startup Maria Oy:n 
syntymistä ja Maria 01:n nopeaa kehitymistä ei 
strategiakauden alussa osatu vielä ennakoida. 

Osa toimenpiteistä on kuitenkin jäänyt toteutu-
mata siitä syystä, etä niiden toteutaminen olisi 
vaatinut systemaatisen toimintamallin luomista. 
Strategiaohjelman ja toimenpideohjelman tar-
koitamaa strategisesti merkitävien yritysasiak-
kuuksien hoitamisen toimintamallia ei ole luotu 
erityisesti siitä syystä, etä elinkeino-osastolla on 
koetu tapauskohtainen räätälöinti formaalia toi-
mintamallia paremmaksi ratkaisuksi. Kun otetaan 
huomioon, etä kaupungin teetämässä yritystutki-
muksessa tärkeimmäksi kehitämistarpeeksi nou-
si aktiivisempi yhteydenpito ja viestintä yrityksiin 
päin, systemaatisempien toimintamallien luomi-
nen on edelleen tarkoituksenmukainen tavoite. 

Sähköiseen asiointiin liityvät yritysmyönteiset toi-
mintatavat ovat edenneet hitaasti. Vuonna 2015 
toteutetun selvityksen mukaan kaupunki ei ole 
kehitänyt yritysten sähköisiä palveluja asiakasläh-
töisenä kokonaisuutena, vaan yksitäisinä kunkin 
viraston tehtävän vaatimina ratkaisuina. Kaupun-
kiympäristön toimialan muodostamisen myötä us-
kotaan, etä kehitämismahdollisuudet paranevat.

Yksi keskeinen haaste yritysmyönteisyyden toteut-
tamisessa strategiakaudella on ollut se, eteivät 
resurssit ole vastanneet yritysmyönteisyyden stra-
tegiassa saamaa painoarvoa. Elinkeino-osaston 
resurssit ovat pienentyneet, ja kaupunkiympäris-

Ongelmallisista kaksoisrooleista 
tulee luopua

Arvioinnin yhteydessä tuli esiin myös esteellisyy-
teen ja kaksoisrooleihin liityviä ongelmatilanteita. 
Henkilö on hallintolain 28 §:n mukaan esteellinen 
muun muassa, mikäli hän on hallituksen jäsene-
nä sellaisessa yhteisössä tai säätiössä, joka on 
asianosainen tai jolle on odotetavissa asian rat-
kaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa. Helsingin 
kaupungin elinkeinojohtaja toimii Forum Virium 
Helsinki Oy:n ja Helsinki Business Hub Ltd Oy:n 
hallituksen puheenjohtajana. Arvioinnin yhteydes-
sä havaitiin, etä elinkeinojohtaja on tehnyt ajalla 
1.6.–31.12.2017 kolme päätöstä esteellisenä. Kyse 
oli määrärahan myöntämisestä Forum Virium Hel-
sinki Oy:lle. Kahdessa päätöksessä rahoitus ei 
tullut kaupungilta, vaan Uudenmaan liitolta, muta 
siitä huolimata esteellisyys syntyy asianomaisase-
man vuoksi. Esteellisyys on menetelyvirhe, jonka 
huomiota jätäminen voi johtaa päätöksen kumoa-
miseen muutoksenhaun johdosta.

Elinkeinojohtajan esteellisyytä ei ole huomioitu 
myöskään tilanteissa, joissa hän osastopäällikön 
roolissa hyväksyy elinkeino-osastolta päätök-
sentekoon menevät esitykset. Oikeuspalvelujen 
mukaan päätöksentekoon menevien esitysten lä-
pikäynti ja niiden kuitaus on luonteeltaan asian 
valmistelua ja siten asian käsitelyä, mikä aiheutaa 
esteellisyyden. Elinkeinojohtajan mukaan esteelli-
syys otetaan jatkossa huomioon. Kyse on kuiten-
kin laajemmasta ongelmasta kuin esteellisyyden 
asianmukaisesta toteamisesta. Osastopäällikkö-
tasoisten viranhaltijoiden esteellisyys saataa olla 

Yritysmyönteisyyden osa-alueista tutkimuksessa 
toteutui parhaiten väitämä ”Yritykselleni on Hel-
singissä tarjolla riitävästi sopivia vaihtoehtoja si-
jaintipaikaksi”, mistä täysin tai ositain samaa miel-
tä oli 63 prosentia (kuvio 14). Asioinnin sujuvuus 
kaupungin eri virastojen kanssa sen sijaan sai vain 
26 prosentilta myönteisen arvion. 

Parannettavaa on myös viestinnässä ja vuoro-
vaikutuksessa kaupungin ja yritysten välillä. Ta-
loustutkimuksen tekemän yhteenvedon mukaan 
kaupungin tulisi nykyistä paremmin olla selvillä 
yritysten tarpeista ja toiveista sekä toisaalta vies-
tiä yrityksille enemmän elinkeinopoliitisista tavoit-
teistaan ja jo tehdyistä toimenpiteistä. Tämän ha-
vainnon painoarvoa korostaa se, etä yrityskyselyn 
vastaajista pääosa oli yrityksiä, joiden merkitys 
kaupungin taloudelle on erityisen suuri. Viestinnän 
puute näkyi myös siinä, etä kaupungin yrityksille 
tarjoamia palveluja tunsivat hyvin vain kaupungin 
yhteistyöyritykset.

ristiriidassa viranhoitovelvollisuuden kanssa. Jos 
esteellisyystilanteita tulee usein, on parempi, etä 
hallituksen jäsenyydestä luovutaan. Arviointiajan-
kohtana tähän asiaan liityvä keskustelu oikeuspal-
velujen ja elinkeinojohtajan välillä oli käynnistynyt.

Kaupungin yrityspalvelut-yksikön ja Helsingin 
Uusyrityskeskus ry:n välisestä yhteistyöstä ei ole 
ollut kirjallista sopimusta. Arviointiajankohtana 
kirjallisen sopimuksen valmistelu oli käynnistynyt 
yhteistyössä kaupungin oikeuspalvelujen kanssa. 
Kaupunginkanslian elinkeino-osaston yrityspalve-
lut-yksikön päällikkö on toiminut myös HUK ry:n 
toimitusjohtajana. Tästä ongelmallisesta kaksois-
roolista ollaan luopumassa osana uuta sopimusta.
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4.7
Lasten ja nuorten mahdollisuus 
harrastaa

?
!

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, ovatko opetustoi-
mi, nuorisotoimi, liikuntatoimi ja kultuuritoimi to-
teutaneet strategian tavoiteta siitä, etä kaikilla 
nuorilla on mahdollisuus harrastukseen. Osaky-
symyksinä olivat, onko peruskoulujen tilojen ilta-
päiväkäytöä lisäty lasten ja nuorten harrastus-
toimintaan, onko lasten ja nuorten osallisuuta ja 
kuulemista harrastustoiveista lisäty ja onko osal-
listuminen pienryhmiin kasvanut, onko lasten ja 
nuorten liikuntaharrastusmahdollisuuksia lisäty 
sekä onko lasten ja nuorten mahdollisuuksia osal-
listua taiteen perusopetukseen parannetu. 

Kaupungin strategiaohjelmassa 2013−2016 ta-
voiteena oli, etä kaikilla nuorilla on mahdollisuus 
harrastukseen. Strategiaohjelman mukaan tavoit-
teena oli lisätä ryhmälähtöiseen harrastustoimin-

taan osallistuvien nuorten määrää. Lakisääteises-
sä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa 
2013−2016 harrastustoimintaan liityviä toimeen-
panosuunnitelman toimenpiteitä oli kaksi: Lasten 
ja nuorten kultuurisen harrastamisen kehitämi-
nen sekä lasten ja nuorten harrasteliikuntamah-
dollisuuksien parantaminen. Tavoiteena oli paran-
taa helsinkiläisten lasten ja nuorten kultuurisen 
harrastustoiminnan saavutetavuuta lisäämällä 
maksutonta matalan kynnyksen harrastustoimin-
taa, tavoitelemalla harrastusten ulkopuolelle jää-
viä lapsia ja nuoria, vahvistamalla nuorten osalli-
suuta sekä kehitämällä ja tiivistämällä alueellista 
yhteistyötä. Toisena tavoiteena lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelmassa oli tasa-arvoisten lii-
kuntaharrastusmahdollisuuksien lisääminen kai-
kille helsinkiläisille lapsille ja nuorille. Opetus-, 
nuoriso-, liikunta- ja kultuuritoimelle oli asetetu 
tavoiteita vuoden 2017 talousarviossa liityen las-
ten ja nuorten harrastuksiin.
 
Arvioinnin pääasiallisena aineistona olivat kasva-
tuksen ja koulutuksen sekä kultuurin ja vapaa-ajan 
toimialalta saatu kirjallinen materiaali sekä kyselyt 
toimialoille. Lisäksi tarkastuslautakunnan 2. toimi-
kunta teki näille kahdelle toimialalle arviointikäyn-
nit. 

Peruskoulujen tilojen iltapäiväkäytölle 
asetetu tavoite saavutetiin

Opetustoimella oli vuoden 2017 talousarviossa 
tavoiteena kehitää lasten, nuorten ja perheiden 
aktiivista toimintaa ja vahvistaa osallisuuta siten, 
etä jokaisella lapsella on mahdollisuus johonkin 
harrastukseen. Tavoiteena oli lisätä koulutilojen 
käytöä niin, etä vähintään 40 suomenkielises-
sä ja viidessä ruotsinkielisessä peruskoulussa 
tiloja käytetään iltapäivisin harrastustoimintaan. 
Opetustoimi saavutti tämän tavoitteen, sillä 76 
suomenkielisessä peruskoulussa ja seitsemässä 
ruotsinkielisessä peruskoulussa järjestetiin har-
rastustoimintaa koulupäivän jälkeen. Arvioinnin 
mukaan koulutilojen käytöä harrastustoimintaan 
olisi kuitenkin edelleen mahdollista lisätä. 

Strategiaohjelman tavoiteeseen opetustoimi on 
vastannut lisäämällä ja monipuolistamalla koulujen 
kerhotoimintaa. Kerhotoimintaan osallistuu noin 
10 000−12 000 lasta ja nuorta vuositain. Kerhotoi-
minta on maksutonta ja tarjonta on monipuolista: 
liikunta-, taide-, kultuuri-, peli-, kieli-, luonto-, nikka-
rointi-, digi- ja läksykerhoja (kuvio 15). Rehtoreille 
suunnatun kyselyn perusteella suosituimpia ker-
hoja ovat liikuntakerhot. Kyselyn mukaan liikunta-
salitiloja pitäisi olla enemmän, jota kerhotoimintaa 
voitaisiin lisätä. Selvästi kasvava ala kerhotoimin-

Onko kaupunki edistänyt tavoiteta 
taata kaikille lapsille ja nuorille 
harrastus?

Tarjontaa on lisäty, muta tiedot-
tamista ja koulutilojen saatavuuta 
tulee parantaa.

Tarkastuslautakunta toteaa, etä

kaupunginkanslian tulee yhteistyössä toimialo-
jen kanssa
• luoda toimintamalli elinkeinopoliitisesti mer-

kitävimpien yritysasiakkuuksien hallintaan.

kaupunginkanslian elinkeino-osaston tulee
• varmistaa, etä viranhaltijoiden ongelmalli-

sista kaksoisrooleista luovutaan.

• lisätä yrityksiin kohdistuvaa viestintää.

• varmistaa, etä yrityspalvelujen yhteistyöstä 
Helsingin Uusyrityskeskus ry:n kanssa laadi-
taan kirjallinen sopimus.

tön toimialalla yritystontiasioiden käsitely kestää 
viikkoja.

Elinkeinojohtajan viranhoitoon liityvien esteelli-
syyskysymysten ratkaiseminen ja yrityspalvelujen 
yhteistyösopimuksen laatiminen Helsingin Uusyri-
tyskeskus ry:n kanssa olivat arviointiajankohtana 
vielä kesken.
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Koulujen kerhotoiminnan yleisimmät muodot, prosentia 
kyselyyn vastanneista kouluista (N=48)

Liikuntakerhoja 
88 %

Taidekerhoja
73 %

Läksykerhoja
46 %

Kielikerhoja
44 %

Digikerhoja
40 %

Pelikerhoja
35 %

Kultuurikerhoja
25 %

Luontokerhoja
25 %

Nikkarointi-
kerhoja

19 %

Muita kerhoja
25 %

Kuvio 15



Kerhotoiminnan valtionavustukset vuosina 2013–2017, euroa 
(käyvin hinnoin)

2014 2015 2016 2017

1 600 6 722 12 459 14 675

Ruutibudjetiin osallistuneiden nuorten määrä 
vuosina 2014–2017

2014 2015 2016 2017

Liikuntaseurojen tukemiseen 
varatut määrärahat 6 989 000 6 989 000 7 189 000 7 379 000

Taiteen perusopetuksen 
saamat avustukset 4 781 600 4 801 580 4 818 600 4 744 410

Nuorisoyhdistyksien saamat 
toiminta-avustukset 527 000 533 000 597 180 764 000

Liikuntaseurojen tukeminen sekä taiteen perusopetuksen 
ja nuorisoyhdistyksien avustukset vuosina 2014–2017, 
euroa (käyvin hinnoin)

Kuvio 16
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nan sisällöissä oli digitaalisuus. Näitä kerhoja oli-
vat esimerkiksi digiagentikerho ja koodauskerho. 
Kerhot ovat tarjonneet myös tutustumismahdolli-
suuksia uusiin harrastuslajeihin.

Kerhotoiminnan järjestämisen yhteydessä oppilai-
ta ja vanhempia oli osallistetu toiminnan kehitä-
miseen kysymällä, minkälainen kerhotoiminta heitä 
kiinnostaa. Palauteen perusteella kerhotoimintaa 
on lisäty ja monipuolistetu, mikä on mahdollista-
nut yhä useamman oppilaan osallistumisen. 

Koulujen kauta olisi mahdollista tiedotaa myös 
muusta harrastustarjonnasta nykyistä enemmän. 
Arvioinnissa toteutetun rehtorikyselyn mukaan 
opetajat voisivat ohjata oppilaita nykyistä enem-
män harrastusten pariin tiedotamalla sekä oppi-
laita etä heidän huoltajiaan harrastusmahdolli-
suuksista.

Vaikka koulujen kerhotoiminta on maksutonta, 
saatavat harrastusvälineet olla kalliita, mikä voi 
olla joillekin oppilaille este osallistua harrastustoi-
mintaan. Harrastusvälineiden kierrätys tai  käytet-
tyjen välineiden myynti voi olla keino lisätä lasten ja 
nuorten harrastusmahdollisuuksia. 

Koulujen kerhotoiminta saa valtionavustusta 
kerhotoiminnan kehittämiseen. Kerhotoiminnan 
avustukset ovat vähentyneet strategiakaudella 
2013−2016 ja edelleen vuonna 2017 (kuvio 16). 

Nuorisopalveluissa lasten ja nuorten 
osallistuminen on lisääntynyt

Kaupungin strategiaohjelmassa tavoitteena oli 
lisätä ryhmälähtöiseen harrastustoimintaan 
osallistuvien nuorten määrää. Nuorison palvelu-
kokonaisuus on saavuttanut talousarvion sito-
vat tavoiteet, jotka liityvät nuorten pienryhmien 
määrän lisäämiseen ja nuoria osallistavaan Ruu-
tibudjetiin. Pienryhmätoiminnan tavoiteena oli 
vahvistaa nuorten kuulumista lähiyhteisöön ja yh-
teiskuntaan. Harrastustoiminta myös lisää nuor-
ten liikkumista, koska merkittävä osa nuorten 
pienryhmistä on liikunta- ja tanssiryhmiä. Vuoden 
2017 sitovana tavoiteena oli 2 500 pienryhmää. Ta-
voite toteutui, sillä pienryhmiä toimi yhteensä 2 821 
kappaleta. Vuodesta 2014 pienryhmien määrä on 
kasvanut noin tuhannella.

Merkittävä nuorten osallisuutta tukeva toimin-
tamuoto Helsingissä on Ruuti. Muissa kunnissa 
yleisesti käytössä olevan nuorisovaltuuston sijaan 
Helsinki on valinnut tavan, jossa nuorten vaikuta-
mismahdollisuuksia tuetaan monipuolisin keinoin. 

Käytännössä nuoret ovat esimerkiksi tehneet heitä 
koskevia aloiteita ja perustaneet toimintaryhmiä 
nuoria kiinnostavien asioiden edistämiseksi. Nuo-
risotaloissa ja kouluissa nuorilla on ollut Ruutibud-
jetin myötä mahdollisuus osallistua vapaa-ajan toi-
minnan, harrastusmahdollisuuksien ja ympäristön 
kehitämiseen. Ruutibudjetin toiminta vakinaistet-
tiin vuonna 2017. Ruutibudjetiin osallistuvien nuor-
ten määrä on voimakkaasti kasvanut (taulukko 8). 
Nuorten osallistumista on edistety myös muutoin 
Ruuti-toimintaa kehittämällä sekä laajentamal-
la Pulssi-toimintamallia, jossa nuoret voivat itse 
suunnitella kursseja ja harrastusmahdollisuuksia. 
Pulssi on Helsingin eri alueiden nuoriso- ja kultuu-
ritoimijoiden yhteistyömuoto.

Lasten ja nuorten harrastuksiin liityy selkeimmin 
nuorisoasiainkeskuksen vuosittain myöntämät 
toiminta-avustukset helsinkiläisille nuorisoyhdis-
tyksille (taulukko 9). Lisäksi vuositain myönnetään 
yhteensä satoja tuhansia euroja palkkaus-, leiri- ja 
projektiavustuksia. Merkittävimpiä avustusten 
saajia ovat esimerkiksi partiolippukunnat.

Nuorison palvelukokonaisuuden Ruuti-toiminnas-
sa ja  harrastusmahdollisuuksista tiedotamisessa 
on kehitetävää. Vuonna 2016 Ruudista tehtiin laa-
ja arviointi. Muutostarpeita katsotiin olevan muun 
muassa Ruudin johtamisrakenteiden selkeytämi-
sessä sekä toiminnan painopisteen siirtämisessä 
tapahtumien sijasta arkisempaan tekemiseen ja 
toimintaan. 

Kaupunki ylläpitää harrastushaku.fi-sivustoa, 
jonne voi ilmoitaa tietoa harrastuksista, muta 
kanava ei vastaa yksin tiedotustarpeisiin. Harras-
tushaun tai muiden vastaavien palveluiden tulisi 
nuoria paremmin palvellakseen olla vuorovaikut-
teisia ja niihin tulisi kytkeä myös ilmoitautumis- ja 
maksumahdollisuus.

Liikuntapalveluiden EasySport
-toiminnan asiakasmäärät kääntyivät 
laskuun vuonna 2017
Liikunnan palvelukokonaisuuden järjestämien eri-
tyisesti lapsille ja nuorille suunnatujen liikunta-
palveluiden tarjonta ja asiakasmäärät ovat viime 
vuosina kasvaneet. Lapsille ja nuorille suunnatuja 
toimintamuotoja ovat etenkin EasySport, FunAc-
tion ja NYT-liikunta. Vuonna 2017 ala-asteikäisille 
suunnatun EasySportin ryhmät ja kävijämäärät 
kuitenkin vähenivät. Laskua selitää liikunnan pal-
velukokonaisuuden mukaan aliresursointi. Tieto 
liikuntaharrastusmahdollisuuksista ei todennäköi-
sesti tavoita kaikkia nuoria; vain noin puolet yläas-
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Lasten ja nuorten mahdollisuuksia 
osallistua taiteen perusopetukseen 
on parannetu

Kultuuritoimella oli vuoden 2017 talousarviossa 
tavoiteena kehitää lasten, nuorten ja perheiden 
aktiivista toimintaa ja vahvistaa matalan kynnyk-
sen osallistumismahdollisuuksia siten, etä jokai-
sella lapsella on mahdollisuus johonkin harrastuk-
seen. Tavoiteena oli lisätä tilojen käytöä lasten ja 
nuorten harrastustoimintojen toteutuspaikkoina. 
Kultuurikeskus saavuti tämän tavoiteen suun-
taamalla matalan kynnyksen kultuurisia harras-
tuspalveluita niille alueille, joilla osallistumisaste 
taiteen perusopetukseen oli alhaista. Näille kah-
deksalle alueelle suunnatiin 100 kurssia. Taiteen 
perusopetusta koskevan selvityksen mukaan al-
haisen osallistumisen alueilla pienituloisten lapsi-
perheiden sekä vieraskielisten lasten ja nuorten 
osuus oli suuri verratuna koko kaupungin tasoon. 
Osallistumista on parannetu myöntämällä näille 
alueille kehitämisavustuksia. Arviointiajankohtana 
toiminta oli vielä käynnistämisvaiheessa. 

