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§ 56
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Mia Haglundin ym. valtuustoaloitteesta koskien ilmastobud-
jetin käyttöön ottamista

HEL 2020-013684 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Mia Haglundin ja 14 muun valtuutetun ilmastobudjetin käyttöön ottamis-
ta koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

"Aloitteessa esitetään, että Helsinki ottaa käyttöön vuodesta 2021 al-
kaen ilmastobudjetin, joka esitellään vuosittain talousarvion yhteydessä 
ja jonka toteutumista arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että ilmastobudjetin avulla ilmas-
totyöhön varatut resurssit voidaan tuoda selkeämmin esiin ja ilmasto-
toimien etenemistä voidaan arvioida paremmin. Samalla voidaan tehdä 
ilmastotyötä näkyväksi ja lisätä siihen liittyvää keskustelua.

Sosiaali- ja terveystoimiala toteuttaa Hiilineutraali Helsinki 2035 -
ohjelmaa omalta osaltaan. Ilmastovahdin lisäksi ilmastotyön etenemistä 
seurataan jo vuosittain osana kaupungin ympäristöraportointia. Ilmasto-
työn kulut, tuotot ja investoinnit esitetään osana kaupungin ympäristöti-
linpäätöstä.

Ilmastobudjetoinnin toteuttaminen edellyttää kaupunkitasoista määritte-
lyä siitä, mitkä toimet lasketaan mukaan ilmastobudjettiin sekä toimia-
loille annettuja ohjeita riittävien tietojen tuottamiseksi talousarvioesityk-
sen yhteydessä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ilmastonmuutosta hillitsemällä voidaan vähentää ilmastonmuutoksen 
moninaisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Eniten il-
mastonmuutoksesta kärsivät muutenkin haavoittuvassa asemassa ole-
vat ihmiset, joilla on vähiten keinoja sopeutua ilmastonmuutoksen vai-
kutuksiin."

Käsittely

Tiimipäällikkö Johanna af Hällström oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä 
kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:
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Vastaehdotus 1:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lautakunta ei kannata tätä valtuustoaloitetta. 
Ilmaston lämpötila on ihmiskunnan historiassa kokenut pitkiä kylmiä 
jaksoja, lämpimiä jaksoja ja taas kylmiä jaksoja. Eli ilmastonmuutos on 
syklittäistä. Vielä 1970-luvun Suomessa oltiin huolissaan ilmaston kyl-
menemisestä. Ja nyt ollaan taas huolissaan ilmaston lämpenemisestä. 
Ilmastomuutosta tarkastellessa pitää tutkia lämpötilojen vaihteluita hy-
vin pitkiltä tarkastelujaksoilta. Se, että ilmastonmuutosta katsotaan 
muutamien vuosikymmenien ajalta ei kerro mistään dramaattisesta 
muutoksesta. Useiden viimeaikaisten tutkimusten mukaan arktinen 
Huippuvuoret oli 7–8 astetta nykyistä lämpimämpi jääkauden jälkeisellä 
lämpökaudella 10 000–8 000 vuotta sitten. Silloin ei ollut tehtaita ja 
muuta nykyaikaisia saastuttajia ollenkaan. Suomessa harjoitetaan il-
mastopropagandaa, jossa ihmisiä pelotellaan ja syyllistetään ilmaston-
muutoksen vaikutuksilla. Suomen osuus globaaleista ilmastopäästöistä 
on promillen luokkaa. Ilmastonmuutoksen torjunta on nyky-Suomessa 
sitä, että sen varjolla halutaan kerätä ahkerilta suomalaisilta lisää vero-
ja.

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Jäsen Aleksi Niskanen jätti lausunnosta rauenneen vastaehdotuksensa 
mukaisen eriävän mielipiteen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Annukka Kokkonen, ympäristöasiantuntija, puhelin: 310 43544

annukka.kokkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 09.12.2020 Haglund Mia Ilmastobudjetin ottaminen 
käyttöön

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tiimipäällikkö Johanna af Hällström on kutsuttuna asiantuntijana läsnä 
kokouksessa tämän asian käsittelyssä.
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Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnan lausun-
toa kaupunginhallitukselle Mia Haglundin ja 14 muun valtuutetun val-
tuustoaloitteesta koskien ilmastobudjetin käyttöön ottamista.

Lausuntoa on pyydetty 6.4.2021 mennessä. Aloitteeseen on pyydetty 
lausuntoa kaikilta toimialoilta ja Starasta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Annukka Kokkonen, ympäristöasiantuntija, puhelin: 310 43544

annukka.kokkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 09.12.2020 Haglund Mia Ilmastobudjetin ottaminen 
käyttöön

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


