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Vuoden 2019 talousarvion toisen toteutumisennus-
teen mukaan kaupungin talous kokonaisuutena to-
teutuu selvästi talousarviota heikompana toiminta-
menojen ylittymisen ja verotuloennusteen heikke-
nemisen seurauksena. Erityisen huolestuttavaa on 
se, että toimintamenot olisivat ennusteen mukaan 
ylittämässä talousarvion 52 milj. eurolla (edellinen 
ennuste 58 milj. euroa) ja toimintakate toteutuisi                  
17 milj. euroa talousarviota heikompana. Lautakun-
nilta ja toimialoilta edellytetäänkin toimenpiteitä en-
nustettujen määrärahaylitysten ja toimintakatteiden 
alitusten välttämiseksi. Kaupungin yhteenlaskettujen 
toimintamenojen kokonaisylitystä pienentää kirjan-
pidollisesti kaupungin eläkevastuuvarauksen kerta-
luonteinen purkaminen noin 24 milj. eurolla kevääl-
lä päivitettyjen eläkevastuulaskelmien mukaiseksi, 
mikä ei ollut tiedossa edellistä ennustetta tehtäessä.

Verotuloja ennustetaan kertyvän vuonna 2019 yh-
teensä 3 489 milj. euroa eli 89 milj. euroa talousarvi-
ota (sekä edellistä ennustetta) vähemmän. Vuoteen 
2018 nähden verotuloja ennakoidaan kertyvän 72 
milj. euroa eli 2,1 prosenttia enemmän. Verotilitys-
ennusteen heikentyminen on seurausta erityisesti 
tulorekisterin ongelmista johtuvasta kunnallisvero-
tulon ennusteen heikkenemisestä, mutta myös yhtei-
söveron tilitysten aiempaa ennakoitua matalammas-
ta tasosta.

Kaupungin vuosikate on ennusteessa 588 milj. euroa 
kun se talousarviossa on 658 milj. euroa ja edellises-
sä ennusteessa 651 milj. euroa. Tilikauden tulos on 
ennusteessa 53 milj. euroa talousarviota heikompi 
ollen 230 milj. euroa. Vuoden 2018 tasosta oltaisiin 
jäämässä ennusteen mukaan 157 milj. euroa. 

Keskushallinnon osalta menot alittavat talousarvi-
on mukaiset määrärahat 43,8 milj. eurolla (edellinen 
ennuste 6,1 milj. euroa). Keskeinen muutos edelli-
seen ennusteeseen ja talousarvioon nähden on se, 
että keskitetysti varattua koko kaupungin eläkevas-
tuuvarausta on purettu 30.6.2019 välitilinpäätökses-
sä 24 milj. euroa uusien keväällä päivitettyjen las-
kelmien mukaiseksi. Toimialan toiminnoista, vaalien 

Yhteenveto ja tulos ja 
rahoituslaskelma

järjestämisen menot ja jaksotetut henkilöstömenot 
toteutuvat talousarviota pienempinä. Osallisuus-
rahastosta ei tulla ennusteen mukaan käyttämään 
vuonna 2019 varoja osallistuvan budjetoinnin projek-
tien toteuttamiseen johtuen osallistuvan budjetoin-
nin toimeenpanon aikataulumuutoksista.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla menoja en-
nustetaan toteutuvan 10,4 miljoonaa euroa yli talous-
arvion. Menoylitys johtuu kaupungin saamista käyt-
tötarkoitussidonnaisista valtionavustuksista sekä 
muusta ulkopuolisesta rahoituksesta, joita ei ole 
pystytty huomioimaan talousarviossa.