Kaupungin tilojen käytöä taideopetukseen lisätiin 
viemällä toimintaa muun muassa koulujen tiloihin. 
Tilojen saamiseksi harrastustoiminnan tarpeisiin 
kultuuripalvelut järjesti tapaamisen kasvatuksen 
ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön toimialo-
jen kanssa. Varaamo-palvelun avulla tiloja pyritään 
saamaan tehokkaampaan käytöön. 

Taiteen perusopetus on maksullista toimintaa. Lain 
mukaan oppilaalta voidaan periä opetuksesta koh-
tuullisia maksuja. Arvioinnin mukaan maksullisuus 
voi olla este taiteen perusopetukseen osallistumi-
selle. Tämän lisäksi kuitenkin muutkin tekijät, kuten 
asuinalueen sosiodemografnen profili, vaikutavat 

Johtopäätökset

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, ovatko opetus-, lii-
kunta-, nuoriso- ja kultuuritoimi toteutaneet stra-
tegian tavoiteta siitä, etä kaikilla nuorilla on mah-
dollisuus harrastukseen. Arvioinnin perusteella 
kukin palvelukokonaisuus on osaltaan toteutanut 
strategian tavoiteta. 

Koulujen kerhotoimintaa on lisäty ja monipuolis-
tetu.  Suosituimpia kerhoja ovat liikuntakerhot. Lii-
kuntasalitiloja ei kuitenkaan ole tarpeeksi tarjolla, 
mikä on esteenä liikuntakerhotoiminnan lisäämi-
selle. Koulutilojen käytöä iltapäivisin harrastustoi-
mintaan on lisäty asetamalla talousarvioon tavoi-
te käytön lisäämiselle, mikä on toteutunut. Vaikka 
koulujen kerhotoiminta on maksutonta matalan 
kynnyksen toimintaa,  saatavat harrastusvälineet 
olla joillekin lapsille tai nuorille liian kalliita ja estää 
harrastukseen osallistumisen. Käytetyjen harras-
tusvälineiden kierrätys ja myynti mahdollistaisivat 
edullisen harrastamisen. Koulujen merkitys myös 
muusta harrastustarjonnasta, kuten taiteen pe-
rusopetuksesta, tiedotamisessa on suuri. 
 
Lapsia ja nuoria priorisoidaan urheiluseuroille 
myönnettävissä avustuksissa. Avustusten mer-
kitys liikunnan järjestämisessä on varsin suuri – 
vuositasolla seuroille myönnetään kaikkiaan noin 
seitsemän miljoonaa euroa. Liikunnan palveluko-
konaisuus on lisännyt lasten ja nuorten harras-
tusmahdollisuuksia viime vuosina ja palvelujen 
käytäjämäärät ovat kasvaneet. Niukat henkilös-
töresurssit ovat kuitenkin vähentäneet ala-astelai-
sille suunnatun EasySportin ryhmiä ja siten kävi-
jämääriä vuonna 2017. Erilaisia liikuntamuotoja on 
tarjolla muutoin runsaasti joko ilmaiseksi tai edulli-
sesti. Lasten ja nuorten tietämätömyys harrastus-
mahdollisuudesta tai lajin vaatimat kalliit varusteet 
voivat silti muodostua harrastamisen esteeksi. 

telaisista kertoo tietävänsä alueensa harrastus-
mahdollisuuksista. Lapsia ja nuoria priorisoidaan 
urheiluseurojen avustuksissa. Avustuksia seuroille 
myönnetään vuositain kaikkiaan noin seitsemän 
miljoonaa euroa (taulukko 9).

Tutkimusten mukaan liikkumista lapsena ja nuore-
na selitää perheen sosioekonominen asema, mut-
ta aikuisena perhetaustalla ei ole enää vaikutusta 
liikkumiseen. Liikuntaharrastusten hinta on kasva-
nut voimakkaasti. Liikunnan palvelukokonaisuuden 
tarjoamat palvelut mahdollistavat eri lajien kokei-
lemisen ilmaiseksi tai edullisesti. Joidenkin lajien 
vaatimat kalliit varusteet voivat silti muodostua 
harrastamisen esteeksi.

taiteen perusopetukseen osallistumiseen. Taiteen 
perusopetukseen arvioidaan osallistuvan noin 16 
prosentia alle 20-vuotiaista nuorista. Arvioinnin 
perusteella taiteen perusopetuksen saavuteta-
vuudessa ja tiedotamisessa on vielä kehitetävää. 

Taiteen perusopetuksen avustukset ovat kehity-
neet strategiakaudella myönteisesti, muta vuonna 
2017 taiteen perusopetukselle myönnetiin avus-
tuksia 4,7 miljoonaa euroa, mikä oli vähemmän 
kuin edellisenä vuonna (taulukko 9).  Vuoden 2017 
avustus kohdistui vuodelle 2018. Vuonna 2018 tai-
teen perusopetukselle myönnetiin lisäksi kehitä-
misavustuksia 300 000 euroa. 
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Edullisia liikuntamahdollisuuksia olisi mahdollista 
edistää huolehtimalla palvelujen tarvitsemista re-
sursseista sekä parantamalla tiedotusta harras-
tusmahdollisuuksista ja harrastusvälineiden kier-
rätyksestä. 

Nuorison palvelukokonaisuus on laajentanut nuor-
ten osallisuuta edistävää Ruutibudjetia ja kehit-
tänyt myös muuten Ruuti-toimintaa nuorten har-
rastusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Ruutia tulisi 
kuitenkin selkeytää, etenkin, kun myös kaupungin 
uuteen osallisuusmalliin kuuluu osallistuva budje-
tointi. Nuorten ryhmälähtöisen harrastustoimin-
nan eli pienryhmien määrä on lisääntynyt. Harras-
tusmahdollisuuksista tiedotamista tulisi tehostaa 
ja harrastusten hakupalveluita kehitää käytäjän 
tarpeita paremmin huomioivaksi.

Taiteen perusopetukseen osallistumista on pa-
rannetu myöntämällä kehitämisavustuksia niille 
alueille, joilla lasten ja nuorten osallistuminen on 
ollut vähäistä. Toimintaa on suunnatu alhaisen 
osallistumisen kaupunkialueille. Kaupungin tilojen 
käytöä harrastustoimintaan on laajennetu jär-
jestämällä toimintaa esimerkiksi kouluissa. Tilojen 
käytön lisäämiseksi on ryhdyty toimenpiteisiin, 

esimerkiksi järjestämällä kultuurin ja vapaa-ajan, 
kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympä-
ristön toimialojen yhteisiä tapaamisia. 

Tarkastuslautakunta toteaa, etä

kultuurin ja vapaa-ajan toimialan tulee
• kehitää lasten ja nuorten harrastusmahdol-

lisuuksista tiedotamista muun muassa kou-
luissa, nuorisotaloissa ja sähköisissä palve-
luissa.

• selvitää keinoja edistää käytetyjen harras-
tusvälineiden kierrätystä, jota välineiden 
hinta ei muodostuisi harrastamisen esteeksi.

• varmistaa lasten ja nuorten liikuntapalvelui-
den resursointi ja nykyisen laajuinen maksut-
tomuus.

kultuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan tulee
• varmistaa koulutilojen saatavuus lasten ja 

nuorten harrastustoimintaan.

Arviointikertomus — 57





Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan arvioinnit
4.8
Osaamisen tunnistaminen ja 
tunnustaminen ammatillisessa 
peruskoulutuksessa

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, onko osaamisen 
tunnistamista, tunnustamista ja täydentämistä te-
hostetu strategiaohjelman 2013–2016 ja talousar-
vion 2016 mukaisesti ammatillisessa peruskoulu-
tuksessa. Osakysymyksinä olivat, onko osaamisen 
tunnistamiseen ja tunnustamiseen luotu oma jär-
jestelmänsä, onko maahanmuutajien ulkomailla 
hankitun osaamisen tunnistamista, tunnustamista 
ja täydentämistä tehostetu sekä ovatko ammatil-
lisen koulutuksen erilaiset osaamisen kartutami-
sen muodot käytössä.

Kaupungin strategiaohjelman 2013–2016 kohdassa 
”Kansainvälinen Helsinki – Maahanmuutajat aktii-
visina kaupunkilaisina” painotetiin maahanmuut-
tajien ulkomailla hankitun osaamisen tunnistamista 
ja tunnustamista sekä työmarkkinoille siirtymisen 
tehostamista. Tähän liityen oli tavoiteena muun 
muassa nostaa näytötutkintojen määrää. Kaupun-
gin talousarvion 2016 mukaan osaamisen tunnis-
tamiseen ja tunnustamiseen luodaan järjestelmä. 
Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kehit-
tämisellä pyritään vältämään opintojen päällekkäi-
syytä ja lyhentämään opiskeluaikaa. Tavoiteena 
ovat myös aiempaa nopeammat polut ja siirtymät 
ammatilliseen koulutukseen ja edelleen työelämään. 
Erityisesti toisen asteen koulutuksessa on tavoitel-
tu sitä, etä koulutukseen kiinnityminen paranee, 
keskeytämiset vähentyvät ja läpäisy tehostuu.

Arviointi toteutetiin kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalta saadun kirjallisen aineiston avulla. Li-

Stadin ammatiopisto on jaetu viiteen toimialaan, 
jotka ovat hyvinvointi, palvelu ja viestintä, tekniik-
ka ja asennus, tekniikka ja logistiikka sekä Stadin 
aikuisopisto. Stadin ammattiopiston eri toimi-
aloilla tutkintotavoiteinen koulutus on toteutet-
tu ammatillisena peruskoulutuksena ja Stadin 
aikuisopistossa näytöperusteisena koulutukse-
na. Stadin aikuisopiston osana toimivat Stadin 
oppisopimuskeskus ja Stadin osaamiskeskus. 
Stadin osaamiskeskus palvelee maahanmuutaja-
taustaisia henkilöitä. Lisäksi ammatiopistossa on 
kaikkia toimialoja palveleva Stadin ammatiopiston 
Brygga, joka toimii siltana ammatilliseen tutkin-
to-opiskeluun. Brygga järjestää ammatilliseen pe-
ruskoulutukseen valmistavaa koulutusta (Valma), 
perusopetuksen lisäopetusta, nuorten työpaja-
toimintaa ja avoimia opintoja. Lisäksi tukena ovat 
opiskelijapalvelut, yhteiset palvelut, IT-palvelut ja 
viestintä. Stadin ammatiopistossa on noin 17 000 
opiskelijaa ja 1 000 opetajaa. 

Stadin ammatiopistossa tunnistetaan ja 
tunnustetaan osaamista

Osaamisen tunnustamista säädellään lailla amma-
tillisesta peruskoulutuksesta (246/2015), lailla am-
matillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) ja ope-
tushallituksen ohjeilla. Uusi aiemmat lait korvaava 
laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) tuli 
voimaan tammikuussa 2018. Osaamisen tunnista-
misella selvitetään, millaista osaamista opiskelija 
on hankkinut aiemmin suoritamillaan opinnoilla, 
työelämässä tai esimerkiksi harrastusten parissa. 
Osaaminen tunnustetaan, kun se vastaa tutkinnon 
osan ammatitaitovaatimuksia tai osaamistavoit-
teita. 

Osaamisen tunnistamisen prosesseja on toteu-
tetu kahden eri lain mukaisesti. Laaditujen pro-
sessikuvausten avulla toimintaa on pyrity selkeyt-
tämään, yhdenmukaistamaan ja jalkauttamaan 
toimialoille. Lisäksi tehdään osaamiskartoituksia, 
jotka toteutetaan moniammatillisina asiantunti-
ja-arvioina. Tavoiteena on rakentaa opiskelijalle 

?
!

säksi syksyllä 2017 tarkastuslautakunnan 2. toimi-
kunta teki arviointikäynnin kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialalle. 

Onko ammatillisessa koulutukses-
sa parannetu osaamisen tunnista-
mista ja tunnustamista?

Osaamisen tunnistamista ja tun-
nustamista on systematisoitu ja 
tälle on luotu oma järjestelmänsä.

Arviointikertomus — 59



Näytötutkintojen opiskelijalukumäärät Stadin aikuisopistossa
vuosina 2013–2016

Oppilaitosmuotoinen perustutkinto

Oppilaitosmuotoinen lisäkoulutus, ammati- ja erikoisammatitutkinnot (opiskelijatyövuosina)

Oppisopimus, perustutkinnot

Oppisopimus, lisäkoulutus

2012 2013 2014 2015 2016

Opiskelijoita läsnä 20.9. 7 693 8 156 8 620 8 997 8 925

Negatiivisesti eronneet3, 
opiskelijoiden lukumäärä 1 003 946 1 019 1 021 990

Negatiivisesti eronneet, % 13,0 11,6 11,8 11,3 11,1

Positiivisesti eronneet4, % 4,4 3,9 4,3 5,3 5,1

Eronneet yhteensä, % 17,4 15,5 16,1 16,6 16,2

Keskeytämisen kehitys ammatillisissa opinnoissa
vuosina 2012–2016
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Kuvio 17

Taulukko 10

3 Negatiivisesti eronnut: opinnot ovat keskeytyneet eivätkä ole jatkuneet muualla.
4 Positiivisesti eronnut: opiskelija on vaihtanut alaa tai siirtynyt toiseen oppilaitokseen opiskelemaan.
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suunnitelma kohti koulutusta ja työpaikkaa. 

Osaamisen tunnustamisessa aloite on ollut opis-
kelijalla. Opiskelija voi saada suoritetuksi tutkin-
non osia kokonaan tai ositain sen mukaan, miten 
paljon tutkinnon osan ammatitaitovaatimusten tai 
osaamistavoiteiden mukaista osaamista opiskeli-
jalla on. Joskus tilanne on kuitenkin se, etä opis-
kelija haluaa opiskella mahdollisimman paljon, eikä 
hän edes halua, etä hänen aikaisempaa osaamis-
taan tunnustetaan. Näissä tapauksissa aikaisem-
min hankitu osaaminen jää tunnustamata. 

Näytötutkintokoulutukseen hakeutumisvaiheessa 
osaamisen tunnistaminen on perustunut kolmivai-
heeseen henkilökohtaistamiseen. Koulutukseen 
hakeutumisvaiheessa on varmistetu, etä haki-
jalla on riitävä osaaminen suoriutua tutkinnosta. 
Ammatitaidon hankkimisen vaiheeseen on voinut 
kuulua valmistavaa koulutusta. Valmistavan koulu-
tuksen aikana on mahdollista tunnistaa aikaisem-
paa osaamista. Osaamisen tunnustamisen osaksi 
tutkintoa on tehnyt Opetushallituksen asetama 
tutkintotoimikunta oppilaitoksen esityksestä.

Näytötutkintojen opiskelijamäärät  vuosina 2013–
2016 ovat olleet kasvussa oppilaitosmuotoisen pe-
rustutkinnon ja lisäkoulutuksen osalta, muta eivät 
oppisopimusmuotoisten perustutkintojen osalta 
(kuvio 17). Oppilaitosmuotoisia perustutkintoja ja 
lisäkoulutusta suoritetiin näytötutkintoina vuon-
na 2016 enemmän kuin vuonna 2013, muta oppiso-
pimusten perustutkintoja suoritetiin vähemmän. 

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käy-
täntöjä on mallinnetu erityisesti seinätömässä 
työpajatoiminnassa, jossa aito työpaikka toimii 
oppimisympäristönä. Opintojen modulointi, eli 
mahdollisuus suoritaa tutkinto osissa, on mah-
dollistanut tämän kehitämisen ja uudet yhteistyö-
kumppanuudet yritysten kanssa. Työpajatoimintaa 
on toteutetu yhteistyössä yritysten kanssa. Toi-
minnassa on onnistutu tukemaan yksilöllisiä kou-
lutukseen siirtymisiä ja työllistymistä. Osaamisen 
tunnustamisen helpotamiseksi on otetu käytöön 
osaamistodistus esimerkiksi nuorten kesätyössä.

Osaamisen tunnistamisen ja 
tunnustamisen järjestelmä on luotu

Stadin ammatiopistossa osaamisen tunnistami-
sen ja tunnustamisen järjestelmää on kehitety laa-
timaalla prosessikuvauksia ja ohjeita, esimerkiksi 
osaamisen tunnustamisen ohje ja aikaisemmin 
hankitun osaamisen ohje.  Stadin ammatiopis-
tossa tehtiin vuoden 2017 syyslukukaudella 1 315 

Maahanmuutajien osaamisen 
tunnustamista on tehostetu

Maahanmuutajien osaamisen tunnustamista on 
tehostetu perustamalla Stadin osaamiskeskus. 
Toiminta käynnistyi elokuussa 2016. Osaamiskes-
kuksen perustaminen oli merkittävä panostus 
kaupungilta. Osaamiskeskuspilotin määräraha 
oli 7,5 miljoonaa euroa. Osaamiskeskuksessa on 
räätälöity palveluita, jotka johtavat sujuvammin 
tutkintoon johtavaan koulutukseen. Osaamiskes-
kuksessa yhdistyvät monialaiset palvelut, kuten 
moniammatillinen asiantuntija-arvio, palveluoh-
jaus, ammatipajat, suomi toisena kielenä -tuetut 
tutkinnot, kuntoutavat jaksot ja työelämävalmen-
nus. Osaamiskeskuksen palvelujen avulla asiakkai-
den mahdollisuus saavutaa ammatillinen tutkinto 
on nopeutunut. Osaamiskeskuksessa on kehitety 
osaamisen tunnistamista kuvaamalla vaiheitain 
osaamisen tunnistamisen prosessi. Ammatillisen 
koulutuksen ja kielikoulutuksen yhdistämistä vaati-
via koulutuspalveluja on kehitety, muta arvioinnin 
mukaan ei vielä riitävästi. Jos asiakkaan suomen 
kielen taito on hyvin vähäinen, ammatillisen tutkin-
non suoritaminen on haasteellista, vaikka tukitoi-
mia on paljon tarjolla. 

Osaamiskartoituksia käytetään Stadin ammat-
tiopistossa silloin, kun kyse on muusta opiskelijan 
osaamisesta kuin ammatillisesta koulutuksesta. 
Stadin osaamiskeskuksessa osaamiskartoituksia 
tehdään kahden viikon välein. Kartoituksessa oppi-
las saa ohjausta jatkosuunnitelmaa varten. Osaa-

tunnustamispäätöstä. Aikaisempien vuosien pää-
tösten lukumääriä ei ole seuratu. 

Opiskelijoiden ohjaus ja tiedottaminen on nos-
tetu prosessikuvauksissa ja ohjeissa esille, jota 
opiskelija osaisi hakea osaamisen tunnustamista 
eikä aikaisemmin hankitu osaaminen jäisi piiloon. 
Lisäksi opiskelijoiden tuen tarpeiden tunnistamis-
ta on uudistetu ja muun muassa ryhmäohjaajien 
osaamista tuetu. Opetajien ohjaamistaidot ovat 
avainasemassa opiskelijoiden tukemisessa. 

Stadin ammatiopistossa on ollut erilaisia tietojär-
jestelmiä osaamisen tunnustamisen tukena. Vuon-
na 2018 siirrytään käytämään opiskelijahallinnon 
kokonaistietojärjestelmää, jolloin osaamisen tun-
nistamisen ja tunnustamisen prosessi rakentuu 
sähköiseksi. Järjestelmässä laaditaan kaikille 
opiskelijoille henkilökohtainen osaamisen kehitä-
missuunnitelma, jossa sovitaan opiskelijakohtai-
sesti aiemmin hankitun osaamisen tunnistamises-
ta ja tunnustamisesta. 
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miskartoitukseen on vuoden aikana osallistunut 
reilut 500 asiakasta.

Arvioinnin perusteella ammatillisessa koulutuk-
sessa on tavoiteiden mukaisesti käytössä erilaisia 
osaamisen kartutamisen muotoja. Opiskelija voi 
hakea eri tavoilla hankitua osaamista tunnustet-
tavaksi. Osaamista on voinut kertyä ulkomailla tai 
kotimaassa työkokemuksella, erilaisilla opinnoilla 
tai esimerkiksi harrastuksilla.

Ammatillisten opintojen keskeytäminen 
on vähentynyt

Stadin ammatiopistossa on panostetu opintojen 
keskeytämisen vähentämiseen ja koulutukseen 
kiinnitymiseen esimerkiksi opetajien ohjausme-
netelmiä uudistamalla. Opetajien ja esimiesten 
ohjaamistaitoja on kehitety ja tätä kauta on te-
hostetu opiskelijoiden yksilöllistä ohjausta. Opis-
kelijoille on tarjottu yksilöllisiä tuettuja polkuja 
suorittaa tutkinto. Tuen tarpeen tunnistamisen 
menetelmiä on kehitety ja kartoitetu sopivia työs-
säoppimispaikkoja tukea tarvitseville. Sisäisiä siir-
tymiä on tuetu ja kehitety malleja siirtymien to-
teutamiseksi, esimerkiksi siirtyminen joustavasti 
oppisopimuskoulutuksesta oppilaitosmuotoiseen 
koulutukseen niin sanotun x+y-mallin avulla tai 
siirtyminen valmentavaan koulutukseen Valmaan. 
Oppimisympäristöihin kiinnitetään yhä enemmän 
huomiota muun muassa hyödyntämällä digitalisaa-
tiota. 

Opintojen keskeytämisessä on havaitavissa stra-
tegiakaudella paranemista (taulukko 10). Vuonna 
2012 negatiivisesti eronneita oli 13 prosentia ja 
vuonna 2016 heitä oli 11,1 prosentia. Keskeytämi-
sen seurannassa on käytössä käsite negatiivisesti 
eronneet, mikä tarkoitaa, etä opiskelija on kes-
keytänyt opinnot eikä jatka opintojaan missään 
muualla. Positiivisesti eronneet tarkoittaa, että 
opiskelija on esimerkiksi vaihtanut alaa ja on siirty-
nyt toiseen oppilaitokseen opiskelemaan. 

Opintojen läpäisyaste, eli tutkinnon suoritaminen 
kolmessa vuodessa, ei ole parantunut strategia-
kaudella muutoin kuin aikuisten osalta. Opiskeli-
joilla on yhä enemmän erilaisia ongelmia, mikä hi-
dastaa opintojen läpäisyä ja lisää keskeytämisiä. 
Opiskelua vaikeutavat esimerkiksi taloudelliset 
ongelmat, sairaus, elämäntilanne, asumistilanne 
tai väärä alanvalinta. Opintojen keskeytämisten ja 
läpäisyn hidastumisen taustalla saataa olla myös 
opiskelijan heikko suomen kielen taito. Ammat-
tiopistossa ei pystytä paikkaamaan eritäin puut-
teellista kielitaitoa.

Johtopäätökset

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, onko osaamisen 
tunnistamista, tunnustamista ja täydentämistä te-
hostetu strategiaohjelman ja talousarvion mukai-
sesti. Arvioinnin perusteella näin on toimitu, vaik-
ka tehostamisen tulokset eivät vielä näy opintojen 
läpäisyn paranemisena. Syynä tähän saataa olla 
opiskelijoiden opiskeluvalmiuksien heikkeneminen 
ja ongelmien lisääntyminen. 

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen jär-
jestelmää on virtaviivaistetu ja tehostetu syste-
matisoimalla osaamisen tunnustamista. Systema-
tisointia on toteutetu laatimalla prosessikaavioita 
ja ohjeita. Vuoden 2018 alusta alkaen kaikki Stadin 
ammatiopiston toimialat siirtyvät käytämään sa-
maa opiskelijahallinnon kokonaistietojärjestelmää, 
jolloin osaaminen tulee arvioiduksi aiempaa järjes-
telmällisemmin. 

Osaamisen tunnistamista on tehty jo valmista-
vassa koulutuksessa ja se on koetu hyödylliseksi. 
Näyttötutkintojen määrä oppilaitosmuotoisessa 
koulutuksessa on noussut. 

Maahanmuuttajien osaamisen tunnistamista ja 
tunnustamista on tehostetu perustamalla Stadin 
osaamiskeskus, jonka toiminta alkoi elokuussa 
2016. Osaamiskeskuksessa on räätälöity palvelui-
ta, tehty osaamiskartoituksia ja kehitety palve-
luohjausta, jota asiakkaat pääsevät sujuvammin 
tutkintoon johtavaan koulutukseen. Palveluohjauk-
sesta on laaditu prosessikaavio. Sellaisten opiske-
lijoiden opintojen tukeminen, joiden suomen kielen 
taito on vielä hyvin puuteellinen, on haasteellista. 

Osaamisen tunnustamista on uudistetu ja helpo-
tetu osaamistodistuksella, joka on otetu käytöön 
muun muassa onnistuneeksi koetussa seinätö-
mässä työpajatoiminnassa. Toimintatapa on mah-
dollistanut pajatoiminnan laajentamisen ja uudet 
yhteistyökumppanuudet. 

Opintojen läpäisyn edistämiseksi ja keskeytämis-
ten vähentämiseksi on tehty paljon toimia, jois-
sa opiskelijoiden yksilölliset tarpeet opinnoissa 
ja ohjauksessa on otetu huomioon. Kaupungin 
ammatillisissa oppilaitoksissa opintojen läpäisy 
kolmessa vuodessa ei kuitenkaan ole parantunut 
muutoin kuin aikuisopiskelijoiden osalta. Toimiala-
kohtaisia eroja läpäisyssä on paljon. Opiskelijoiden 
ongelmien lisääntyminen on hidastanut opintojen 
läpäisyn edistymistä. Opintojen keskeytämisissä 
on havaitavissa jonkin verran vähenemistä. Ilman 
tehtyjä tukitoimia opintojen läpäisy ja keskeytämi-
set saataisivat olla nykyistä heikommalla tasolla. 
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4.9
Oppisopimuskoulutukselle asetet-
tujen tavoiteiden toteutuminen

Tarkastuslautakunta toteaa, etä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee
• lisätä ja helpotaa osaamisen tunnistamisen 

ja tunnustamisen käytäntöjä esimerkiksi sei-
nätöntä työpajatoimintaa laajentamalla.

?
!

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, onko oppisopi-
muskoulutusta kehitety kaupungin strategiaoh-
jelmassa 2013–2016 ja talousarvioissa 2016 ja 
2017 esitetyn mukaisesti. Osakysymyksinä olivat, 
onko oppisopimusten määrä toteutunut tavoitei-
den mukaisesti, onko nuorten alle 20-vuotiaiden 
oppisopimuskoulutusta kehitety heille paremmin 
sopivaksi koulutusmuodoksi, onko nuorille kehi-
tety oppisopimuksen ennakkojakso ollut toimiva 
väylä hakeutua oppisopimuskoulutukseen, ja onko 
maahanmuutajataustaisten helsinkiläisten työllis-
tymisen mahdollisuuksia parannetu suuntaamalla 
oppisopimuskoulutusta ja tuetua työllistymistä. 

Kaupungin strategiaohjelmassa 2013–2016 pai-
notetiin nuorten koulutusta, koska toisen asteen 
tutkinto ehkäisee syrjäytymistä, lisää työllisyytä 
ja pidentää työuria. Tavoiteena oli vähentää nuo-
risotyötömyytä muun muassa tarjoamalla työllis-
tymiseen johtavaa oppisopimuskoulutusta. Strate-
giaohjelman mukaan maahanmuutajataustaisten 
helsinkiläisten työllistymisen mahdollisuuksia tuli 
parantaa suuntaamalla oppisopimuskoulutusta ja 
tuetua työllistämistä maahanmuutajille sopivaksi 
siten, etä työn oppimiseen yhdistetään kielen op-
pimista. 

Aineistona arvioinnissa olivat haastatelu, kyselyt 
sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta saatu 

kirjallinen materiaali. Lisäksi syksyllä 2017 tarkas-
tuslautakunnan 2. toimikunta teki arviointikäynnin 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle. 

Oppisopimusten määrällinen tavoite ei 
toteutunut

Talousarvion 2016 mukaan koulutuspaikkoja tuli 
lisätä sekä nuorten ammatillisessa peruskoulu-
tuksessa etä aikuiskoulutuksessa, mukaan lukien 
oppisopimuskoulutus, jota alle 29-vuotiaille ilman 
toisen asteen tutkintoa oleville nuorille aikuisille 
voidaan turvata koulutus tutkintoon tai tutkinnon 
osaan. Vuoden 2016 talousarviossa tavoiteena oli 
2 800 oppisopimusta. Toteuma oli 2 366 oppisopi-
musta (taulukko 11). Tavoiteesta jäätiin reilut 400 
oppisopimusta. Oppisopimuskoulutuksen läpivir-
tauma vuonna 2016 oli 3 821, mikä oli vähemmän 
kuin edeltävinä vuosina. Läpivirtaumalla tarkoi-
tetaan oppisopimusoppilaiden kokonaismäärää 
vuoden aikana. Tilastojen mukaan positiivista oli, 
etä vuonna 2016 solmitiin uusia oppisopimuksia 
enemmän kuin aikaisempina vuosina. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta saadun 
tiedon mukaan talousarviossa ennakoitua op-
pisopimusten määrällistä tavoiteta ei saavutetu 
myöskään vuonna 2017. Tavoiteesta jäätiin noin 
360 oppisopimusta. Ammatillisen lisäkoulutuksen 
osalta oppisopimuksen määrällinen tavoite saavu-
tetiin sekä vuonna 2016 etä vuonna 2017.

Nuorten alle 20-vuotiaiden oppisopimus-
koulutusta on kehitety hankkeiden avulla

Oppisopimuskoulutus on ollut nuorille haastava 
koulutusmuoto, sillä se edellytää varmuuta alan 
valinnasta sekä sitoutumista koulutukseen. Nuor-
ten alle 20-vuotiaiden oppisopimuskoulutusta on 
kehitetty monien hankkeiden avulla. Oppisopi-
muskoulutuksen työpaikkaohjaajien koulutushan-
keta toteutetiin vuosina 2013–2015 ja vuosina 
2016–2017. Kehitämisessä painotetiin erityisesti 
nuorten ja maahanmuutajien ohjaamisen erityis-
piirteitä sekä sähköisten työvälineiden käytöä. 
Oppisopimuksen ennakkojakson kokeilua, Opso- 
Treeni-hanketa, toteutetiin vuosina 2014–2015 ja 
se oli suunnatu työelämän ulkopuolella oleville alle 
25-vuotiaille. Hankkeessa kehitetiin ohjaavan ja 
valmistavan koulutuksen toteutustapoja. Monikult-
tuurisen opetuksen Monikko-hanketa toteutetiin 
vuosina 2015 ja 2016. Hankkeessa kehitetiin usean 
työnantajan kanssa järjestetävän oppisopimus-
koulutuksen toimintamalli. Niin sanotua Hop on 
-hanketa toteutetiin vuosina 2015 ja 2016. Hank-

Onko oppisopimuskoulutusta kehi-
tety tavoiteiden mukaisesti?

Oppisopimuskoulutusta on kehi-
tety monien hankkeiden avulla, 
muta oppisopimusten määrällistä 
tavoiteta ei saavutetu.
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2013 2014 2015 2016 Muutos, kpl 
(2013-2016)

Muutos, % 
(2013-2016)

Tilastopäivien keskiarvo* 2 563 2 587 2 626 2 366 -198 -7,7 %

Läpivirtaumat 4 306 4 004 4 011 3 821 -485 -11,3 %

Uudet sopimukset 1 694 1 859 1 601 1 873 179 10,6 %

Valmistuneet 1 838 1 209 1 727 1 443 -395 -21,5 %

Purkautuneet sopimukset 322 372 342 289 -33 -10,2 %

Purku ilman koeaikaa 201 258 258 206 5 2,5 %

2013 2014 2015 2016 Muutos, kpl 
(2013-2016)

Muutos, % 
(2013-2016)

Nuoret alle 25 v. 900 873 726 561 -339 -38 %

Alle 25 v. %-osuus kaikista 20,9 21,8 18,0 14,7

Valmistuneet 111 169 115 214 103 93 %

Perustutkinnot 591 593 473 365 -226 -38 %

Ammatitutkinnot 195 189 171 139 -56 -29 %

Erikoisammatitutkinnot 75 65 65 49 -26 -35 %

Ei-tutkintotavoiteinen 39 26 17 8 -31 -79 %

Purut 107 120 117 66 -41 -38 %

Oppisopimuskoulutuksen määrä vuosina 2013–2016

Nuorten alle 25-vuotiaiden oppisopimusten 
määrä vuosina 2013–2016

* Tieto tilastoidaan kahtena päivänä lukuvuoden aikana. Tilastopäivien keskiarvo tarkoitaa 
näiden päivien keskiarvoa.

Taulukko 11

Taulukko 12
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keessa kehitetiin oppisopimustyönantajuuden ve-
tovoimaisuuta. Oppisopimustoimistoihin palkat-
tiin työelämäkoordinaatoreita, jotka jalkautuivat 
yrityksiin ja tiedotivat yrityksiä oppisopimuskou-
lutuksesta. Metropolialueen oppisopimustoimijoil-
le luotiin yhteiset käytännöt ja toimintamallit työ-
elämäkoordinaatoreiden avulla. Tutkinnolla töihin 
-hanketa toteutetiin vuosina 2015 ja 2016. Hank-
keessa kehitettiin yhteistyöverkosto oppisopi-
mustoimijoiden, lukioiden ja muiden sidosryhmien 
välille, jota oppilaitosmuotoisen koulutuksen kes-
keytäneille opiskelijoille saataisiin rakennetua 
polku oppisopimuskoulutukseen. Yhteistyöverkos-
tolla luotiin tehokas tiedotus- ja markkinointikana-
va. Niin sanotua OpsoDiili-hanketa toteutetiin 
vuosina 2015 ja 2017. Hankkeessa kehitetiin op-
pisopimuskoulutusta koskevaa tiedotusta, ohjaus-
ta ja neuvontaa. Lisäksi kehitetiin menetelyjä, 
joilla saatetaan yhteen yritys ja oppisopimuksesta 
kiinnostunut opiskelija. Kehitämisellä parannetiin 
yrityksille annetavaa tukea oppisopimusten sopi-
misen käytännön menetelyissä. 

Nuorten alle 25-vuotiaiden oppisopimusopiskeli-
joiden määrä laski strategiakaudella 2013–2016. 
Positiivista kuitenkin oli, etä valmistuneiden mää-
rä kasvoi (taulukko 12). 

Oppisopimuksen ennakkojakso on ollut 
toimiva väylä hakeutua oppisopimus-
koulutukseen
Oppisopimuksen ennakkojaksot ovat johtaneet 
tilastojen mukaan 90-prosenttisesti tutkintoon 
johtavaan koulutukseen. Oppisopimuksen ennak-
kojakson aikana oppisopimustyönantaja ja oppiso-
pimusopiskelija voivat tutustua toisiinsa työharjoit-
telujaksolla. Ennakkojakso vähentää työnantajalle 
työntekijän palkkaamisesta aiheutuvaa riskiä, kos-
ka työnantajalla on tilaisuus etukäteen tutustua 
potentiaaliseen työntekijään ja mahdollisuus valita 
sopiva henkilö oppisopimustyösuhteeseen. Yrityk-
set ovat olleet halukkaampia solmimaan oppisopi-
mussuhteen, jos sitä on edeltänyt ennakkojakso. 
Ennakkojakson aikana myös opiskelijan omat aja-
tukset ja toiveet selkiytyvät. Työharjoitelu antaa 
mahdollisuuden saada tietoa työelämän arjesta, 
vastuista ja velvollisuuksista. Osalle alle 20-vuoti-
aista nuorista työsuhteeseen sitoutuminen osoit-
tautuu hyvin haastavaksi, ja heitä ohjataan heille 
paremmin sopiville koulutuspoluille.

Oppisopimuksen ennakkojaksomalli OpsoTreenin 
tuloksena todetiin, etä eri oppisopimusopiskelija-
ryhmille tarvitaan erilaisia ennakkojaksoja. Hank-

keen aikana havaitiin myös opiskelijoiden runsas 
tuen tarve. Opinto-ohjaajan rooli opiskelijan ohjaa-
jana ja opintojen edistäjänä on varsin merkitävä.  
Opiskelijoille perustetiin tukitiimi, joka koordinoi-
dusti tarjoaa tukipalveluja nuorille. Jakson aikana 
myös vertaistuki havaitiin tarpeelliseksi. Vertais-
tukea järjestetään sekä oppisopimusopiskelijoille 
etä työpaikkaohjaajille. Hyvien käytäntöjen jaka-
miseksi ja käytännön ohjaustyön kehitämiseksi 
perustetiin Metropolialueen oma erityisopetajien 
verkosto. Verkoston tehtävänä on jakaa ohjauk-
seen ja tukeen liityviä kokemuksia sekä hyviä käy-
täntöjä. Oppilaitosten välisiä käytäntöjä on pyrity 
yhdenmukaistamaan ja järjestämään kaikille opis-
kelijoille sekä työnantajille samankaltaisia ohjaus- 
ja tukipalveluita.

Maahanmuutajataustaisten 
oppisopimusta on kehitety

Maahanmuuttajataustaisten oppisopimuskoulu-
tusta on parannetu eri toimenpitein. Merkitävin 
toimenpide on ollut Stadin osaamiskeskuksen 
perustaminen vuonna 2016. Osaamiskeskukses-
sa opiskelija voi saada yhdestä paikasta kuntou-
tuksen, koulutuksen ja työllistymisen palveluita. 
Oppisopimuksen ennakkojaksot ovat olleet maa-
hanmuutajien kohdalla tärkeitä, koska heille op-
pisopimus ei aina ole ennestään tunnetu opiske-
lumuoto. 

Turvapaikan saaneille suunnatua Mahtava-han-
keta toteutetiin vuonna 2017. Hankkeessa kehi-
tetiin malleja työpaikalla tapahtuvan ammatillisen 
koulutuksen edistämiseksi ja tuetiin kotoutumis-
ta. Hankkeessa hyödynnettiin myös digitaalisia 
työvälineitä suomen kielen työssä oppimisen te-
hostamiseksi. Hanke toteutetiin yhdessä Stadin 
osaamiskeskuksen, opiskelijoiden, opetajien ja 
työnantajien kanssa. Lisäksi opetushenkilökun-
ta jalkautui hankkeessa tarvitaessa työpaikoille, 
koska työpaikkaohjaus havaitiin tärkeäksi.

Johtopäätökset

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, onko oppisopi-
muskoulutusta kehitety kaupungin strategiaohjel-
massa 2013–2016 ja talousarvioissa 2016 ja 2017 
esitetyn mukaisesti.  Arvioinnin perusteella op-
pisopimuskoulutusta on pääosin kehitety tavoit-
teiden mukaisesti, muta oppisopimuskoulutuksen 
määrä ei ole kasvanut tavoitellusti. 

Strategiaohjelmassa ja talousarvioissa asetetuja 
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tavoiteita oppisopimusten määrästä ei saavutetu 
vuonna 2016 eikä vuonna 2017. Sen sijaan amma-
tillisen lisäkoulutuksen osalta määrällinen tavoite 
saavutetiin sekä vuonna 2016 etä vuonna 2017. 

Oppisopimuskoulutusta on kehitetty paremmin 
nuorille alle 20-vuotiaille sopivaksi koulutusmuo-
doksi kuuden eri hankkeen avulla. Hankkeissa on 
parannetu työpaikkaohjaajien osaamista, luotu 
oppisopimuskoulutuksen ennakkojakson ohjauk-
sen ja tuen suunnitelma, kehitety usean työnanta-
jan kanssa järjestetävän oppisopimuskoulutuksen 
toimintamalli, lisätty oppisopimustyönantajuu-
den vetovoimaisuuta, palkatu työelämäkoordi-
naatoreita ja kehitety yhteistyöverkostoja sekä 
menetelyjä, joilla saadaan yhteen yritys ja op-
pisopimuksesta kiinnostunut opiskelija.  Kehitä-
mishankkeiden tuloksena todetiin, etä tarvitaan 
monenlaisia ennakkojaksoja ja etä opiskelijoiden 
tuen, opinto-ohjaajan roolin, vertaistuen sekä ver-
kostojen vahvistaminen ja edelleen kehitäminen 
ovat keinoja parantaa oppisopimuskoulutusta. 