Kaupunkirakenteen talousarviokohdassa menojen 
ennustetaan ylittyvän 9,5 milj. eurolla (edellinen en-
nuste 7,8 milj. euroa). Tammikuun ennätykselliset 
lumisateet aiheuttivat liikennealueiden lumenpoisto-
töissä merkittävää kustannusten kasvua, joka johtui 
lumen auraukseen, kuljetukseen ja varavastaanotto-
paikkoihin liittyneistä toimenpiteistä. Edelliseen en-
nusteeseen nähden ennusteen määrärahanylitys on 
kasvanut pysäköinninvalvonnan luottotappiokirjauk-
sista vuosilta 2012 ja 2013 (yhteensä 3,2 milj. euroa). 
Rakennusten talousarviokohdan sitovan toimintakat-
teen tavoite 238,7 milj. euroa ennustetaan alitetta-
van 12,5 milj. eurolla. Kohdan menojen ennustetaan 
toteutuvan 5,0 milj. euroa talousarviota suurempi-
na. Menojen kasvuun on vaikuttanut muun muassa 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tarvitsemien 
koulujen ja päiväkotien lisä- ja väistötilatarpeiden 
vuokramenot. Myös kiinteistöjen lumenpoistotöis-
sä aiheutui merkittävää kustannusten kasvua. Koh-
dan tulojen ennustetaan toteutuvan 7,5 milj. euroa 
talousarviota pienempänä. Tulojen toteutumiseen 
vaikuttavat yrityksille ja yhteisölle vuokrattujen koh-
teiden sisäilmaongelmat, peruskorjaukset sekä pää-
tökset rakennusten myynneistä ja purkamisista.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sitovan toiminta-
katteen arvioidaan alittuvan 327 000 eurolla. Toimin-
takatetasoon vaikuttaa keskustakirjasto Oodin en-
nakoitua suuremmasta käytöstä johtuva lisärahoi-
tuksen tarve.
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Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan me-
nojen arvioidaan ylittävän talousarvion 6,8 milj. eu-
rolla. Menoylitys johtuu pääasiallisesti lastensuo-
jelun ja vammaistyön kasvaneista kustannuksista. 
Sosiaali- ja terveystoimiala on ryhtynyt johtamistoi-
menpiteisiin, joilla tavoitellaan menoylityksen vähen-
tämistä. Apotti ja Sote- ja maakuntauudistuksen ta-
lousarviokohdan toimintakatteen ennustetaan alit-
tuvan noin 7,8 milj. eurolla. Toimintakatteen alitus 
johtuu Apotti Oy:n ennakoitua korkeammista ylläpi-
tokustannuksista, muutoksista poistoaikautaluissa 
ja käyttöönottokoulutuksen laskutuksessa sekä las-
kutusperusteen muutoksesta käyttäjäperusteisesta 
omistajaperusteiseksi. Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin talousarviokohdan menojen ennus-
tetaan ylittyvän 41,6 milj. euroa. Ennuste perustuu 
HUS:n tammi-toukokuun menojen perusteella laati-
maan ennusteeseen. Ennusteessa ei ole huomioitu 

täysimääräisesti kalliin hoidon tasausta, jota Helsin-
ki maksoi 2,8 milj. euroa vuonna 2018. Lisäksi Hel-
singin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri laati 20 milj. 
euroa alijäämäisen talousarvion vuodelle 2019, jon-
ka vuoksi jäsenkuntapalautusta ei ennusteta kerty-
vän. Vaikuttavilla ja ripeillä johtamistoimenpiteillä 
menoylitystä tulisi saada ennustettua merkittävästi 
alhaisemmaksi.

Investointitason ennustetaan olevan vuonna 2019 
jopa 688 milj. euroa eli 88 % käytettävissä olevista 
määrärahoista. Viime vuonna vastaava toteuma oli 
516 milj. euroa. Liikelaitosinvestointeihin on talous-
arvioon varattu 167,2 milj. euroa, josta ennusteen 
mukaan käytetään 154,8 milj. euroa eli 91,5 % käytet-
tävissä olevista määrärahoista. Yhteensä investoin-
titaso on tämän ennusteen mukaan 846 milj. euroa. 
Edellisenä vuonna yhteenlaskettu investointitaso to-
teutui 625 milj. euron suuruisena.

Yhteenveto ja tulos- ja rahoituslaskelma — 5
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Helsingin kaupungin tulos ja rahoituslaskelma (milj. €)