Oppisopimuksen ennakkojakso on ollut nuorille 
toimiva väylä tutkintoon johtavaan koulutukseen. 

Tarkastuslautakunta toteaa, etä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee
• vahvistaa oppisopimuksen tukipalveluja op-

pisopimushankkeissa havaitujen hyvien käy-
täntöjen mukaisesti.

Ennakkojakson etuna on, etä työharjoitelun ai-
kana työnantaja ja potentiaalinen oppisopimus-
opiskelija voivat etukäteen tutustua toisiinsa. Op-
pisopimustyösuhde on aina riski työnantajalle, ja 
ennakkojakso vähentää rekrytointiriskiä. Kaikille 
nuorille oppisopimusopiskelu ei sovi, joten heitä 
on ohjatu ennakkojakson jälkeen muuhun amma-
tilliseen koulutukseen.

Maahanmuuttajataustaisten oppisopimusta on 
parannetu perustamalla Stadin osaamiskeskus. 
Lisäksi turvapaikan saaneita on autettu kohti 
oppisopimusta Mahtava-hankkeessa, jossa pa-
rannetiin työpaikkaohjausta ja otetiin käytöön 
digitaalisia menetelmiä suomen kielen työssä op-
pimisen tehostamiseksi. 
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Kaupunkiympäristön 
toimialan arvioinnit
4.10
Suurten investointien hallinta

?
!

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, onko suurten in-
vestointien hallinta järjestety tarkoituksenmukai-
sesti. Arvioinnin kohteena oli kaupunkiympäristön 
toimialan ja liikenneliikelaitoksen suurten inves-
tointien hallinta. Tytäryhtiöiden investoinnit rajat-
tiin arvioinnista pois. Kaupungin strategiaohjelman 
2013–2016 tavoiteena oli talouden tasapainotu-
minen. Tarkoitus oli kehitää kaupungin proses-
sien johtamista, tehostaa hankintatoimintaa sekä 
parantaa resurssitehokkuuta ja tuotavuuta.

Arvioinnissa tarkasteltiin suurten investointien 
suunnitelmanmukaista toteuttamista. Mukaan 
otetiin kaikki 40 investointihanketa, joista  kau-
punginvaltuusto tai kaupunginhallitus oli päätänyt 
vuosina 2012–2015. Tavoiteena oli saada yleiskuva 
siitä, miten hyvin investoinnit toteutuvat aikataulu-
jen ja kustannusten suhteen.

Lisäksi arvioinnissa tarkasteltiin erikseen 14 in-
vestointihanketa, joiden hankesuunnitelmaa oli 
korotetu. Tavoiteena oli löytää tyypillisiä syitä 
alkuperäisen kustannusarvion ylitymiseen. Syitä 
ylityksiin analysoitiin myös siitä näkökulmasta, oli-
siko ylitykset voitu vältää esimerkiksi huolellisella 
suunnitelulla hankkeen alkuvaiheessa.

Pääasiallisena arviointiaineistona olivat kaupun-
ginvaltuuston ja kaupunginhallituksen pöytäkirjat. 
Aineistoa täydennetiin haastateluilla ja sähköpos-
titiedusteluilla. Tarkastuslautakunnan 1. toimikunta 
teki arviointikäynnin kaupunkiympäristön toimi-
alalle. Lisäksi liikenneliikelaitoksen edustajat esit-
telivät hankkeidensa toteutamista toimikunnalle.

Vain pieni osa hankkeista oli ylitänyt 
enimmäishintansa

Kaupunkiympäristön toimialan vuosien 2012–2017 
suurista, yli viiden miljoonan euron hankkeista, 
kahdeksan eli noin viisi prosentia yliti hankesuun-
nitelman enimmäishinnan. Vuosien 2013–2017 pie-
nemmistä hankkeista alle kolme prosentia yliti 
kustannusarvionsa. Infrarakentamisessa ei ollut 
lainkaan kustannusarvion ylitäneitä hankkeita.

Arvioinnissa tarkastelun kohteeksi otetiin kaikki 
yli viiden miljoonan euron arvoiset hankkeet vuo-
silta 2012–2015. Tällaisia hankkeita oli 40, ja ne on 
esitety kustannus- ja aikataulutietoineen arvioin-
nin taustamuistiossa (www.arviointikertomus.f). 
Hankkeista noin kymmenen prosentia yliti kus-
tannusarvionsa. Arvioidut valmistumisajat ylityi-
vät noin 40 prosentissa hankkeista, muta ylitykset 
olivat pääosin lyhyitä. Hankkeiden valmistumisajat 
arvioidaan usein suurpiirteisesti hankesuunnitel-
missa.

Rakennuttavilla organisaatioilla oli käytössään 
useita järjestelmällisiä tapoja hankkeiden riskien 
hallintaan. Esimerkiksi kaupunkiympäristön toi-
mialalla investointihankkeiden hallinta hoidetaan 
ensisijaisesti noudattamalla tilahankkeiden kä-
sitelyohjeta. Hankesuunnitelman mukaista laa-
juuta ja sisältöä seurataan ja kustannusarvioiden 
laskentaa tehdään luonnos- ja työpiirustusvaihei-
den jälkeen. Tarvitaessa suunnitelmiin tehdään 
korjaavia toimenpiteitä. Liikenneliikelaitos on vast-
ikään uudistanut investointiprosessinsa. Uudis-
tuksen tarkoituksena on selkeytää hankkeen eri 
vaiheiden sisältöä ja vaatimuksia, jota taustatyöt 
tehdään kunnolla ja hankkeella on edellytykset on-
nistua.

Syitä enimmäishintojen ylityksille

Selvästi yleisimmät syyt, joilla kasvaneita kus-
tannuksia perusteltiin, olivat suunnitelmien tar-
kentuminen ja lisätutkimuksissa esiin nousseet 
uudet korjaustarpeet. Näytää siltä, etä monissa 
tapauksissa hankesuunnitelman laatimisen yhtey-
dessä tehdyt tutkimukset ovat olleet liian niukkoja 

Miten hyvin investoinnit toteutuvat 
hankesuunnitelmien kustannusten 
ja aikataulujen osalta?

Kustannusylityksiä tapahtuu har-
voin. Aikataulujen venyminen on 
yleisempää.
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ja suunnitelutaso liian yleinen luotetavan kustan-
nusarvion muodostamiseksi. Useissa tapauksissa 
myös hankkeen teknistä laatutasoa on nostetu tai 
loppukäytäjän tarpeet ovat muutuneet alkuperäi-
sestä. Parantuneesta laadusta tai käytetävyydes-
tä on siten joudutu maksamaan enemmän.

Muutamissa tapauksissa kaikki urakkatarjoukset 
ovat ylitäneet kustannusarvion, mikä viitaa siihen, 
etei hankesuunnitelmavaiheessa ole pystyty arvi-
oimaan urakan riskitasoa rakennusyritysten näkö-
kulmasta. Näihin tapauksiin liityi usein kiinteistön 
poikkeuksellisia rakenteita tai rakennussuojelun 
tarpeita. Joissain kohteissa kustannuksia oli nos-
tanut myös urakan kiireellinen loppuun saatami-
nen tai logistisesti hankala sijainti keskustassa.

Kaikkiaan perustelut kustannusten nousulle olivat 
kaikissa tapauksissa ymmärretäviä ja perustel-
tuja. Hankesuunnitelman enimmäishintaa on tar-
peenkin korotaa, jos kustannusarvio ei ole ollut 
realistinen ja esimerkiksi kustannuksia alenta-
malla ei päästä hankesuunnitelmassa päätetyyn 
enimmäiskustannusarvioon saatujen urakkatarjo-
usten perusteella. Rakennuksen laadun ja käytet-
tävyyden tietoinen heikentäminen alkuperäisessä 
kustannusarviossa pysymiseksi ei ole vältämätä 
tarkoituksenmukaista.

Tilahankkeiden käsitelyohjeessa 
on parannetavaa

Tilahankkeiden ohjeistus ohjaa liikenneliikelai-
toksen edustajien mukaan tekemään kustan-
nusarviot liian yleisellä tarkkuustasolla, jolloin ei 
huomioida esimerkiksi urakan vaiheistusta. Myös 
kaupunkiympäristön toimialan mukaan hankkeen 
enimmäishinta määritellään päätöksenteon vuok-
si joissain tapauksissa liian aikaisessa vaiheessa. 
Toimialan mukaan tilahankkeiden käsitelyohjeiden 
tulisi sallia, etä kustannukset on mahdollista ylit-
tää myöhemmin, kun tarpeet tarkentuvat.

Rekrytointi on haastavaa

Vuodesta 2018 alkaen peruskorjausten määrära-
hoja on lisäty, ja kaupunkiympäristön toimiala on 
saanut määrärahoja uusien hankesuunniteluva-
kanssien täytämiseen. Pätevän työvoiman rekry-
tointi on kuitenkin kaupunkiympäristön toimialan 
mukaan vaikeaa ja viimeisen puolentoista vuoden 
aikana noin joka neljäs tai viides rekrytointi ei on-
nistunut lainkaan. Kaupungin palkkataso ei ole 
kilpailukykyinen yksityiseen sektoriin tai valtioon 

verratuna, varsinkaan rakentamisen korkeasuh-
danteessa. Teknisen alan sopimus mahdollistaisi 
suuremman liikkumavaran palkoissa, muta tätä 
ei ole käytety kaupungilla. Toinen ongelma on, etä 
samasta työstä maksetu palkka ei ole samansuu-
ruinen edes kaupunkiympäristön rakennusten ja 
yleisten alueiden palvelukokonaisuuden sisällä.

Johtopäätökset

Arvioinnin perusteella Helsingin kaupungin suur-
ten rakennusinvestointien hallinta ja hallinnointi on 
järjestety pääosin tarkoituksenmukaisesti. Hank-
keet, joiden hankesuunnitelman enimmäishinta oli 
ylitynyt, olivat kaupungin investointihankkeiden 
suuressa kokonaisuudessa melko harvinaisia. 
Aikataulumuutokset olivat sen sijaan yleisempiä, 
muta ylitykset olivat pääosin kestoltaan lyhyitä. 
Rakennuttavilla organisaatioilla oli käytössään 
useita keinoja hallita hankkeita.

Yleisimmät syyt hankesuunnitelmien enimmäishin-
tojen korotuksiin ovat suunnitelmien tarkentu-
minen ja lisätutkimuksissa esiin nousseet uudet 
korjaustarpeet. Usein myös kiinteistön teknistä 
laatutasoa halutaan nostaa peruskorjauksen yh-
teydessä ja käytäjien tarpeet muutuvat alkupe-
räisten suunnitelmien jälkeen. Hankkeiden aika-
taulujen ja kustannusten ylitysten syyt ovat olleet 
hyväksytäviä ja riitäviä.

Arvioinnin perusteella todetiin, etä hankkeiden 
lähtötiedoissa olisi joissakin tapauksissa ollut pa-
rannetavaa. Lähtötietojen puuteellisuus johtaa 
urakoiden hankesuunnitelmien korotukseen sekä 
lisä- ja muutostöiden lisääntymiseen hankkeen 
edetessä. Lähtötietojen parantamista, esimer-
kiksi tekemällä rakenneavauksia korjatavaan ra-
kennukseen ennen korjaustöiden aloitamista, ei 
kuitenkaan usein voida toteutaa vaaditavassa 
laajuudessa toimivissa kohteissa, kuten vaikkapa 
kouluissa. Panostaminen huolelliseen ja katavaan 
suunniteluun hankkeiden alkuvaiheessa pienen-
tää pääsääntöisesti hankkeen lopullisia kustan-
nuksia. Osa hankesuunnitelmien enimmäishintojen 
ylityksiin johtaneista kustannuksista ja aikataulu-
muutoksista olisi todennäköisesti voitu ennakoida 
perusteellisemmalla suunnitelulla.

Peruskorjausten määrärahoja on lisäty vuodes-
ta 2018 alkaen ja kaupunkiympäristön toimiala on 
saanut määrärahoja uusien vakanssien täytämi-
seen. Pätevän työvoiman rekrytointi on kuitenkin 
vaikeaa ja usein rekrytointi ei onnistu lainkaan, 
varsinkaan rakentamisen korkeasuhdanteessa. 
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Kaupungin palkkataso ei ole kilpailukykyinen, kos-
ka teknisen alan sopimuksen mahdollistamaa liik-
kumavaraa ei ole käytety kuin ositain. 

Tarkastuslautakunta toteaa, etä

kaupunkiympäristön toimialan ja liikenneliike-
laitoksen tulee
• panostaa riitävästi hankkeidensa suunnite-

luun, jota hankesuunnitelmien enimmäishin-
tojen korotamiset ja aikatauluylitykset hank-
keiden toteutamisen aikana vähenevät.

kaupunginkanslian tulee  yhteistyössä kaupun-
kiympäristön toimialan ja liikenneliikelaitoksen 
kanssa
• selvitää suurten investointihankkeiden kus-

tannusarvioiden laadintaprosessin ongelma-
kohdat ja tarvitaessa muutaa tilahankkei-
den käsitelyohjeta.

kaupunkiympäristön toimialan tulee yhteistyös-
sä kaupunginkanslian kanssa
• ryhtyä toimenpiteisiin kaupungin palkkakil-

pailukyvyn parantamiseksi rakennutamis-
tehtävissä.

4.11
Asuntotontien alennetujen 
vuokrien taloudelliset vaikutukset

?
!

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, miten tarkoituk-
senmukaisesti kaupungin alennetujen tontivuok-
rien kauta antama tuki, eli subventio, esitetään 
kaupungin talouden ja asumisen suunnitelu- ja 
seuranta-asiakirjoissa. Arvioinnin kohteena olivat 
poliitisille päätöksentekijöille annetavan tiedon 
laatu ja riitävyys. Myös tuen suuruusluokkaa arvi-
oitiin.

Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa 2013–
2016 pyritiin siihen, etä erilaisille kotitalouksille 

on tarjolla laadukkaita, kohtuuhintaisia ja elämänti-
lanteeseen sopivia asumisvaihtoehtoja. Asumisen 
ja siihen liityvän maankäytön AM-ohjelman 2016 
yhtenä tavoiteena oli uusien asuntojen hallinta- ja 
rahoitusmuotojakauma siten, etä asunnoista 25 
prosentia on ARA-vuokra-asuntoja, 30 prosentia 
on niin sanotun välimuodon asuntoja ja 45 prosent-
tia sääntelemätömiä vuokra- ja omistusasuntoja. 
Kaupunki pääosin vuokraa ARA- ja välimuodon 
asuntojen tontit. Sääntelemättömien asuntojen 
tontit se joko myy tai vuokraa. Koska kaupunki 
vuokraa tonteja ARA- ja välimuodon asumiseen 
markkinavuokraa alemmalla hinnalla, kaupunki 
subventoi näiden asuntojen asukkaita.

Arvioinnin tärkeimmät aineistot olivat valtuustota-
son suunnitelu- ja seuranta-asiakirjat: kaupungin 
talousarviot ja tilinpäätökset, AM-ohjelma sekä 
tontien vuokraperusteista tehdyt kaupunginval-
tuuston päätökset ja näiden perusteella tehdyt 
yksitäisten tontien vuokrauspäätökset. Muina ai-
neistoina olivat kaupungin rekisteritiedot tonteista 
ja niiden hallintamuodoista, aiheesta tehdyt tutki-
mukset sekä haastatelut tontien vuokria koskien.

Asuntotontien vuokrien hintaluokkia 
on kolme

Tontinvuokran laskemisen perustana käytetään 
tontin laskennallista pääoma-arvoa, joka määrite-
tään tontin rakennusoikeuden ja rakennusoikeu-
den yksikköhinnan perusteella. Pääoma-arvoon 
vaikuttavat kohteen hallintamuodosta riippuen 
muun muassa hintatilastoista saatava selvitys ra-
kennusoikeuden arvosta kyseisellä alueella, kau-
pungin alueella maanvuokrauksissa noudatama 
yleinen käytäntö sekä valtion tukemassa asunto-
kannassa Asumisen rahoitus- ja kehitämiskes-
kuksen vahvistamat tontien rakennusoikeuden 
enimmäishinnat. 

Kaupunginvaltuuston vuonna 1980 tekemän lin-
jauksen mukaan asuntotontien vuokra on neljä 
prosentia tontin laskennallisesta arvosta, joka 
määräytyy tontin rakennusoikeuden, kaupungin-
valtuuston päätämän rakennusoikeuden yksik-
köhinnan (euroa/kerrosneliömetri) ja elinkus-
tannusindeksin perusteella. Rakennusoikeuden 
yksikköhinta riippuu puolestaan tontin sijainnista, 
rakentamisedellytyksistä sekä asuntojen rahoi-
tus- ja hallintamuodosta. Kaupungin vuokrauspe-
rusteissa tontit on jaetu asuntojen rahoitus- ja 
hallintamuodon mukaan kolmeen hintaluokkaan 
taulukon 13 mukaisesti. 

Taulukossa on kuvatu arviointiajankohtana voi-
massa olleita hinnanmuodostuksen periaateita. 

Onko asuntotontien vuokrien 
alennuksia kuvatu valtuustotason 
asiakirjoissa tai viranhaltijapäätök-
sissä?

Vuokrausperusteet esitetään, mut-
ta tuen kokonaismäärää ei kuvata.
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Tietoja vuokratuesta ei esitetä 
kootusti missään

Eri vuosikymmeninä asuntotuotanto on painotu-
nut eri tavoin ja tontinvuokrat ovat määräytyneet 
erilaisilla perusteilla. Myös tontien maasto, perus-
tamisolot ja mikrosijainti vaikutavat tontinvuok-
raan. Kaupungilla on noin 5 800 voimassa olevaa 
asuintalokiinteistön vuokrasopimusta, joista noin 
2 230 on omakotitonteja. Vanhimmissa vuokra-
sopimuksissa vuokratuoto voi alitaa tuoton, jon-
ka kaupunki saisi kiinteistöverona, jos tonti olisi 
luovutetu myymällä. 2000-luvulla tehdyt asunto-
tontien vuokrasopimukset tuotavat 43 prosentia 
kokonaisvuokratuotosta. Vuonna 2017 asuntotont-
tien vuokratulot olivat 126 miljoonaa euroa. 

Kaupunkiympäristön toimialalla on valmisteltu asun-
totontien vuokrausperusteiden määritelyperiaatei-
den uudistamista. Esitys uusista vuokrausperusteis-
ta on tarkoitus tuoda päätöksentekoon keväällä 2018. 
Uudistuksen tavoiteena on muun muassa edistää 
vuokrausmenetelyn läpinäkyvyytä määritelemäl-
lä ja päätämällä selkeät periaateet asuntotontien 
maanvuokran määritämiselle.

Kaupunginvaltuuston käsitelyssä oli vuonna 2012 
aloite, jossa pyydetiin kiinteistövirastoa laatimaan 
taulukko tai luetelo erilaisista tontinvuokraamisen 
lajeista ja hinnoista. Pyynnön perusteluna oli muun 
muassa se, eteivät valtuutetut pysty arvioimaan 
maanvuokrien kohdistumisen oikeudenmukaisuut-
ta tai johdonmukaisuuta. Vastaavasti vuonna 2015 
valtuuston käsitelyssä oli toivomusponsi, jossa 
edellytetiin selvitetävän mahdollisuudet julkais-
ta kaupungin vuokratonttien vuokranmääräyty-
misperusteet tontikohtaisesti avoimena datana. 
Tällaisia tietoja ei ole vielä julkaistu. Kaupunkiym-
päristön toimialalla toteutetun haastatelun perus-
teella tietojen avoimuuden haasteena on erityises-
ti se, etä vuokrausperusteet ovat olleet eri aikoina 
niin erilaisia, etei pelkkien vuosivuokrien vertailu  

Asumista ja maankäytöä ohjaavassa AM-ohjel-
massa ei käsitellä, minkä suuruusluokan tuloja 
ja menoja maapoliitisista toimista, esimerkiksi 
maanmyynneistä ja  -vuokrista tai infrastruktuu-
rimenoista, kaupungille aiheutuu, eikä siten myös-
kään tontinvuokrien alennusten määrää tai niiden 
taloudellisia vaikutuksia kaupungille. Asuntopoli-
tiikkaa tarkastellaan siis ilman taloudellisten vai-
kutusten näkökulmaa. 