Tilinpää
tös 2018

Talousar
vio 2019

2. Ennus
te

Erotus 
TA / 

ennus
te

Ylitys
oikeus 
2019

Edellinen 
ennuste

Ennusteen 
muutos

Tuloslaskelma
Toimintatulot

Myyntitulot 356 332 339 8 335 5

Maksutulot 227 211 226 14 223 2

Tuet ja avustukset 45 41 42 1 45 -3

Vuokratulot 367 387 377 -9 372 5

Muut toimintatulot 160 139 141 1 144 -3

Toimintatulot yhteensä 1 155 1 110 1 125 15 1 118 6

Valmistus omaan käyttöön 163 140 161 21 149 12

Yhteensä 1 318 1 250 1 286 35 1 267 19

Toimintamenot

Palkat -1 372 -1 414 -1 408 7 -1 414 6

Henkilösivumenot -389 -399 -343 56 -386 43

Palvelujen ostot -1 773 -1 868 -1 991 -123 -19 -1 949 -42

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -207 -198 -209 -11 -203 -6

Avustukset -310 -326 -315 11 -317 2

Vuokrat -223 -241 -228 12 -238 9

Muut menot -19 -19 -23 -4 -17 -6

Toimintamenot 4 293 4 465 4 517 52 19 4 524 6

Toimintakate 2 975 3 215 3 231 17 19 3 257 25

Verotulot 3 417 3 578 3 489 -89 3 578 -89

Valtionosuudet 197 196 202 6 202

Yhteensä 3 614 3 774 3 691 -83 3 780 -89

Rahoitustulot ja -menot

Korkotulot 78 77 76 -1 76 0

Muut rahoitustulot 53 43 72 29 72

Korkomenot -17 -20 -18 2 -18

Muut rahoitusmenot -1 -2 -2 -0 -2 -0

Yhteensä 113 98 128 30 128 0

Vuosikate 752 658 588 70 19 651 63

Poistot -347 -374 -358 17 -372 15

Satunnaiset erät -18

Tilikauden tulos 387 283 230 53 19 279 49

Poistoeron muutos -1 3 -1 -4 -1 0

Varausten muutos 1 -5 -0 4 -0

Rahastojen muutos 20 3 9 6 7 12 -3

Yhteensä 20 2 8 6 7 11 -3

Tilikauden yli/alijäämä 407 285 238 47 12 290 52
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Helsingin kaupungin tulos ja rahoituslaskelma (milj. €)

Tilinpää
tös 2018

Talousar
vio 2019

2. Ennus
te

Erotus 
TA / 

ennus
te

Ylitys
oikeus 
2019

Edellinen 
ennuste

Ennusteen 
muutos

Rahoituslaskelma
TOIMINNAN RAHAVIRTA

Vuosikate 752 658 588 -70 -19 651 -63

Satunnaiset erät -18

Tulorahoituksen korjau-
serät

-107 -96 -144 -48 -108 -36

Toiminnan rahavirta 626 562 444 -117 -19 543 -99

INVESTOINTIEN RAHA
VIRTA

Investointimenot -625 -784 -846 -62 -170 -845 -1

Rahoitusosuudet  
investointimenoihin

12 25 17 -8 17 0

Pysyvien vastaavien  
hyödykkeiden luovutustulot

138 115 116 1 116 -0

Investoinnin rahavirta -475 -645 -713 -68 -170 -712 -1

TOIMINNAN JA INVES
TOINTIEN RAHAVIRTA

151 83 269 186 189 169 100

RAHOITUKSEN RAHA
VIRTA

Antolainauksen muutokset -50 -89 -37 51 -29 -88 51

Antolainasaamisten 
lisäykset

-120 -167 -117 50 -29 -167 50

Antolainasaamisten vähen-
nykset

70 78 79 1 79 1

Lainakannan muutokset -106 15 -100 -115 15 -115

Pitkäaikaisten lainojen 
lisäys

115 -115 115 -115

Pitkäaikaisten lainojen 
vähennys

-106 -100 -100 0 -100 -0

Lyhytaikaisten lainojen 
muutos

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden 
muutokset

-70 -1 -0 1 -0

RAHOITUKSEN RAHA
VIRTA

226 75 138 63 29 73 64

VAIKUTUS MAKSUVALMI
UTEEN

75 158 406 249 218 242 164



Vuodenvaihteessa 2018/2019 Helsingissä asui vaki-
tuisesti 648 042 asukasta. Kesäkuun loppuun men-
nessä on asukasmäärä ennakkotietojen mukaan li-
sääntynyt 2 916 henkeä. Edellisvuonna samaan ai-
kaan kirjattiin lisäystä 4 137 henkeä. Espoon ja Van-
taan väestönkasvu oli yhteensä 5 924 henkeä.

Syntyneitä oli 190 ja kuolleita 36 edellisvuotta vä-
hemmän. Syntyneiden enemmyys, 392 henkeä, oli 
154 henkeä pienempi kuin vastaavana ajanjaksona 
vuosi sitten. 

Helsinkiin muutti 1 071 henkeä vähemmän tammi-
kesäkuussa 2019 kuin edellisvuonna samaan ai-
kaan ja Helsingistä muutti pois 35 henkeä vähem-
män. Tulomuutto kotimaasta vähentyi 1 171 henkeä 

Väestönmuutosten 
ennakkotietoja Helsingissä 
tammikesäkuussa 2019

ja lähtömuutto muualle Suomeen kasvoi 235 henkeä 
edelliseen vuoteen verrattuna. Tammi-kesäkuussa 
kirjattiin kotimaista muuttovoittoa 798 henkeä, jol-
loin kotimaan nettomuutto on 1 406 henkeä vähem-
män kuin edellisenä vuonna. Tulomuutto ulkomail-
ta kasvoi hieman ja lähtömuutto ulkomaille vähentyi 
viime vuoteen verrattuna. Ulkomailta saatiin muut-
tovoittoa 1 757, mikä oli 370 henkeä enemmän kuin 
tammi-kesäkuussa 2018.

Kokonaisuudessaan Helsingin muuttovoitto oli nyt    
2 555 henkeä, kun edellisvuoden tammi-kesäkuussa 
2018 se oli 3 591 henkeä. Lisäksi väkilukua korjattiin 
-31 hengellä.

Ennakkotiedot vuosien 2018 ja 2019 
väestönmuutosten kertymästä

Ennakkotiedot vuosien 2018 ja 2019 
nettomuuton kertymästä
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Vuoden 2019 toisella vuosineljänneksellä Helsingissä 
oli 439 200 työpaikkaa. Määrä oli sama kuin vuotta 
aiemmin. Koko pääkaupunkiseudulla työpaikkamää-
rä kasvoi 1,2 prosentilla vuoden takaisesta.  

Työllisten määrä kasvoi Helsingissä ja pääkaupun-
kiseudulla kahdella prosentilla vuoden 2019 huhti-
kesäkuussa.  Helsingin työllisyysaste oli 74,8 pro-
senttia, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä edellisvuotta 
korkeampi. Helsingin seudulla työllisyysaste nousi      
75,1 prosenttiin. Työllisyys- ja työpaikkatiedot pe-
rustuvat Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen ja 
ovat Helsingin osalta luonteeltaan suuntaa antavia. 

Työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan Helsin-
gin työttömyysaste oli kesäkuun 2019 lopussa 9,7 %. 
Pääkaupunkiseudulla työttömyysaste oli 9,3 %, Hel-
singin seudulla 8,9 % ja koko maassa 9,7 %. Työt-
tömien työnhakijoiden määrä pieneni voimakkaasti 
vuosina 2017–2018 ja kesäkuussa 2019 työttömiä oli 
5 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyyden 

Työllisyys vuoden 
2019 kesäkuussa

vähenemisen vauhti on hidastunut kuluvan vuoden 
aikana. Koko maan tasolla työttömien määrä oli 9 % 
pienempi kuin vuosi sitten.

Työttömien määrä pieneni Helsingissä eniten nuoris-
sa ikäryhmissä. Alle 25-vuotiaiden työttömien mää-
rä laski 12 % ja 25–29-vuotiaiden 13 % vuoden takai-
sesta. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä väheni 
vain prosentilla ja työttömien ulkomaan kansalaisten 
määrä pieneni 4 %.

Vuoden 2019 kesäkuussa pitkäaikaistyöttömiä oli 
Helsingissä 10 514, mikä oli 7 % vähemmän kuin 
vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikis-
ta Helsingin työttömistä on 31 %. 

Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoitettuja avoimia työ-
paikkoja oli Helsingissä kesäkuun lopussa 8 095, 
mikä oli 10 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoi-
man saatavuus tuottaa ongelmia monilla aloilla. Työ-
paikkoja oli avoinna runsaasti etenkin myynti- ja pal-
velualoilla, rakennus- ja kuljetusaloilla sekä siivous- 
ja hoiva-alan töissä. 