Toinen viime vuosien olennainen, erityisesti tontin-
luovutusten toimintatapoja ohjaava päätös on ollut 
kaupunginhallituksen päätös maanmyynnin peri-
aateista vuosille 2014–2018. Esitelijän peruste-
luissa tai päätöksessä ei käsitellä tontinvuokrista 
annetuja alennuksia tai niiden taloudellista merki-
tystä kaupungille. 

Kaupunginvaltuusto vahvistaa yli 30 vuoden pituis-
ten maanvuokrasopimusten yleiset vuokrausperi-
aateet. Kymmenen päätöksen otoksessa kahdes-
ta ei käynyt ilmi, kuinka suuri ero välimuodon ja 
sääntelemätömän tuotannon hinnoissa oli. Muista 
kahdeksasta päätöksestä ero ilmeni, muta niis-
säkin esitetiin epäselvästi hintaero ARA-tuotan-
toon, koska ARA-tuotannon yksikköhinta esitetiin 
samana kuin välimuodon hinta, muta päätösten 
perusteluissa ARA-hinnalle myönnetiin lisäksi 20 
prosentin alennus. Valtuustolle ei ole esitysten pe-
rusteluissakaan esitety tontien vuosivuokria. 

Asuntotuotantotyyppi Hinnan lähtökohta Muut hintaan vaikutavat perusteet

ARA-tuotanto ARA:n hintavyöhykekarta
Kalleimmilla alueilla hinta sovitaan 
erikseen. Hyvillä paikoilla hinta voi 
nousta 15 %.

HITAS- ja muu ns. välimuodon 
tuotanto ARA-hinta + 25 %

Poikkeaminen voi olla perusteltua, 
mikäli tonti sijoituu erityisen hyvälle 
paikalle.

Sääntelemätön
Käypä hinta 
(=HITAS + 10–30 %)

Tonteja luovutetaan hintakilpailun 
lisäksi laatukilpailujen ja hakemusten 
perusteella.

ole mielekästä. Vuoden 2018 aikana on tarkoitus 
selvitää, mitä rajoituksia EU:n uusi tietosuoja-ase-
tus asetaa toivotujen tietojen julkaisemiselle. 

Helsingin kaupungin asuntotontien 
vuokrahintojen määräytyminen

Taulukko 13
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Tuen suuruusluokka on 40 miljoonaa 
euroa vuodessa

Arvioinnin yhteydessä pyrittiin muodostamaan 
käsitys subvention suuruusluokasta. Tuen tark-
kaa määrää on mahdotonta arvioida, sillä vuok-
raperusteita on muutetu vuosien kuluessa eikä 
yksitäisissä päätöksissä vältämätä esitetä, mikä 
tontin markkinavuokra voisi olla. Arvioinnin otok-
seen sisältyi 25 vuokrasopimusta, jotka kiinteistö-
viraston tontiosaston osastopäällikkö oli päätä-
nyt aikavälillä 11.10.2016–22.3.2017. Vaikka otoksen 
perusteella tehtyjä havaintoja ei voi yleistää kaik-
kiin tontinvuokrasopimuksiin, otos antaa kuitenkin 
suuruusluokan siitä tuesta, joka sisältyy viime vuo-
sina tehtyihin sopimuksiin. Tonteista kahdeksan 
oli sääntelemätöntä, neljätoista Asuntorahaston 
lainoitamia ja kolme Hitas-tuotantoa. Otokseen si-
sältyvät päätökset tontinvuokrauksista on lueteltu 

Johtopäätökset

Arvioinnin perusteella tietoja vuokratuesta ei lain-
kaan esitetä talouden ja asumisen suunnitelu- ja 
seuranta-asiakirjoissa. Talousarviossa tai tilinpää-
töksessä tukea ei voida sellaisenaan esitää, koska 
kyse ei ole määrärahasta. Tontinvuokrasubventio 
on kuitenkin mahdollista esitää tilinpäätökseen 
sisältyvässä toimintakertomuksessa informatii-
visena asiana. AM-ohjelma puolestaan käsitelee 
maa- ja asuntopolitiikan tavoiteita, muta ei lain-
kaan siihen liityviä kaupungin tuloja ja menoja. 
Maa- ja asuntopolitiikan tuloksellisuuden arviointi 
edellytäisi kuitenkin arviointia sekä siitä, ovatko 
asetetut tavoiteet toteutuneet, etä siitä, minkälai-
silla panoksilla toteutuminen on saavutetu. Tämän 
vuoksi olisi hyvä esitää tieto myös alennetuista 
tontinvuokrista.

Myöskään maanmyynnin periaatteissa vuosille 
2014–2018 ei käsitelty alennetujen tontinvuokrien 

Yksitäisissä tontiosaston viranhaltijan tekemis-
sä vuokrauspäätösasiakirjoissa esitetiin selvästi, 
etä vuokrahinnat ovat erilaiset eri hallintamuo-
doille. Asiakirjoista ilmeni melko hyvin myös se, 
minkälainen vaikutus eri tontinvuokrilla arvioitiin 
olevan asukkaiden vuokriin. Sen sijaan päätök-
sissä ei esitetty, miten paljon tukea alennetun 
vuokran muodossa kaupungin arvioidaan antavan 
asuntoyhtiöille vuositasolla. Otoksessa suurin eu-
romääräinen ero markkinaperusteisen hinnan ja 
alennetun hinnan välillä oli 73 618 euroa vuodessa. 
Markkinaperusteinen tontivuokra olisi ollut 220 
855 euroa. 

Asiakirjat olivat epäinformatiivisia myös siinä mie-
lessä, etei yhdessäkään asiakirjassa esitetä alen-
netun vuokran määrää ja taloudellista vaikutusta 
koko tukiaikana, joka voi olla esimerkiksi 25–30 
vuota. Jos asuntoyhtiö saa vuositain esimerkiksi 
50 000 euron alennuksen tontinvuokrastaan, tuen 
nykyarvo 30 vuodessa on neljän prosentin diskont-
tokorolla noin 865 000 euroa.

Kaupunki siis tukee asumista vuokraamalla asun-
toyhteisöille tonteja halvemmalla kuin kaupun-
gin itse arvioima tontin markkinahinta on. Tällai-
nen alennetun vuokran muodossa annetu tuki 
ei kuitenkaan näy kaupungin talousarviossa, kir-
janpidossa tai tilinpäätöksessä, koska niissä ei 
kuulu esitää laskennallisia eriä. Kirjanpidossa läh-
tökohtana on netosumman kirjaaminen. Alennetut 
vuokrat eivät myöskään sovi selvästi mihinkään ta-
seen liitetietojen kohtaan. Tontinvuokrasubventio 
on mahdollista esitää talousarvion perusteluissa 
ja tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuk-
sessa informatiivisena asiana.

arvioinnin taustamuistiossa (www.arviointikerto-
mus.f).

Otoksessa tontien arvioitu markkinahinta oli 36 
prosentia korkeampi kuin tontin laskennallinen 
arvo. Vuokratulo perustuu laskennalliseen arvoon, 
joten markkinahinnan ja perityn vuokran välinen 
ero otoksessa oli 36 prosentia. Jos samaa suh-
deta käytetään kaupungin kaikkien asuntotontien 
vuokratuloon (123 miljoonaa euroa vuonna 2016),  
kaupungin antama vuokra-alennus tontinvuokrista 
olisi noin 44 miljoonaa euroa vuodessa.

Vuokrasubvention suuruusluokkaa arvioitiin myös 
kaupunkiympäristön ylläpitämän maanvuokrajär-
jestelmän tietojen perusteella. Kaupungin saamat 
maanvuokratulot sääntelyn piirissä olleilta asuin-
talotonteilta olivat 84 miljoonaa euroa vuonna 
2016. Jos kaikki nämä säännellyn tuotannon tontit 
olisi vuokratu nykyisen käytännön mukaisin ARA- 
ja välimuodon tuotannon alennuksin, kaupungin 
antama tuki alennetun vuokran muodossa olisi 
noin 31 miljoonaa euroa vuodessa. 

Näiden kahden lähteen perusteella kaupunki antaa 
alennetuilla tontinvuokrilla vuositain tukea 31–44 
miljoonaa euroa. Helsingin asuntokannasta noin 
kuudesosa sijaitsee rakennuksissa, joiden hallinta-
muoto on välimuoto tai ARA-vuokratalo ja jotka oli-
vat alle 30 vuota vanhoja. Näistä 90,6 prosentia 
eli noin 53 900 asuntoa sijaitsee kaupungin maalla. 
Jos 31–44 miljoonan euron tuki jaetaisiin tasan 
näihin asuntoihin, tuki per asunto olisi 575–816 eu-
roa vuodessa, eli 48–68 euroa kuukaudessa.
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muodossa annetavaa tukea. Kaupunkistrategias-
sa mainitun maapoliitisen tarkastelun yhteydessä 
olisi tarkoituksenmukaista esitää maapolitiikan 
menot ja tulot, mukaan lukien alennetujen tontin-
vuokrien muodossa annetava tuki. 

Yleisemmän tason asiakirjojen ohella tarkasteltiin 
tuen taloudellisten vaikutusten esitämistä uusien 
tai uusitujen tontinvuokrasopimusten ehdoissa. 
Tarkastelluissa vuokrauspäätösasiakirjoissa esi-
tetiin selvästi, etä vuokrahinnat ovat erilaiset eri 
hallintamuodoille. Asiakirjoista selviää myös melko 
hyvin se, minkälainen vaikutus eri tontinvuokrilla 
arvioidaan olevan asukkaiden vuokriin. Sen sijaan 
päätöksistä ei selviä lainkaan, miten paljon tukea 
alennetun vuokran muodossa kaupungin arvioi-
daan antavan asuntoyhtiölle vuositasolla tai koko 
tukiaikana, esimerkiksi 30 vuoden aikana. 

Alennetujen vuokrien taloudellista vaikutusta ei 
siis esitetä kokonaisuutena missään. Tuen määrää 
ei voida tarkasti arvioida, muta sen suuruusluok-
ka on noin 40 miljoonaa euroa vuodessa.

Kaupunginvaltuutetut ovat viime vuosina esitä-
neet ponsia ja aloiteita vuokranmääritysperustei-
den julkaisemisesta avoimena datana ja ylipäätään 

käytettyjen perusteiden avaamisesta. Kaupun-
kiympäristön toimialalla on valmisteltu asuntotont-
tien vuokrausperusteiden määritelyperiaateiden 
uudistamista. Keväällä 2018 päätetävän uudistuk-
sen yhtenä tavoiteena on lisätä läpinäkyvyytä, 
mikä on tämän arvioinnin perusteella tarpeellista.

Tarkastuslautakunta toteaa, etä

kaupunkiympäristön toimialan tulee
• parantaa asuntotontien maanvuokran mää-

ritelyperiaateiden läpinäkyvyytä.
• parantaa tontinvuokrauspäätösten peruste-

luja siten, etä poliitisessa päätöksenteossa 
on käytetävissä tieto tontin vuosivuokrasta 
ja subvention määrästä.

• parantaa taloudellisten vaikutusten esitä-
mistä maa- ja asuntopolitiikan asiakirjoissa 
sekä tilinpäätöksessä.

kaupunkiympäristön toimialan ja kaupungin-
kanslian tulee
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Kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan arvioinnit
4.12
Liikuntatoimen strategisten 
tavoiteiden toteutuminen

?
!

Arvioinnin pääkysymys oli, miten kaupungin stra-
tegiaohjelman 2013–2016 liikuntaan liittyvät ta-
voiteet ja Helsingin liikuntastrategian 2013–2017 
tavoiteet ovat toteutuneet.

Arvioinnin osakysymyksiä olivat:
Onko onnistutu lisäämään terveytä edistävää 
liikuntaa ja vähentämään liikkumatomuuta?
Onko Helsingin ja sen kaupunginosien viihty-
vyytä ja vetovoimaisuuta lisäty liikuntapalve-
lujen keinoin?
Onko liikunnan kansalaistoimintaa aktivoitu ja 
liikuntaseurojen avustusten myöntämisperus-
teet uudistetu?
Onko liikuntapalvelujen tuottamista lisätty 
muiden toimijoiden kanssa?
Onko liikuntatoimen henkilökunnan osaamista 
kehitety?

•

•

•

•

•

Arvioinnin aineistona olivat haastatelu liikunnan 
palvelukokonaisuudessa, kyselyt opetuksen, nuo-
rison ja varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuuk-
sille, keskushallinnolle ja kaupunkiympäristön 
toimialalle sekä muut tutkimukset ja selvitykset. 
Lisäksi tarkastuslautakunnan 2. toimikunta teki 
arviointikäynnin kultuuri- ja vapaa-ajan toimialalle.

Liikuntastrategiassa ei ole mitareita

Liikuntalautakunnan vuonna 2012 hyväksymä lii-
kuntastrategia koostuu viidestä päätavoiteesta ja 
näitä toteutavista 63 toimenpiteestä. Liikuntastra-

tegiassa ei ole asetetu kuitenkaan mitareita stra-
tegian toteutumiselle. Liikuntastrategia 2013–2017 
näytää siten toimenpideohjelmalta, jonka vaikutuk-
sia ei mitata. Toimenpiteet ovat sinänsä hyödyllisiä 
ja edistävät liikuntaa. Niitä on kuitenkin eritäin run-
saasti ja niistä pääosa on vakiintunuta toimintaa.

Terveytä edistävässä liikunnassa 
panostetaan lapsiin ja nuoriin

Lasten ja nuorten kuten aikuistenkin arkiliikun-
ta vähenee passiivisen elämäntyylin myötä. Sen 
vuoksi kaikenlaisen fyysisen aktiivisuuden tarve 
ja myös vapaa-ajan liikuntaharrastuksen tarve 
korostuu. Liikkumatomuuden syy on arki- ja hyö-
tyliikunnan lasku, jota organisoitu liikunta ei pysty 
kokonaan kompensoimaan. Terveytä edistävän 
liikunnan edistämisessä ja liikkumattomuuden 
vähentämisessä keskitytään erityisesti lapsiin ja 
nuoriin. Tällaista toimintaa ovat muun muassa Ea-
sySport, FunAction, Liikkuva koulu ja NYT-liikunta.

Vuonna 2008 käynnistynyt ala-astelaisille suun-
natu EasySport on vakiintunut normaaliksi toi-
minnaksi, ja se jatkuu koko kaupungin alueella. 
Asiakaskyselyssä 45 prosentia vastaajista arvioi 
liikkuvansa EasySport-liikunnan ansiosta aiempaa 
enemmän rasitavasti. Vuodesta 2009 toiminut 
FunAction on 13–17-vuotiaille yläasteikäisille nuo-
rille tarkoitetua avointa liikuntatoimintaa, jossa 
ideana on saada paljon nuoria harrasteliikunnan 
pariin. Toiminnan järjestäminen on painottunut 
Itä-Helsinkiin ja vuodesta 2016 alkaen myös Mal-
minkartano-Kannelmäki-alueelle. Vuonna 2018 toi-
minta on tarkoitus laajentaa koko kaupunkiin. 

Liikkuva koulu -ohjelma on osa Suomen hallitusoh-
jelman osaamisen ja koulutuksen kärkihanketa. 
Liikkuvan koulun tavoiteena on aktiivisempi ja viih-
tyisämpi koulupäivä. Hallituksen kärkihankkeen ta-
voiteena on ollut, etä jokainen peruskoululainen 
liikkuu tunnin päivässä. Tavoite toteutuu valtakun-
nan tasolla parhaiten niissä ala-asteen kouluissa, 
jotka ovat Liikkuvia kouluja. Helsingissä kaikki kau-
pungin peruskoulut ovat Liikkuvia kouluja. NYT-lii-
kunta on nuorisotakuun pohjalta luodun nuorten 
yhteiskuntatakuuhankkeen tuotos. Hankkeen toi-
minta alkoi vuonna 2013 ja sitä toteutetaan yhteis-

Onko Helsinki toteutanut liikun-
tastrategiset toimenpiteensä?

Lähes kaikki liikuntastrategian 
toimenpiteet on toteutetu.

Arviointikertomus — 75



työssä helsinkiläisten liikuntaseurojen kanssa. Lii-
kuntakurssit ovat avoimia ja maksutomia kaikille 
17–29-vuotiaille helsinkiläisille eikä niihin tarvitse 
ilmoitautua ennakkoon. NYT-liikunta on onnistu-
nut tavoitamaan vähän liikkuvia nuoria ja lisännyt 
heidän liikkumistaan.

Tarjontaa on myös aikuisille ja 
erityisryhmille

Liikuntastrategiassa huomioidaan aikuisten ja 
vanhusten liikunta siten, etä ylläpidetään kaikille 
avoimia ja eniten käytetyjä liikuntapaikkoja kuten 
liikuntareitejä, hiihtolatuja, ulkokuntoiluvälineitä 
ja lähiliikuntapaikkoja, kuntosaleja, monitoimihal-
leja sekä uimahalleja. Aikuisia kannustetaan liik-
kumaan erilaisten tapahtumien ja kampanjoiden 
keinoin. Maahanmuutajataustaisia on aktivoitu 
hankkeilla ”Naiset yhdessä liikkumaan” ja ”Kotou-
tumista liikunnan keinoin”. Työikäisille on tuotetu 
ryhmäliikuntapalveluja, ja avoimia maksutomia tai 
edullisia liikuntamahdollisuuksia on lisäty. Näitä 
ovat muun muassa puistojumpat, ulkotreenit, avoi-
met vesijumpat sekä omatoiminen kuntosalihar-
joitelu. Toimintakyvyltään hyväkuntoisille ikäänty-
ville on tarjotu ryhmäliikuntapalveluja sekä lisäty 
avointa maksutonta tai edullista toimintaa. Näitä 
ovat muun muassa Seniorisäpinät, puistojumpat, 
kesäjumpat, vesijumpat sekä kuntosalitoiminnan 
startikurssit.

Liikuntaneuvonta on osoitautunut hyväksi keinoksi 
tavoitaa vähän liikkuvia. Neuvontaa on kohdistetu 
muun muassa diabeetikoille ja maahanmuutaja-
naisille. Vaikutavuuta seurataan terveystiedoilla. 
Liikuntapalvelut järjestävät erityisryhmille omia 
liikuntaryhmiä. Yhä enemmän erityisryhmäläisiä 
pyritään kuitenkin saamaan mukaan normaaleihin 
liikuntaryhmiin. Erityisryhmien järjestöt saavat ta-
loudellista tukea avustuksina, joita vuonna jaetiin 
yli 20:lle erityisryhmien järjestölle.

Kaupungin liikuntapaikkoja on runsaasti 
muta alueellisesti epätasaisesti

Helsingissä on yhteensä noin 2 100 julkisessa 
käytössä olevaa liikuntapaikkaa valtakunnalli-
sen liikuntapaikkojen paikkatietokannan mukaan. 
Kaupunki ylläpitää niistä yli 1 500 liikuntapaikkaa. 
Helsingin liikuntapaikoista lähes neljännes eli noin 
500 on liikunta-alan yrityksien liikuntapaikkoja.

Liikuntatoimen investointien määräraha on vä-
hentynyt runsaasti. Vuonna 2008 määrärahaa ra-
kentamiseen oli 18 miljoonaa euroa, muta vuonna 

2017 käytössä oli enää noin 10 miljoonaa euroa. 
Liikuntapaikkojen korjausvelka on nykyisin mer-
kitävä, joten kaupungin resurssit kohdistetaan 
pääosin peruskorjaushankkeisiin ja uusia liikun-
tapaikkoja syntyy vähän. Esimerkiksi viimeiset 
sisäliikuntatilat on rakennetu vuonna 2008. Lii-
kuntapalveluiden uudet liikuntapaikat ovat lähinnä 
liikuntareitejä, lähiliikuntapaikkoja, ulkokuntoilu-
pisteitä ja pallokentiä. Uudella toimialalla liikunta-
rakennusten korjaustarpeita ja korjausten kiireel-
lisyytä voidaan kuitenkin arvioida aikaisempaa 
suuremmassa määrärahapuitteessa. Suurempi 
määrärahapuite mahdollistaa myös suurten liikun-
tarakentamisen korjaushankkeiden toteutamisen 
yhtäjaksoisesti. Korjaushankkeet eivät vaikuta ai-
kaisempaan talousarviorakenteeseen verratuna 
samalla tavoin suoranaisesti muihin liikuntainves-
tointien määrärahoihin. Lisäksi liikuntarakentami-
sen yhtiömuotoisiin kohteisiin osoitetaan määrära-
hoja myös muilta talousarviokohdilta.