Työttömien määrän muutos (%) edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 
Helsingissä ikäryhmittäin 2014–2019/6 (TEM)

Työllisyys vuoden 2019 kesäkuussa — 9
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Helsingin työttömät ja avoimet työpaikat vuosina 20072019/2 (TEM, työnvälitystilasto)

Vuosi
Kuukausi Työttömyysaste, %

Työttömiä 
yhteensä

Pitkäaikais
työttömät Alle 25vuotiaat

Avoimet 
 työpaikat

2007 6,8 20 632 5 427 1 307 7 239

2008 6,0 18 090 3 800 1 221 6 005

2009 7,6 23 575 3 392 2 245 3 775

2010 8,0 25 074 5 014 2 155 4 109

2011 7,5 23 664 5 273 2 117 5 471

2012 7,8 24 699 5 678 2 288 5 606

2013 9,4 30 125 7 107 2 923 5 497

2014 11,0 35 641 10 670 3 525 5 704

2015 12,3 40 439 15 058 3 888 6 235

2016 12,6 41 948 18 058 3 796 6 749

2017 11,2 37 675 12 799 3 030 6 809

2018

I 10,3 34 825 12 382 2 741 9 962

II 10,0 33 974 12 066 2 654 10 559

III 9,6 32 669 11 700 2 531 10 084

IV 9,4 32 072 11 487 2 511 8 900

V 9,4 31 944 11 251 2 485 8 415

VI 10,4 35 434 11 314 3 135 7 364

VII 10,9 37 120 11 306 3 393 8 080

VIII 9,6 32 797 10 922 2 679 9 283

IX 9,2 31 249 10 656 2 343 9 156

X 8,9 30 445 10 615 2 280 8 589

XI 8,8 29 930 10 498 2 102 8 117

XII 9,3 31 830 10 613 2 370 7 811

keskiarvo 9,6 32 857 11 234 2 602 8 860

2019

I 9,1 31 458 10 581 2 353 11 610

II 9,0 30 929 10 384 2 306 13 412

III 8,8 30 299 10 270 2 278 12 778

IV 8,6 29 600 10 207 2 188 9 564

V 8,8 30 318 10 239 2 253 9 178

VI 9,7 33 679 10 514 2 767 8 095



Kaupungin työntekijöiden määrä laski 160 henkilöllä 
edellisen vuoden kesäkuun lopun tilanteeseen ver-
rattuna. Kaupungin palveluksessa olevan henkilöstö-
määrän lasku selittyy erityisesti sosiaali- ja terveys-
toimialan (osin myös Palvelukeskuksen ja Staran) 
henkilöstön pienenemisellä johtuen mm. organisato-
risista muutoksista, liikkeenluovutuksista ja henki-
löstön saatavuuden haasteista.

Vertailukelpoisella organisaatiorakenteella tarkas-
teltuna kaupungin kokonaistyöntekijämäärä on kas-
vanut selvästi vuodentakaiseen nähden. Erityises-
ti kasvatuksen ja koulutuksen toimialan henkilöstö-
määrä on kasvanut.

Kaupungin palveluksessa oli kesäkuun 2019 lopus-
sa 38 634 päätoimista henkilöä (ilman työllistettyjä), 
joista vakinaisia 30 044 ja määräaikaisia 8 590. Työl-
listämistuella palkattuja henkilöitä oli 726.

Kaupunginkansliassa avoimena olleita vakansseja 
on täytetty Kanslian organisaation uudistuttua. Hel-
singin uusi osallisuusmalli otettiin vuoden 2018 aika-
na käyttöön. Sen myötä uusia tehtäviä on perustet-
tu kanslian viestintäosaston osallisuus- ja neuvon-
tayksikköön. Kaupunkitasoiset työsuojeluvaltuutetut 
on siirretty kaupunginkansliaan ja tietosuoja-asi-
oiden osaamista on vahvistettu. Lisäksi henkilös-
tömäärän kasvussa näkyy erilaisia sijaisuuksia ja 
projektihenkilöstöä. 