Houkutelevat ja toimivat puistot sekä viheralueet 
ovat suosituin paikka harrastaa liikuntaa. Kaupun-
kiympäristöä on mahdollista kehitää liikkumiseen 
ja arkiaktiivisuuteen kannustavaksi suunnitele-
malla, toteutamalla ja hoitamalla Helsingin katuja 
ja viheralueita niin, etä ne koetaan turvallisiksi ja 
houkuteleviksi vuoden ympäri.

Ulkoilupalveluita ei ole laajennetu uusiin saariin, 
eikä tällä hetkellä ole suunnitelmia ulkoilualueiden 
laajentamisesta. Valtion hallinnoimille saarille on 
kuitenkin osoitetu laituripaikat vesireitiliikennet-
tä varten.

Liikuntavirasto selviti liikuntapaikkojen saavutet-
tavuuta vuonna 2017 kahden Helsingin yliopiston 
opinnäyteen avulla. Lähes kaikille liikuntapaikat 
ovat tavoitetavissa alle 30 minuutissa sekä nyky-
tilanteessa etä vuodelle 2040 arvioidussa väestö-
tilanteessa. Heikommassa asemassa ovat selkeim-
min Östersundomin ja Suomenlinnan asukkaat. 
Myös keskustassa on vähän liikuntapalveluita, 
joten Jätkäsaaren bunkkerin ja liikuntapuiston to-
teutuminen on tärkeää kantakaupungin kannalta. 
Vaikka keskustassa ei ole paljon liikuntapalveluita, 
on siellä tutkimusten mukaan kuitenkin paljon liik-
kuvia kaupunkilaisia runsaasti.

Avustusjärjestelmä uusitiin lasten ja 
nuorten liikuntaan kannustavaksi

Liikuntatoiminnan avustuksiin on varatu talousar-
viossa vuositain noin seitsemän miljoonaa euroa. 
Liikunnan kansalaistoiminnan avustusuudistus 
toteutetiin vuonna 2016. Painopisteenä oli lasten 
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ja nuorten liikunta. Uudistuksessa myös parannet-
tiin avustusprosessin läpinäkyvyytä, selkeytetiin 
avustusperusteita ja kehitetiin avustusten käsit-
telyprosessia. Tarkoituksena oli helpotaa seuro-
jen avustushakua. Vuositain avustusta saa noin 
350 seuraa. Lähes puolet lapsista ja nuorista har-
rastaa liikuntaa seuroissa. Avustuksia saaneissa 
seuroissa on jäseniä noin 100 000.

Liikuntaseurojen pitkään toivoma koulujen liikun-
tatilojen vapaa-ajan käytön hallinnoinnin siirto 
opetustoimelta liikuntatoimelle toteutui 1.6.2017. 
Aiemmin rehtoreilla oli päätösvalta koulujen liikun-
tatilojen varaamisessa.

Kaupunki tukee seuroja ja muita 
liikuntatoimijoita

Kaupungilla on useita keinoja tukea ja aktivoida ul-
koisia kumppaneita kehitämään liikuntapalveluita. 
Uusien liikuntapaikkojen rakentamista toteutetaan 
kumppanuushankkeilla. Esimerkiksi puolet kau-
pungin tekonurmikentistä on yhteistyössä seuro-
jen kanssa toteutetuja. Kentiä on tällä hetkellä 
noin 40. Yhteistyö seurojen kanssa on ollut keino 
saada katava verkosto tekonurmikentiä. Kaupun-
ki tukee myös yksityisiä liikuntahankkeita lainojen 

Arvio liikuntastrategian toimenpiteiden toteutumisesta, prosentia

Toimenpide on täysin toteutunut
Toimenpide on pääosin toteutunut
Toimenpide on ositain toteutunut

Toimenpiteen toteutaminen on aloitetu
Toimenpide ei ole toteutunut

ja vuokrasubventioiden avulla ja näiden saajia on 
runsaasti. Käytännössä yksityiset toimijat voivat 
hakea lainaa kaupungilta urheilu- ja ulkoilulaitosra-
hastosta omiin liikuntahankkeisiinsa, ja yksityisille 
toimijoille vuokrataan liikuntapaikkarakentami-
seen sopivia maa-alueita subventoidusti. Lisäksi 
kaavoituksessa varataan liikuntaan sopivia alueita.

Lähiliikuntapaikkoja on rakennetu paljon koulu-
jen yhteyteen lähiörahaston tuella. Kantakaupun-
kiin lähiliikuntapaikkoja on rakennetu kuitenkin 
vähemmän. Kaupunginkansliassa valmistellaan 
lähiörahaston muutamista osallisuusrahastoksi 
ja sille valmistellaan uudet säännöt. Rahaston toi-
minta käynnistyy vuoden 2018 aikana. Rahastosta 
rahoitetaisiin asukkaiden esitämiä hankkeita ja 
niistä äänestetäisiin alueitain. Hankkeet voivat 
olla liikuntapalveluihin kohdistuvia koko kaupungin 
alueella, mikäli ne saavat tarpeeksi kannatusta ja 
ovat toteutetavissa.

Kaupunki tukee liikuntaa myös siten, etä kaupun-
kikonserniin kuuluville yhtiöille ja säätiöille jaetaan 
laitosavustusta. Liikuntaseurat saavat tukea tila-
vuokriin yksityisten liikuntatilojen käytämisestä. 
Liikuntapalveluilla on myös yhteistyötä liikuntaseu-
rojen kanssa, jotka toteutavat liikuntaa esimerkik-
si kouluissa.

Kuvio 18
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saista, vaikka lähes kaikki helsinkiläiset saavuta-
vat liikuntapaikat alle 30 minuutissa. Kaupungin 
omistamille ulkoilusaarille ei ole lisäty palvelu-
ja.  Valtion hallinnoimille yleiseen käytöön avau-
tuneille saarille on järjestetty laiturit vesireit-
tiliikenteen käyttöön. Liikuntainvestointien 
määrärahat eivät ole kasvaneet, mutta uudella 
toimialalla liikuntarakennusten korjaustarpeita 
ja korjausten kiireellisyytä voidaan arvioida ai-
kaisempaa suuremman määrärahan puitteissa. 
Suurempi määrärahakokonaisuus mahdollistaa 
suurten liikuntarakentamisen korjaushankkeiden 
toteutamisen yhtäjaksoisesti. Liikuntarakentami-
seen osoitetaan kiinteistöyhtiömuotoisiin kohteisiin 
määrärahoja myös muilta talousarvion kohdilta.

Liikunnan kansalaistoiminnan aktivointi ja avustus-
järjestelmän uudistaminen on onnistunut pääosin 
hyvin. Vuonna 2016 toteutetiin avustusuudistus, 
jossa painopisteenä oli lasten ja nuorten liikunta. 
Koulujen liikuntatilojen iltakäytön hallinnointi on 
siirrety liikuntapalvelujen vastuulle, mikä helpot-
taa erityisesti urheiluseurojen toimintaa.

Liikuntapalvelujen tuotamista muiden toimijoiden 
kanssa on lisäty onnistuneesti. Lähiliikuntapaik-
koja on rakennetu runsaasti koulujen yhteyteen 
lähiörahaston tuella. Kantakaupungissa lähiliikun-
tapaikkoja on kuitenkin vähemmän. Kaupungin-
kansliassa valmistellaan lähiörahaston muutta-
mista osallisuusrahastoksi, jonka myötä rahaston 
varoilla on mahdollista rakentaa liikuntapaikkoja 
myös kantakaupunkiin. Kaupunki tukee yksityisiä 
liikuntahankkeita lainoilla ja vuokrasubventioiden 
avulla. Lisäksi kaupunki jakaa avustuksia kaupun-
kikonserniin kuuluville, liikuntapalveluita tuotaville 
yhtiöille ja säätiöille. 

Liikuntatoimen henkilökunnan osaamisen kehit-
tämiseksi ja koko kaupungin henkilöstön työhy-
vinvoinnin parantamiseksi on toteutetu erilaisia 
hankkeita ja toimenpiteitä yhteistyössä muiden 
virastojen kanssa. Henkilöstöliikunnan tarjonnas-
sa on huomioitu työterveyskyselyiden tuloksia ja 
liikuntaviraston henkilökuntaa on koulutetu.

Tarkastuslautakunta toteaa, etä

kultuurin ja vapaa-ajan toimialan tulee
• asetaa kaupunkistrategian lisäksi valmistel-

tavaan liikkumisohjelmaan selkeät tavoiteet 
ja mitarit, joilla liikkumisen tavoiteiden to-
teutumista voidaan seurata.

• edistää liikunnan harrastusmahdollisuuksien 
ja liikuntapaikkojen nykyistä tasaisempaa ja-
kautumista Helsingissä.

Henkilöstön osaamista on kehitety

Henkilöstöliikunnassa toimintaa suunnitellaan yh-
teistyössä kaupunginkanslian, Työterveys Helsingin 
ja henkilöstöliikunnan liikunnansuunnittelijoiden 
kanssa. Suunnitelussa huomioidaan työterveys- 
ja Kunta10-kyselyiden tuloksissa esille nousevia 
asioita, joihin liikunnalla voidaan vaikutaa. Tulos-
ten perusteella on lisäty kohdennetua toimintaa. 
Liikuntatoimen henkilöstö on osallistunut koulutuk-
siin, ja koulutuspäiviä on ollut vuositain yhteensä 
noin 1 000. Liikuntaviraston palkitsemisohjelma ja 
osaamisen kehittämissuunnitelma on päivitetty. 
Liikuntatoimen henkilökunta on lisäksi suoritanut 
erilaisia tutkintoja, ja liikuntapaikanhoitajien op-
pisopimuskoulutusta on jatketu. Toimien vaikutuk-
sista henkilöstön terveyteen ja osaamiseen ei ole 
tutkitua tietoa.

Strategian toimenpiteet ovat 
toteutuneet hyvin

Liikunnan palvelukokonaisuus on tehnyt myös oman 
arvionsa liikuntastrategian toteutumisesta, muta 
muistion johtopäätökset perustuvat arvioinnin teki-
jöiden omaan harkintaan. Toimenpiteiden toteutu-
mista havainnollistetaan kuviossa 18. Toimenpiteet 
ovat toteutuneet eritäin hyvin; 71 prosentia toi-
menpiteistä on toteutunut joko täysin tai pääosin. 
Merkitävä osa toimenpiteistä on kuitenkin liikun-
taviraston vakiintunuta toimintaa. Tämä hieman 
laskee hyvin toteutuneiden toimenpiteiden paino-
arvoa. Liikuntastrategiassa ei myöskään ollut mit-
tareita, joilla tavoiteiden toteutumista mitataisiin.

Johtopäätökset

Arvioinnin pääkysymykseen voidaan vastata, etä 
liikuntatoimen strategiset tavoiteet ovat pääosin 
toteutuneet. Yli kaksi kolmasosaa liikuntastrategi-
an toimenpiteistä on toteutunut täysin tai pääosin. 
Liikuntastrategia itsessään on kuitenkin enemmän 
toimenpideohjelman kuin strategian kaltainen. Lii-
kuntastrategiassa ei ole mitareita ja toimenpiteet 
ovat suurelta osin vakiintunuta toimintaa.

Terveytä edistävää liikuntaa on onnistutu lisää-
mään ja liikkumatomuuta vähentämään erityises-
ti lasten ja nuorten osalta. Keinoja ovat olleet lap-
sille ja nuorille suunnatut EasySport, FunAction, 
Liikkuva koulu ja NYT-liikunta.

Helsingin ja sen kaupunginosien viihtyisyytä ja 
vetovoimaisuutta liikuntapalvelujen keinoin on 
ositain onnistutu lisäämään. Liikuntapalvelujen 
jakautuminen Helsingissä on kuitenkin epäta-

78 — Helsingin kaupunki





Sosiaali- ja terveystoimialan 
arvioinnit
4.13
Terveyden edistäminen Sutjakka 
stadi -toimenpideohjelman avulla

Arvioinnin pääkysymys oli, onko Helsinki toteuta-
nut Sutjakka stadi -toimenpideohjelman mukaista 
lihavuuden ehkäisyä ja hoitoa siten, etä toimen-
piteillä on saavutetu terveysvaikutuksia. Tähän 
liityen arvioitiin olivatko Sutjakka stadi -toimen-
pideohjelman toimenpiteet käynnistyneet, onko 
käynnistyneillä toimenpiteillä ollut havaittavia 
vaikutuksia ja onko lihavuus kehitynyt ohjelman 
päämäärien mukaisesti. Arvioinnin ulkopuolelle ra-
jatiin Helsingin kaupungin henkilökuntaa koskevat 
toimet.

Helsingin strategiaohjelmassa 2013–2016 oli ta-
voiteena, etä helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys 
paranevat ja terveyserot kaventuvat. Yksi strate-
giaohjelman toteutamiseksi käynnistety ohjelma 
on lihavuuden ennaltaehkäisyn ja hoidon toimen-
pideohjelma Sutjakka stadi, jonka toimenpiteet on 
määritelty toteutetavaksi vuosina 2015–2020. 

Vuosille 2017–2021 laaditussa kaupunkistrategias-
sa todetaan, etä Helsinki luo kaupunkiin terveyden 
ja hyvinvoinnin edistämisen yhteistyörakenteet ja 
nostaa liikkumisen lisääminen pilotihankkeeksi. 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoin-
nin ja johtamisen rakenteita sekä liikkumisohjel-
maa valmistellaan parhaillaan.

Arviointi toteutetiin haastatelemalla hankkeen 
vastuuvalmistelijoita, hyödyntämällä heidän ko-
koamaansa tietoa ohjelman edistymisestä sekä te-
kemällä kysely ja sähköpostitiedusteluita hanketa 
toteutaville tahoille.

Tavoiteena ylipainon vähentäminen

Suomessa yli puolet aikuisista on ylipainoisia ja 
joka viides aikuinen on lihava käypä hoito -suosi-
tuksen mukaisten painoindeksirajojen mukaan (yli-
paino ≥ 25 ja lihavuus ≥ 30). Helsingissä arvioidaan 
olevan 60 000 lihavaa työikäistä. Lasten ja nuorten 
lihavuus yleistyy edelleen. Lihavuus ei sellaisenaan 
ole ongelma, muta sen taustalla oleva ylipaino ja 
liikkumaton elämäntapa ovat yhteydessä väestö-
ryhmien välisiin terveys- ja hyvinvointieroihin. Yh-
dessä nämä lisäävät riskiä sairastua erilaisiin sai-
rauksiin, kuten tyypin 2 diabetekseen.

Sutjakka stadi -toimenpideohjelman päämääränä 
on vähentää ylipainoa ja lisätä helsinkiläisten mah-
dollisuuksia tehdä aktiivisia ja terveellisiä valintoja 
arjessaan, tukea lihavuuden itse- ja omahoitoa, te-
hostaa lihavuuden hoitoa ja vähentää siihen liityviä 
liitännäissairauksia sekä kaventaa väestöryhmien 
välisiä terveys- ja hyvinvointieroja. Ohjelmassa on 
asetetu kahdeksan numeerista seurantamitaria, 
jotka liityvät ylipainoon, liikuntaan ja terveyseroi-
hin. Mitarit ovat ylipainoisten 6-vuotiaiden lasten 
osuus, ylipainoisten odotavien ja pienten lasten 
äitien osuus, ylipainoisten oppilaiden osuus, ylipai-
noisten aikuisten osuus ja aikuistyypin diabetek-
sen saaneiden osuus väestö- tai ikäryhmästä sekä 
liian vähän liikkuvien oppilaiden osuus. Lisäksi 
ohjelmassa on toimenpiteitä kuvaava mitari ”pai-
noindeksin kirjaaminen potilaskertomukseen”.

Toimenpideohjelman vastuuvirastoksi määritel-
tiin sosiaali- ja terveysvirasto, muta myös muut 
hallintokunnat vastaavat sen toteuttamisesta. 
Ohjelmassa määritellään toimenpiteitä ja vastui-
ta varhaiskasvatus- ja opetustoimelle, sosiaali- ja 
terveystoimelle, liikunta- ja nuorisotoimelle, palve-
lukeskukselle, työväenopistoille, kaupunkiympäris-
tön toimialalle, kirjastolle ja tietokeskukselle. Toi-
menpiteet liityvät terveellisiin ravintototumuksiin, 
liikunnan lisäämiseen, ylipainon puheeksiotoon ja 
seurantaan sekä painonhallinnan tukemiseen. Toi-
menpideohjelman hyväksyessään 16.6.2015 (219 §) 
sosiaali- ja terveyslautakunta edellyti, etä ohjel-
malle perustetaan seurantaryhmä.

?
!

Ovatko toimialat toteutaneet 
lihavuuden ehkäisyn toimenpide-
ohjelmaa?

Toimenpiteitä on toteutetu laa-
jasti, muta ylipainoisten osuus 
kasvaa edelleen.
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Ohjelman toimenpiteet ovat 
käynnistyneet

Sutjakka stadi -toimenpideohjelman toimenpiteitä 
on toteutetu ja aiemmin käynnistyneitä toimen-
piteitä jatkettu. Palvelukeskus Helsingin avulla 
on edistety terveellisiä ruokatotumuksia päivä-
kodeissa lapsia innostavalla ruokamaailmaan tu-
tustumismenetelmällä ja kouluihin on perustetu 
ravintolatoimikuntia ja ruokaraateja edistämään 
kouluruuan syömistä. Pienten lasten ja koululais-
ten liikkumista on edistety useilla toimenpiteillä 
muun muassa yhdessä kaupunkiympäristön toimi-
alan ja liikuntatoimen kanssa. Koululaisten matalan 
kynnyksen liikuntaan liityvät painonhallintaryhmät 
ovat vakiintuneet. Neuvoloissa on käynnistynyt oh-
jelman mukainen seuranta ja lisäty ylipainon pu-
heeksiotoa. Raskausdiabeetikoille on järjestety 
seurantaa.

Neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuol-
lossa ovat käytössä eri ikäisten lasten ja nuorten 
lihavuuden hoitopolut, ja niissä voidaan hyödyntää 
liikuntatoimen toteutamaa fyysisen toimintaky-
vyn seurantaa. Kaikki ala- ja yläasteen koulut ovat 
niin sanotuja Liikkuvia kouluja. Koulu- ja opiske-
luterveydenhuollossa toteutuu ylipainon seuranta 
tehokkaasti. Ala- ja yläasteikäisten EasySport- ja 
FunAction-starti -painonhallintaryhmien toiminta 
on vakiintunut. 

Vuonna 2013 valmistui ammattilaisille suunnat-
tu lihavuuden hoito Helsingissä -palvelukartta. 
Terveysasemilla riskitekijöiden tunnistaminen ja 
terveys- ja hyvinvointi-indikaatorien seuranta on 
ollut pääasiallisen kehitämisen muoto terveys- ja 
hyvinvointikeskushankkeissa. Asiantuntija- ja kou-
lutusyhteistyö on lisääntynyt terveys- ja maahan-
muutajajärjestöjen kanssa. Suun terveydenhuol-
lossa ateriarytmin puheeksioto on toteutunut. 

Kaupunkilaisten erilaisia itse- ja omahoidon väli-
neitä on vahvistetu. Oma- ja itsehoito onkin lisään-
tynyt ja tavoiteena olluta sähköistä terveystar-
kastusta käytetään.

Liikuntatoimen, opetustoimen, nuorisotoimen ja 
terveysasemien yhteistyö on lisääntynyt liikun-
nan lisäämisessä ja painonhallinnassa. Nuorten 
ja aikuisten työllisyyden hoidossa painonhallinta 
nähdään osana palveluihin kuuluvaa terveyden 
edistämistä. Vapaa sivistystyö on kurssi- ja tapah-
tumatarjonnallaan mukana ohjelman toteutami-
sessa. Kaupunki on tehnyt aktiivisesti työtä arki-
pyöräilyn lisäämiseksi hyvin tuloksin. 