Palvelukeskuksen henkilöstö on pienentynyt johtu-
en kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä sosi-
aali- ja terveystoimialan kilpailutuksista johtuneista 
liikkeenluovutuksista 1.1.2019 alkaen. Lisäksi Palve-
lukeskuksen logistiikkakeskuksen operatiivinen ja 
hallinnollinen toiminto siirtyi osaksi Staraa 1.12.2018 
alkaen. Henkilöstömäärässä näkyy myös työvoiman 
saatavuuteen liittyvien haasteiden vuoksi avoimena 
olevat tehtävät. Palvelukeskuksessa on käynnistetty 
vuodeksi 2019 hanke, jossa selvitetään haasteiden 
taustaa ja valitaan konkreettisia toimenpiteitä tilan-
teen parantamiseksi.

Helsingin palveluksessa 
olevan henkilöstön määrä 
ja henkilöstön saatavuus

Staran henkilöstömäärässä on pientä vähennys-
tä vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna. Sta-
ran henkilöstöstä 31 työntekijää on eläköitynyt ko. 
ajanjaksolla. Eläköityneiden tilalle ei ole aina palkat-
tu uutta henkilöstöä. Henkilöstöresurssien tehokas 
yhteiskäyttö ja prosessien tehostaminen ovat toi-
menpiteitä, joilla hyödynnetään nykyisiä henkilös-
töresursseja ja henkilöstön osaamista kasvatetaan 
sekä otetaan laajemmin käyttöön. Työnjohtotehtävis-
sä ja rakentamisen projektinjohtotehtävissä on ol-
lut havaittavissa haasteita henkilöstön saatavuuden 
kanssa.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen henkilöstömää-
rän kasvuun ovat vaikuttaneet edellistä vuotta suu-
rempi kesätyöntekijöiden määrä ja määräaikaisen 
henkilöstön lisätarve erityisesti palkkahallinnon 
palveluissa.  

Työterveys Helsingissä työvoiman saatavuusongel-
mien vuoksi lääkäriresurssia ostetaan myös vuokra-
työvoimana. Vuosittaiset vuokralääkärikustannukset 
aiheuttavat merkittävän kustannuserän Työterve-
ys Helsingille. Erityisen ongelmallista on työterveys-
huollon erikoislääkäreiden rekrytointi.  

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan henkilöstö-
määrä on kasvanut asiakasmäärän kasvusta joh-
tuen.  Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuus-
tilanne on edelleen heikentynyt ja on osittain jopa 
kriittinen sekä suomen- että ruotsinkielisessä 
varhaiskasvatuksessa. 

Kaupunkiympäristön toimialan vakanssien täyttö-
aste on parantunut ja henkilöstömäärä on saatu 
lähemmäksi tavoitetasoa. Saatavuushaasteet ra-
kennusvalvonnan, rakennuttamisen ja kaavoituk-
sen asiantuntijatehtävissä johtuvat mm. haastavas-
ta työmarkkinatilanteesta, osaajapulasta ja palkka-
kilpailukyvystä. Osaavan henkilöstön saatavuus- ja 
rekrytointihaasteet eivät johdu ainoastaan raken-
nusalalla pitkään jatkuneesta noususuhdanteesta, 
vaan myös kasvavan ja kehittyvän kaupungin tarpei-
siin vastaamisesta (kaavoituksesta uudis- ja korjaus-
rakentamiseen). Korkeasuhdanne on nostanut myös 
rakennusalan palkkoja, jotka kehittyvät keskimää-
räistä nopeammin.

Helsingin palveluksessa olevan henkilöstön määrä ja henkilöstön saatavuus — 11



Henkilöstömäärän kehitys 20152019, vertailuajankohta ao. vuoden kesäkuun loppu
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Henkilöstökasvu Liikennelaitoksella on maltillis-
ta. Kasvun on mahdollistanut henkilöstöresurssi-
en suunnitelmallinen ja tehokas käyttö, ja se selittyy 
metrojunan- ja raitiovaununkuljettajien määrän kas-
vuna lisääntyneiden ajovuorojen johdosta. Lisäksi 
infra- ja kalustoyksikössä on käynnistynyt kaupun-
kistrategian kannalta merkittäviä projekteja. Infran 
ja kaluston projektinjohto- ja kehittämistehtäviin on 
ollut haasteita rekrytoida henkilöstöä. 