Keskeisinä puuteina voidaan mainita terveysase-

Toimintaa on kehitety onnistuneesti

Sosiaali- ja terveystoimessa on vuodesta 2015 
alkaen kehitety toimialan yhteisiä terveys- ja hy-
vinvointi-indikaatoreita. Indikaatoreihin sisältyy 
asiakkaiden painoindeksi. Tiedon kysyminen ja kir-
jaaminen systemaatisesti mahdollistaa ylipainon 
puheeksioton. Sutjakka stadi -toimenpideohjelman 
mitarina ollut tavoite painoindeksin kirjaamisesta 
potilastietojärjestelmään on toteutunut hyvin. 

Koulutuksen myötä ylipainoa on aletu seurata 
tarkemmin ja työvälineiden käytö on lisääntynyt, 
tästä esimerkkinä Neuvokas perhe -menetelmä 
neuvoloissa ja päiväkodeissa. Neuvoloissa tavoit-
teeksi asetetu sähköinen asiointi painonhallin-
taan liityen on kasvanut. Hallintokuntien keski-
näinen yhteistyö ja verkostoituminen järjestöjen 
kanssa on parantunut. Painonhallinta yksitäise-
nä asiana on kuitenkin jäänyt terveysasemilla elä-
mänhallintaa tukevan Terve elämä -ryhmätoimin-
nan myötä vähälle huomiolle.

Lasten ja nuorten liikkuminen on lisääntynyt päivä-
kodeissa, kouluissa, nuorten harrasteryhmissä ja 
muutoin vapaa-ajalla – tämä on ollut muun muas-
sa varhaiskasvatuksessa sitovana tavoiteena ja 
kouluissa osa Liikkuva koulu -toimintaa. Tuoreim-
man kouluterveyskyselyn mukaan vapaa-aikanaan 
vähän liikkuvien osuus on vähentynyt. Tämä oli 
Sutjakka stadi -toimenpideohjelman yksi mitari. 
Liikuntatoimessa matalan kynnyksen EasySport ja 
FunAction, NYT-liikunta ja liikuntaneuvonta JUMP 
IN ovat lisääntyneet ja kävijämäärät ovat kasva-
neet. Terveysasemien ja liikuntatoimen toteuta-
masta aikuisten Aktiivix-liikuntaneuvonnasta on 
saatu hyviä kokemuksia. Kutsuntoihin osallistu-
neista ylipainon vuoksi hylätyistä (30 prosentia 
hylätyistä) viidesosa on onnistutu saamaan aika-
lisäohjaukseen, jossa tarjotaan apua elämänhallin-
taan. 

Ateriarytmin puheeksioto on kasvanut suun ter-
veydenhuollossa ja kataa 80 prosentia ensikäyn-
neistä. Arkiruokailu päiväkodeissa ja kouluissa 

mien painonhallintaryhmien lakkautaminen, jol-
loin ylipainoisten vertaistuki loppui. Tällä hetkellä 
ainoat ryhmät painonhallintaan ovat vaikeasti tai 
sairaalloisesti ylipainoisten eritäin niukkaener-
gistä dieetiä noudatavat ENE-ryhmät sisätautien 
poliklinikalla. ENE-ryhmät ovat tuloksellisia, muta 
niihin päästäkseen on oltava vaikeasti ylipainoinen 
(painoindeksi yli 35). He saavat sisätautilääkärin 
läheteellä apua myös HUS:n vuonna 2015 perus-
tamasta painonhallintatalo.f-palvelusta.
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Sutjakka stadi -toimenpideohjelman seurantamitareiden 
toteutuminen vuoteen 2017 mennessä

Sutjakka stadi -hankkeen tavoite Tilanne vuonna 2017

Lasten lihavuus: enintään kuusi prosentia helsinkiläisistä 
6-vuotiaista on lihavia

Ylipainoisten oppilaiden osuus (%) alenee

Odotavien ja pienten lasten äitien ylipaino alenee

Helsingin kaupungin työntekijöiden lihavuus alenee

Aikuisten lihavuus koulutusryhmitäin alenee

Liian vähän liikkuvien nuorten määrä vähenee 10 % vuoteen 
2020 mennessä

Aikuistyypin diabeteksen väheneminen

Painoindeksin kirjaamista potilastietojärjestelmään 
kehitetään sosiaali- ja terveysvirastossa

Toteutuu

Ei toteudu

Ei arvioitu tai tietoa ei ole vielä saatavilla

Taulukko 14
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on kehitynyt luomu- ja kasvisruokailun suuntaan. 
Koulujen ravintolatoimikuntien toiminnalla on saa-
tu lisätyä kouluruokailun suosiota. Nuorten ruo-
kailutotumukset ovat kouluterveyskyselyjen mu-
kaan parantuneet vuosikymmenen vaihteeseen ja 
strategiakauden alkuun verratuna. Ammatillisissa 
oppilaitoksissa kuitenkin yli puolet jätää joskus 
aamupalan väliin, eikä yläasteikäisistä yli 40 pro-
sentia syö koululounasta päivitäin. 

Sutjakka stadi -toimenpideohjelman seuranta-
ryhmää ei ole perustetu. Kirjaston kampanjat ja 
teemakuukaudet eivät toteutuneet organisaatio-
uudistuksen vuoksi. Kaikille ei tunnu olevan sel-
vää, mihin he voisivat ohjata asiakkaan tilanteessa, 
jossa asiakkaalla on kiinnostusta painonhallintaan. 
Sutjakka stadi -toimenpideohjelma ei tunnu olevan 
tutu nuorten ja aikuisten sosiaalityössä eikä työl-
lisyyspalveluissa. Lihavuuden palvelukarta oli vie-
ras myös osalle lääkäreistä. Kaikissa palveluissa ei 
ole kyety käynnistämään toimenpiteitä aiotussa 
laajuudessa muun muassa organisaatiouudistuk-
seen valmistautumisen johdosta. 

Ylipaino on lisääntynyt

Taulukossa 14 on kuvatu Sutjakka stadi -toimen-
pideohjelman mitareiden toteutuminen arvioinnin 
tulosten perusteella.

Yhtenä Sutjakka stadi -toimenpideohjelman mita-
rina oli pienten lasten ylipaino (6-vuotiaat), joka on 
kehitynyt melko myönteisesti. Ylipainoisten odot-
tavien ja pienten lasten äitien ylipainon vähenemi-
nen oli myös tavoiteena, muta heidän osaltaan 
ylipaino on selvästi lisääntynyt. Ylipainoisten lasten 
osuudessa ikäryhmästä on suuria alueellisia eroja. 
Toimenpideohjelman mitarina oli myös ylipainois-
ten oppilaiden osuus. Yläasteella ja toisella asteel-
la ylipainoisten opiskelijoiden osuus on kasvanut. 

Sutjakka stadi -toimenpideohjelman mittarina 
olevasta ylipainoisten aikuisten osuuden muutok-
sesta ei vielä ole saatavilla luotetavaa tietoa. Ter-
veyden suhteen suunta on kuitenkin huono: aikuis-
tyypin diabetes on strategiakaudella lisääntynyt 
0,6 prosentilla, eli tämä ohjelman mitari kehityi 
huonompaan suuntaan.  

Matalan kynnyksen liikunnan painonhallintaryh-
mien ja niihin osallistujien määrät ovat pysyneet 
melko ennallaan, vaikka ylipaino on lisääntyvä on-
gelma. Tämä koskee erityisesti toisen asteen am-
matillisessa koulutuksessa olevia nuoria. Liikkuva 
koulu -hanke ei ole koskenut toisen asteen oppi-

laitoksia eivätkä painonhallintaan keskityvät Fun- 
Action-startiryhmät toisen asteen opiskelijoita. 
Aineistosta kävi ilmi, etä oppilaiden painonhallin-
taryhmät ja Liikkuva koulu -hanke halutaisiin laa-
jentaa toisen asteen kouluihin. 

Keskeinen ongelma on, etä lasten, nuorten ja ai-
kuisten painonhallintaan sekä ylipainon kehityk-
seen vaikutavat laajemmat asiat kuin kaupungin 
toimet, kuten painon seuranta tai liikuntatarjonta. 
Terveellisiin ruokailutotumuksiin ja painonhallin-
taan laajemmin vaikutavat myös sosioekonomiset 
tekijät, koulutustausta ja elämänhallinta, samoin 
kuin yhteiskunnallinen ilmapiiri esimerkiksi siten, 
etä samaan aikaan mainostetaan sekä kuntoilua 
etä epäterveellisiä välipaloja. 

Johtopäätökset

Arvioinnin pääkysymys oli, onko Helsinki toteuta-
nut Sutjakka stadi -toimenpideohjelman mukaista 
lihavuuden ehkäisyä ja hoitoa siten, etä toimenpi-
teillä on saavutetu terveysvaikutuksia. Ohjelman 
mukaisia toimenpiteitä on toteutetu ja niillä on ol-
lut vaikutuksia, muta ylipainoisten määrä on yhä 
kasvanut. 

Ohjelma ajoituu vuosille 2015–2020, joten on otet-
tava huomioon, etä tämän arvioinnin tulokset ovat 
alustavia. 

Ylipainoisuus on ongelma, jos se yhdessä liikku-
matoman elämäntavan kanssa lisää riskiä sairas-
tua ja lisää kansalaisten välisiä hyvinvointi- ja ter-
veyseroja. Tästä syystä ylipainon lisääntymiseen 
tulee jatkossakin kiinnitää huomiota.

Sutjakka stadi -toimenpideohjelma on ositain jää-
nyt sosiaali- ja terveystoimessa tehtävien suurten 
uudistusten jalkoihin, esimerkkeinä perustetavat 
terveys- ja hyvinvointikeskukset ja niissä käynnis-
tetyt elämänhallintaryhmät. Mikäli asiakkaalla on 
ongelmia vain painonhallinnan suhteen, tällä het-
kellä ei ole olemassa vain tähän keskityvää ryh-
mätoimintaa.

Toimenpideohjelma on myös ositain jäänyt kau-
pungin organisaatiouudistuksen jalkoihin. Toimen-
piteet ovat silti merkitäviä, joten niiden toteutami-
seen olisi hyvä edelleen pyrkiä vaikkapa laajemman 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen myötä. 

Seurantaryhmän puutuminen hankaloitaa hank-
keen koordinointia. Uuden strategian myötä val-
mistellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
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koordinointi- ja johtamisrakenneta, joten hank-
keen toimenpiteiden seuranta sopii hyvin tämän 
yhteyteen.

Ylipaino on lisääntynyt erityisesti toisen asteen 
koulutuksessa olevilla. Toistaiseksi kaupungin 
Liikkuva koulu -hanke ja liikunnalliset painonhallin-
taryhmät eivät ole koskeneet toisen asteen oppi-
laitoksia, vaikka niissä toiminnalle olisi selvästi tar-
veta. Myös yläasteikäisten ruokailutotumuksissa 
on parannetavaa. Lisäksi on tarveta kohdentaa 
toimenpiteitä alueellisesti väestön terveys- ja hy-
vinvointierojen kaventamiseksi.

Painonhallintaan ei voida vaikuttaa pelkästään 
palvelutarjonnan keinoin. Ylipainon kehitykseen 
vaikutavat monet yhteiskunnalliset tekijät, kuten 
sosioekonominen tausta, elämänhallintaan liity-
vät kysymykset ja yleinen asenneilmasto. Sutjakka 
stadi -tyyppiset ohjelmat, huolimata hyvistä pyrki-
myksistä, eivät ole riitäviä ylipainon lisääntymisen 
hillitsemiseksi. Tulisi myös pystyä vaikutamaan 
taustalla oleviin terveyseroihin ja asenneilmas-
toon. Ruokailutotumusten parantaminen on tässä 
avainasemassa.

4.14
Saatohoidon  riitävyys ja laatu

Arvioinnin pääkysymys oli, järjestääkö kaupunki 
riitävästi laadukasta saatohoitoa. Lisäksi arvioi-
tiin tarjotaanko saatohoitoa potilaiden tarpeiden 
mukaisesti, onko saatohoitoon liityvä osaaminen 
riitävää ja onko saatohoito laadukasta.

Saattohoito on lähestyvää kuolemaa edeltävää 
hoitoa silloin, kun kuoleman odotetaan tapahtuvan 
lähipäivien tai -viikkojen aikana. Se voi olla osa pal-
liatiivista eli kuolemaan johtavan sairauden oireen-
mukaista hoitoa, ja sen tarkoituksena on tukea ja 
hoitaa kuolevaa ihmistä yksilöllisesti ja hänen lä-
heisiään parhaalla mahdollisella tavalla inhimillisiä 
arvoja kunnioitaen. 

Arviointi toteutetiin haastatelemalla saatohoi-
toa järjestäviä tahoja, joita ovat HYKS, Suursuon 
sairaalan palliatiivinen ja saatohoito-osasto,  koti-
sairaala, kaupungin muut sairaalat (Malmi, Laakso, 
Haartman) sekä kaupungin palvelutalot, monipuo-
liset palvelukeskukset, kotihoito ja niitä palvelevat 
kotihoidon lääkärit. Lisäksi tietoa hankitiin kyse-
lyllä kaupungin monipuolisten palvelukeskusten 
ja palvelutalojen työntekijöille sekä sähköpostitie-
dustelulla seurakunnan sairaalapapeille ja vapaa-
ehtoistyöntekijöille.

Tavoiteena hyvä kuolema

Saatohoitoa ohjaavat lait potilaan asemasta ja 
oikeuksista (785/1992) sekä sosiaalihuollon asiak-
kaan asemasta ja oikeudesta (812/2000). Valvira 
valvoo toimintaa sosiaali- ja terveydenhuollon toi-
mialalla. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan 
eetinen neuvotelukunta ETENE on antanut saat-
tohoitoon liityviä lausuntoja. Lisäksi saatohoi-
dosta on kansallinen suositus 2010 ja Käypä hoito 
-suositus 2012, jotka päivitetiin vuonna 2017. Pal-
liatiivisesta hoidosta on annetu Euroopan tasolla 
suosituksia, joiden mukaan esimerkiksi 10 000 
asukasta kohden tulee olla yksi saatohoitopaikka.

?
!

Tarjoaako kaupunki laadukasta 
saatohoitoa riitävästi?

Suursuon sairaala ja kotisairaala 
toimivat hyvin. Perustason saato-
hoidossa on puuteita.

Tarkastuslautakunta toteaa, etä

kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveystoimi-
alan tulee
• järjestää Sutjakka stadi -toimenpideohjel-

man seuranta osana strategiaohjelman mu-
kaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
koordinointia.

sosiaali- ja terveystoimialan tulee
• käynnistää aikuisille matalan kynnyksen pai-

nonhallintaryhmiä.

kasvatuksen ja koulutuksen, kultuuri- ja va-
paa-ajan ja sosiaali- ja terveystoimialan tulee

käynnistää Liikkuva koulu -hankkeen tyyppis-
tä ja painonhallintaa tukevaa ryhmätoimintaa 
toisen asteen oppilaitoksissa.

•

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee
• edistää ravintolatoimikuntien perustamista 

peruskoulun yläasteella ja toisen asteen op-
pilaitoksissa.
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Vuonna 2010 annetun kansallisen saatohoitosuo-
situksen ”Hyvä saatohoito Suomessa” mukaan 
saatohoidon perustana on potilaan ihmisarvon ja 
itsemääräämisoikeuden kunnioitaminen. Saato-
hoito aloitetaan, kun ihminen on lähellä kuolemaa. 
Hoitolinjauksista keskustellaan potilaan ja hänen 
omaistensa kanssa. Sovitut asiat kirjataan hoi-
tosuunnitelmaan. Hoitopäätöksistä vastaa hoitava 
lääkäri. Saatohoito toteutetaan potilaan, omaisten 
ja moniammatillisen työryhmän yhteistyönä. Suo-
situksen mukaan lääkärit ja hoitajat on koulutetu 
saatohoitoon ja heiltä saa eri vuorokaudenaikoina 
konsultaatiota ja muuta tarvitavaa apua. Muu hen-
kilökunta ja vapaaehtoiset työntekijät täydentävät 
osaltaan moniammatillista työryhmää. Saatohoi-
topotilaalle tarjotaan saatohoitopalvelut mahdol-
lisuuksien mukaan siellä, missä hän on hoidossa 
tai asuu. On sekä taloudellisesti etä inhimillisesti 
järkevää, etei kuolevan tarvitse siirtyä paikasta 
toiseen. Lisäksi turvataan omaisten ja läheisten 
mahdollisuus osallistua loppuvaiheen hoitoon. 
Saatohoitotyötä tekevän hoitohenkilökunnan työ-
hyvinvointi on tärkeää. Saatohoidosta annetiin 
uusi suositus vuonna 2017. Sen mukaan on muun 
muassa lisätävä saatohoito-osaamista. Tuoreim-
man Käypä hoito -suosituksen mukaan parantu-
matomasti sairaan hoidossa vastataan potilaan 
fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin ja eksistentiaali-
siin tarpeisiin.

Saatohoitoon liityvät myös käsiteet hoitotahto, 
hoitolinjaus ja saatohoitopäätös. Hoitotahdolla 
tarkoitetaan potilaan ilmaisemaa, usein kirjallista 
toiveta siitä, miten hän haluaa itseään hoideta-
van esimerkiksi onnettomuuden tai sairaskoh-
tauksen varalta. Hoitolinjauksella tarkoitetaan sitä, 
pyritäänkö sairaus parantamaan vai joudutaanko 
helpotamaan oireita, mikäli sairaus ei ole paran-
netavissa. Useimmiten kuolemaan johtavaan sai-
rauteen liityvät potilaan toive ja lääkärin päätös el-
vytämätä jätämisestä (DNR-päätös), eli potilaan 
elämää ei pidennetä keinotekoisesti. 

Saatohoitoa on kehitety viime vuosina

Saatohoidon suunnitelmallisuus kasvoi Suomes-
sa 2010-luvun aikana. Saatohoito perustuu sosi-
aali- ja terveysministeriön suositelemaan kolmi-
portaiseen saatohoidon järjestämismalliin (A–C). 
HYKS-alueella kolmiportaista mallia ja saatohoi-
toon ohjausta kehitetiin edelleen laatimalla saat-
tohoidon hoitoketju. 

Vaativan erityistason (C) palliatiivista ja saato-
hoitoa järjestävät HYKS:n palliatiivinen yksikkö 
ja Terhokoti. Palliatiivinen yksikkö on konsultoiva 

lähetepoliklinikka ja Terhokoti säätiön ylläpitämä 
17-paikkainen saatohoitokoti. Erityistason saat-
tohoidosta (B) vastaa Helsingin Suursuon sairaa-
lan palliatiivinen osasto (18 paikkaa) ja saatohoi-
to-osasto (25 paikkaa) sekä sairaalatasoista hoitoa 
kotiin vievä kotisairaala (100 paikkaa). Erityistaso 
(AB) tarkoitaa kaupungin terveyskeskussairaaloi-
den saatohoitoa Malmin, Laakson ja Haartmanin 
sairaalassa. Perustason saatohoito (A) tarkoitaa 
erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa 
tai palveluasumisessa sekä kotihoidossa anneta-
vaa saatohoitoa. Perustason saatohoito tapahtuu 
kaupungin 19 monipuolisessa palvelukeskuksessa 
tai palvelutalossa, ostopalveluna Seniorisäätiön 
tuotamassa laitoshoidossa ja ostopalveluasumi-
sessa. Lisäksi kotona annetaan saatohoitoa koti-
hoidon ja kotisairaalan avulla. Saatohoidetavista 
70–80 prosentia kuolee perustason hoidossa. 

Saattohoito-osaaminen on parantunut viime 
vuosina. Lääkärit ja osa hoitajista on koulutetu 
saatohoitoon. Vuonna 2016 laaditiin lääkärien ja 
hoitajien yhteistyökäsikirja, jota käytiin läpi palve-
lutaloissa. Hoitotahdon kirjaaminen on parantu-
nut ja hoitolinjausten (elvytyskielto) tekeminen on 
yleistynyt. Vuoden 2017 alussa elvytyskielto oli jo 
lähes 70 prosentilla asiakkaista laitoksissa ja osto-
palveluasumisessa.

Vaativan erityistason ja erityistason 
saatohoito on hyvällä tasolla

Arvioinnin tuloksena oli, etä erityistasolla ja vaa-
tivalla erityistasolla saatohoitoa tarjotaan potilai-
den tarpeiden mukaisesti, ja etä saatohoitoon 
liityvä osaaminen on riitävää ja hoito laadukasta.

Haastatelujen mukaan erityistason ja vaativan eri-
tyistason saatohoito toimii Helsingissä kansallis-
ten ja kansainvälisten suositusten mukaisesti. Hel-
singissä suositus kotisairaaloiden paikkamäärästä 
asukasta kohden toteutuu. Suursuo ja kotisairaala 
ovat saatohoidon asiantuntijoita ja niillä on tehtä-
vään tarvitava osaava henkilökunta. Helsinki os-
taa Terhokodista saatohoitoa aina kun tarvitaan. 
HYKS:n palliatiivinen poliklinikka konsultoi varsin-
kin erityistasoa ja koulutaa paljon. Suursuon sai-
raala ja kotisairaala saavat saatohoidon osaami-
sestaan kiitosta sekä vaativalta erityistasolta etä 
perustasolta. Lisäksi positiivista palauteta antoi-
vat vapaaehtoistyöntekijät. Kotisairaanhoidolla on 
enemmän kysyntää kuin mahdollisuuksia jalkautua 
eri paikkoihin. Saatohoidosta on laaditu hoitoket-
jut sekä syöpä- etä ALS-potilaita varten ja ne toi-
mii hyvin. Muiden sairauksien osalta kuvaus vielä 
puutuu.

Arviointikertomus — 85





Osaamista ja ennakointia on lisätävä

Perustason saatohoidossa tarvitaisiin enemmän 
asiakkaan tilanneta ennakoivaa toimintaa ja val-
miuta hoitolinjausten tekemiseen ja päivitämi-
seen ajan tasalle. Haastateluissa ja kyselyvastauk-
sissa toivotiin, etä saatohoitopäätöksiä tehtäisiin 
enemmän, niin kaupungin omissa kuin ostetuis-
sa lääkäripalveluissa. Sekä lääkärien etä hoita-
jien osaamista on lisätävä koulutuksen keinoin.

Lääkärit tarvitsevat koulutuksen ja ohjeiden lisäksi 
tahon, jota konsultoida. Lähellä asiakkaita ja poti-
laita olevilla hoitajilla on tärkeä rooli, sillä heidän 
tulisi olla oma-aloiteisia ja otaa lääkäriin yhteytä, 
kun asukkaan tila muutuu huonommaksi. Tällöin 
moniammatillinen tiimi voisi kokoontua arvioimaan 
tilanneta. Ennakoivalla toiminnalla voitaisiin var-
mistaa potilaan ja omaisten tukeminen ja kipulää-
kityksen saanti oikea-aikaisesti. Lääkärien, asiak-
kaiden ja omaisten välistä keskustelua tarvitaan 
lisää. Tämä edellytäisi lääkäreiden tavoitetavuu-
den parantamista.

Työntekijöiden vaihtuvuuden vuoksi saattohoi-
to-osaamista on tarve pitää jatkuvasti yllä. Toivot-
tiin lisää saatohoitokonsultointia ja jalkautuvaa 
saatohoitoa, mikä edellytäisi kotisairaalan re-
surssien lisäämistä. Monipuolisissa palvelukes-
kuksissa, palvelutaloissa ja sairaaloissa toivotiin, 
etä hoitohenkilökuntaa voitaisiin tilapäisesti lisätä 
saatohoitotilanteissa. Yhteinen ongelma kaikille 
saatohoitoa toteutaville tasoille on psykososiaa-
lisen tuen resurssitarve, sillä jopa HYKS:n psykiat-
risen sairaanhoitajan vastaanotolle pääsyä joutuu 
odotamaan pitkään.

Perustason saatohoitoa on kehitetävä

Arvioinnin tuloksena oli, etä perustasolla potilai-
den tarpeiden mukainen saatohoidon riitävyys, 
osaaminen ja laatu vaihtelevat. 

Terveyskeskussairaaloissa (Malmi, Laakso, Haart-
man) on tarvitavaa perusosaamista ja lääkkeitä 
saatavilla, muta toiminta on mitoitetu normaali-
toimintaa varten, minkä vuoksi hoitohenkilökuntaa 
ei ole riitävästi saatohoitoa varten. 

Saatohoito-osaaminen on aineiston mukaan vaih-
televaa palvelukeskusten ja palvelutalojen välillä ja 
paikoin jopa heikkoa. Saatohoidon laatu vaikuti 
olevan työntekijöiden mukaan hyvä erityisesti lai-
toshoitoa tarjoavissa Kustaankartanon, Myllypu-
ron ja Kivelän monipuolisissa palvelukeskuksissa,  
palveluasumista tarjoavissa Töölön ja Kontulan 
monipuolisissa palvelukeskuksissa sekä Puistolan 
ja Siltamäen palvelutaloissa.

Kotihoidossa, palvelukeskuksissa ja palvelutalois-
sa keskeiset ongelmat liityvät siihen, etei hoito-
linjauksia ja saatohoitopäätöksiä saada tehtyä 
riitävän ajoissa saatohoidon toteutamiseksi ja 
kipulääkityksen aloitamiseksi. Yhtenä syynä on 
lääkäri- ja sairaanhoitajapalvelujen huono saavu-
tetavuus. Lääkärit eivät ole aina tavoitetavissa 
puhelimitse, eikä sairaanhoitajankaan palvelua ole 
aina saatavilla. Haastateluissa todetiin, etä saat-
tohoitotilanteissa heidän tulisi olla tavoitetavissa 
ympärivuorokautisesti. Myös palvelutaloissa hen-
kilöstömäärä on mitoitetu perustoimintaa varten, 
vaikka saatohoito edellytäisi hoitajilta enemmän 
aikaa.

Sekä omissa että ostopalveluissa perustason 
saatohoidossa toimivien lääkäreiden ja hoitajien 
osaamisen nähtiin olevan vaihtelevaa. Koulutuk-
sen myötä osaamista on parannetu erityisesti 
muutamissa palvelutaloissa, muta palvelutalojen 
ja kotihoidon lääkärit ovat arkoja tekemään hoito-
linjauksia ja saatohoitopäätöksiä ja hoitajat ota-
maan asiaa esille lääkäreiden ja omaisten kanssa. 
Hoitoketjua ei tunneta ja hoitolinjausten kirjaami-
sessa on puuteita. Varsinkin kivun hoitoon liityvä 
osaaminen nähtiin puuteellisena.

Sosiaali- ja terveysvirasto teeti ostopalveluasumi-
sesta ja laitoshoidosta auditoinnit vuosina 2015 ja 
2016. Palvelusopimuksissa määritellään, etä saat-
tohoidosta tulee laatia toimintaohje. Sen mukaan 
saatohoidetavalle on järjestetävä yhden hengen 
huone, ja asiakkaalla tulee olla mahdollisuus il-
maista oma hoitotahtonsa. Asiakkaille ja omaisille 
tulee antaa riitävästi tietoa, jota he voivat osallis-

tua hoitoon ja hoitoa koskevaan päätöksentekoon. 
Päätös saatohoidosta kirjataan asiakkaan asiakir-
joihin. Keskeinen auditointien tulos oli, etä kirjaa-
misessa on puuteita.

Suurin osa monipuolisissa palvelukeskuksissa ja 
palvelutaloissa työntekijäkyselyyn vastanneista 
näki saatohoidon laadun olevan hyvällä tasolla. 
Kotisairaalan palveluita toivotiin nykyistä enem-
män. Potilaiden ja omaisten näkökulmasta laatuky-
symykseen ei voida vastata, koska kyselyitä ei ole 
Helsingissä toteutetu viime vuosina. Vuonna 2012 
omaiskysely palvelutaloista osoiti, etä vaikeat ta-
paukset, kuten sairastuminen ja kuolemantapauk-
set, hoidetiin palvelutaloissa ja vanhainkodeissa 
hyvin. Sairaalapapit näkivät saatohoidon toteu-
tuvan melko hyvin niissä kohteissa, joissa he toi-
mivat. Vapaaehtoisten työntekijöiden näkemyksiä 
saatiin melko vähän ja mielipiteet vaihtelivat.
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Johtopäätökset

Arvioinnin pääkysymys oli, järjestääkö kaupunki 
riitävästi laadukasta saatohoitoa. Mikäli asiakas 
ohjautuu erityistason tai vaativan erityistason hoi-
toon ja hänellä on selkeä syöpä- tai ALS-diagnoosi, 
saatohoito toteutuu todennäköisesti tarpeen mu-
kaisesti ja laadukkaasti. Suurin osa kuolemista kui-
tenkin tapahtuu perustason hoidossa eli kotona, 
palvelutaloissa, tavallisissa sairaaloissa tai muus-
sa laitoshoidossa. Näissä saatohoidon saatavuus, 
laatu ja osaaminen vaihtelevat. Saatohoito voi on-
nistua hyvin, mikäli hoitolinjaus ja saatohoitopää-
tös on tehty ajoissa, saatohoitoon perehtynytä 
henkilökuntaa on saatohoitovaiheessa riitävästi 
ja henkinen tuki sekä kivunhoito osataan. Tämä 
edellytää kuitenkin vielä kehitämistä.

Perustasolla eli monipuolisissa palvelukeskuksis-
sa, palvelutaloissa ja kotihoidossa lääkärit ovat 
liian etäällä hoidetavista ja heidän omaisistaan, 
eikä heidän palveluitaan ole saatavilla riitävästi. 
Lääkäreillä ja hoitohenkilökunnalla ei myöskään 
ole riittävästi saattohoito-osaamista tai tietoa 
saatohoidon konsultointimahdollisuuksista. Lää-
kärien ja hoitajien tulisi parantaa sekä ennakoivaa 
keskinäistä yhteistyötään etä yhteistyötä asiak-
kaiden ja omaisten kanssa, jota hoitolinjaukset ja 
saatohoitopäätökset voidaan tehdä oikea-aikai-
sesti. Saatohoidon laatu paranee, mikäli kivunlie-
vitykseen ja muuhun tukeen voidaan varautua, eikä 
asiakasta tarvitse siirtää paikasta toiseen. 

Ennakoitavuuta ja hoitolinjauksia helpotaisi, mi-
käli saattohoitoketju tunnettaisiin myös perus-
tasolla. Tällä hetkellä saatohoito-ohjeistusta on 
jonkin verran lääkäreille. Lisäksi monipuolisissa 
palvelukeskuksissa ja palvelutaloissa on ohjeita, 
muta ohjeistus on kirjavaa. Kotihoidossa ohjeis-
tusta ei käytännössä ole. Yhtenäiselle seikkaperäi-
selle ohjeistukselle on selvästikin tarveta ja siinä 
olisi otetava huomioon myös vapaaehtoistyönteki-
jöiden ja sairaalapappien rooli. 

Koska laadukas saatohoito edellytää, etä hoita-
jilla on aikaa saatohoidetavaa varten, saatohoi-
tovaiheessa hoitohenkilökuntaa tarvitaisiin lisää. 

Jokaisessa saattohoitotilanteessa tarvittaisiin 
hoitaja, jolla on lääkkeenantolupa. Lisäksi psykoso-
siaalisen tuen puuteta oli sekä perus- etä erityis-
tasolla. Arvioinnissa ei ollut mahdollista otaa huo-
mioon potilaiden ja omaisten näkemyksiä hoidon 
laadusta, sillä asiakaskyselyitä ei ole tehty viime 
vuosina. 

Malmin, Laakson ja Haartmanin sairaaloissa, pal-
velukeskuksissa ja palvelutaloissa sekä kotihoi-
dossa on tarveta saatohoito-osaamisen paran-
tamiselle. Säännöllistä koulutusta tulisi järjestää 
muun muassa henkilökunnan vaihtuvuuden vuoksi. 
Tätä edellytää myös tuorein sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön antama saatohoitosuositus. Saatohoi-
to-osaaminen olisi mahdollista keskitää erillisiin 
tiimeihin tai kussakin yksikössä tai alueella tietylle 
ryhmälle. 

Arvioinnin perusteella kotisairaalan palveluja tar-
vittaisiin enemmän. Kotisairaalan mahdollisuus 
jalkautua hoitamaan kuolevaa omassa asuinpai-
kassaan olisi sekä inhimillisesti etä taloudellisesti 
järkevää. Saatohoito ei ole vain asialle omistau-
tuneiden lääkäreiden, hoitajien ja vapaaehtoisten 
työtä, vaan luonnollinen päätös elämälle. Kuoleman 
kohtaaminen tulee nähdä osana kaikkia hoito- ja 
hoivapalveluita. 

Tarkastuslautakunta toteaa, etä

sosiaali- ja terveystoimen kuntoutus-, hoiva- ja 
sairaalapalveluissa tulee
• kehitää perustason lääkäreiden ja hoitohen-

kilökunnan saatohoitotietämystä ja asiantun-
temusta sekä yhdenmukaistaa ohjeistusta 
siten, etä hoitolinjausten tekeminen aikais-
tuu ja saatohoitopäätösten tekeminen ja 
kirjaaminen on mahdollista oikea-aikaisesti.

• järjestää mahdollisuus lisätä hoitohenkilö-
kuntaa tilapäisesti saatohoitotilanteessa 
sairaaloihin, monipuolisiin palvelukeskuksiin 
ja palvelutaloihin. Paikalla tulee jatkuvasti olla 
hoitaja, jolla on lääkkeenantolupa.

• parantaa psykososiaalisen tuen saatavuuta 
sekä perustason etä erityistason saatohoi-
dossa.

• vahvistaa kotisairaalan resursseja siten, etä 
mahdollisuuta jalkautua kotiin ja eri laitok-
siin voidaan lisätä, sillä kuolevan hoitaminen 
omassa asuinpaikassaan on sekä inhimilli-
sesti etä taloudellisesti järkevää.

• varmistaa saatohoito-osaaminen ostopalve-
luasumisessa. 

Palvelutalojen työntekijäkyselyn mukaan saato-
hoito-ohjeistusta on paljon, muta se on kirjavaa. 
Esitetiin toiveita, etä ohjeistusta kehitetäisiin yh-
tenäiseksi ja seikkaperäiseksi prosessikartamalli-
seksi ohjeeksi, joka kataisi myös vapaaehtoistyön. 
Vapaaehtoistyöntekijät ja sairaalapapit olivat sitä 
mieltä, etä heitä tulisi hyödyntää enemmän ja ot-
taa mukaan saatohoitoprosessiin.
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Tarkastuslautakunnan vastuualuejako

Toimikuntien vastuualueisiin sisältyvät Helsingin kaupungin tytärsäätiöt ja keskeisimmät tytäryhtiöt

Forum Virium Helsinki Oy Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy

Helen Oy Oy Helsingin Asuntohankinta

Helsingin Markkinointi Oy Helsingin Seniorisäätiö

Helsingin Satama Oy Niemikotisäätiö

Seure Henkilöstöpalvelut Oy Oulunkylän sairaskotisäätiö

Finlandia-talo Oy Helsingin Musiikkitalon säätiö

Helsingin Asumisoikeus Oy Helsingin teaterisäätiö

Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiö Helsinki Stadion Oy

Helsingin kaupungin asunnot Oy Helsinki-viikon säätiö

Helsingin Leijona Oy Jääkentäsäätiö

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin 
Korkotukiasunnot Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Kiinteistö Oy Auroranlinna Stadion-säätiö

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat UMO-säätiö

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi Urheiluhallit Oy

MetropoliLab Oy Vuosaaren Urheilutalo Oy

Palmia Oy Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö

Keskushallinto
Kaupunkiympäristön toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala

Kultuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Keskushallinto
Keskushallinnon liikelaitokset
Kaupunkiympäristön toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kultuurin ja vapaa-ajan toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala
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Tarkastuslautakunnan toimikuntia avustanut tarkastusviraston henkilöstö

1. toimikunta

Tiili Minna
johtava tuloksellisuustarkastaja

Bosisio-Hillberg Katja
kaupunkitarkastaja

Hynninen Harri
kaupunkitarkastaja

Jäske Petri
kaupunkitarkastaja

Kähkönen Liisa
johtava tuloksellisuustarkastaja

Lamminpää Vilma
controller

Perkinen Lassi
kaupunkitarkastaja (henkilökierto, VTV)

Ritari Jari
kaupunkitarkastaja

Sammalisto Anne
erikoistarkastaja

2. toimikunta

Kähkönen Liisa
johtava tuloksellisuustarkastaja

Bosisio-Hillberg Katja
kaupunkitarkastaja

Hynninen Harri
kaupunkitarkastaja

Jäske Petri
kaupunkitarkastaja

Kaito Kirsi-Marie
kaupunkitarkastaja

Palomäki Tarja
kaupunkitarkastaja

Ritari Jari
kaupunkitarkastaja

Sammalisto Anne
erikoistarkastaja

Tiili Minna
johtava tuloksellisuustarkastaja

Luetelo tarkastuslautakunnalle valmistelluista arviointimuistioista

1. toimikunta

Vuoden 2015 arviointikertomuksessa esitetyjen 
suositusten vaikutavuuden arviointi

Henkilöstön työhyvinvointi ja 
sairauspoissaolojen hallinta

Hankintojen ohjaus

Toimitilojen käytön tehostaminen 

Suomen yritysmyönteisin kaupunki -tavoiteen 
toteutaminen

Suurten investointien hallinta
 
Asuntotontien alennetujen vuokrien 
taloudelliset vaikutukset

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n 
omistajaohjaus

2. toimikunta

Vuoden 2015 arviointikertomuksessa esitetyjen 
suositusten vaikutavuuden arviointi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
ammatillisessa peruskoulutuksessa

Oppisopimuskoulutukselle asetetujen 
tavoiteiden toteutuminen

Liikuntatoimen strategisten tavoiteiden 
toteutuminen

Lasten ja nuorten mahdollisuus harrastuksiin 
 
Asunnotomuuden vähentäminen

Terveyden edistäminen Sutjakka stadi
 -toimenpideohjelman avulla

Saatohoidon riitävyys ja laatu

Muistiot ovat luetavissa sivustolla www.arviointikertomus.f.
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Käytetyt lyhenteet

ALS Etenevä motoneuronitauti, joka rappeutaa liikehermoja

AM-ohjelma Helsingin asumisen ja siihen liityvän maankäytön toteutusohjelma

ARA Valtion asumisen rahoitus- ja kehitämiskeskuksen lyhenne. ARA-asuntokanta 
on valtion tukemaa asuntokantaa, jota ARA ohjaa ja valvoo.

AUNE Valtakunnallinen asunnotomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma 
2016–2019

Brygga Helsingin Stadin ammatiopiston nivelvaiheen koulutukset ja palvelut

DNR-päätös Päätös elvytämätä jätämisestä

ENE-ryhmä Eritäin niukkaenergiseen ruokavalioon perustuva painonhallintaryhmä

ETENE Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eetinen neuvotelukunta

JHTT Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinto

Heka Helsingin kaupungin asunnot Oy

HITAS Helsingissä käytössä oleva asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä

HKL Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos

HR-tieto Human Resources, henkilöstöhallintoon liityvä tieto

htm² Huoneistoala, huoneiston pinta-ala

HUK Helsingin uusyrityskeskus

Keva Kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista vastaava itsenäi-
nen julkisoikeudellinen yhteisö

KHT Yleisen edun kannalta merkitävien yhteisöjen tilintarkastajan erikoistumistut-
kinto

Kunta10 Kuuden suurimman kaupungin henkilöstön terveytä ja hyvinvointia kuvaava 
Työterveyslaitoksen tutkimus, joka toistetaan kahden vuoden välein

MAL-ohjelma Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen toteutusohjelma 2017

Maria 01 Startup-keskitymä entisissä Marian sairaalan tiloissa Helsingissä

NewCo Helsingin kaupungin yrityspalvelut

NYT-liikunta Helsingin kaupungin järjestämää matalan kynnyksen liikuntaa 18–29-vuotiaille

PAAVO Valtakunnallinen pitkäaikaisasunnotomuuden vähentämisohjelma

Ruuti Helsingin nuorten vaikutamisjärjestelmä

Stara Rakentamispalveluliikelaitos

Talpa Taloushallintopalveluliikelaitos

Valma Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Valvira Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Varaamo Tilanvarausjärjestelmä www.varaamo.hel.f

Vatu Varhaisen tuen toimintamalli
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