Pelastuslaitoksella henkilöstömäärä on kasvanut 
vuoden takaisesta, mutta saatavuushaasteita on 
etenkin palomies-ensihoitajissa ja palotarkastajis-
sa. Palkkakilpailukyky on ensisijainen syy, mutta pe-
lastajapuolella haasteita aiheuttaa myös Helsingin 
laajemmat osaamisvaatimukset muuhun Suomeen 
nähden.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstömäärän 
kasvu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ver-
rattuna johtuu pääosin projektihenkilöstön sekä lii-
kunnan kausityöhenkilöiden ja nuorisopalvelukoko-
naisuuden määräaikaisen henkilöstön määrän kas-
vusta. Palkkatuetun henkilöstön käyttö painottuu 
yksiköihin, joissa tuotetaan erilaisia kaupunkilaispal-
veluita. Toimialan tietyissä tehtäväryhmissä on sään-
nöllistä vaihtuvuutta johtuen mm. henkilöstön ikära-
kenteesta ja palkkatasosta.

Sosiaali- ja terveystoimialalla henkilöstömäärän vä-
hennyksestä suurin osa selittyy liikkeenluovutuksilla 
(7.1.2019 päivystys ja välinehuolto HUS:ille, 1.1.2019 

talous- ja velkaneuvonta valtiolle), joiden myötä hen-
kilöstömäärä väheni noin 600 hengellä. Päivystys-
siirron seurauksena myös kesälomasijaisten tar-
ve on vähentynyt sosiaali- ja terveystoimessa. Muu 
henkilöstömäärän vähentyminen johtuu henkilöstön 
saatavuuden heikkenemisestä niin vakituisiin teh-
täviin kuin sijaisuuksiin sekä rekrytointien viivästyt-
tämisestä kustannuspaineiden hillitsemiseksi. Kes-
keisten ammattiryhmien (lääkärit, sosiaalityöntekijät 
ja kotihoidon henkilöstö) saatavuus on vaikeutunut 
näkyen hakijamäärien merkittävänä vähentymise-
nä. Henkilöstön saatavuuden edistämiseksi sosiaa-
lityöntekijöiden palkkoja on korotettu 1.1.2019 alka-
en järjestelyerällä ja seuraava korotus toteutetaan 
1.9.2019. Lääkäreiden osalta on käynnistetty hanke 
lääkäreiden saatavuuden ja pysyvyyden edistämi-
seksi, ja hoitohenkilöstön saatavuutta edistetään ke-
hittämällä maahanmuuttajataustaisten sairaanhoita-
jien polkua suomalaiseen työelämään sekä käynnis-
tämällä uusia työvoimapoliittisia oppisopimuskoulu-
tuksia lähihoitajille.

Palkkojen kehitys 

Kesäkuun 2019 loppuun mennessä toimialojen, lii-
kelaitosten ja virastojen palkkoja (ilman työllistetty-
jen palkkoja) on maksettu yli 721 milj. euroa. Summa 
on noussut lähes 4 % edellisen vuoden vastaavas-
ta ajankohdasta. Nousu selittyy mm. tammikuussa 
maksetulla kertaerällä, palkkojen yleiskorotuksilla ja 
toimialauudistuksesta johtuvasta, edelleen jatkuvas-
ta palkkojen harmonisoinnista.



Helsingin palveluksessa olevan henkilöstön määrä ja henkilöstön saatavuus — 13

Henkilöstömäärän jakauma, kesäkuu 2018 ja 2019

Vakinaiset
Määräai
kaiset

Palkka 
tuetut

Yhteensä 
ilman 
palkka
tuettuja 2018

Muutos 
20192018

Keskushallinto

Kaupunginkanslia 640 151 22 791 767 24

Palvelukeskus 1 347 103 30 1 450 1 500 -50

Rakentamispalvelu 
STARA

1 191 493 3 1 684 1 706 -22

Taloushallintopalvelu 356 75 7 431 396 35

Tarkastusvirasto 16 1  17 14 3

Työterveys Helsinki 144 33  177 163 14

Keskushallinto yh
teensä

3 694 856 62 4 550 4 546 4

       

Toimialat       

Kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimiala 

10 518 2 499 109 13 017 12 309 708

Kaupunkiympäristön 
toimiala

3 284 456 15 3 740 3 649 91

Kulttuurin ja vapaa-
ajan toimiala

1 590 759 141 2 349 2 327 22

Sosiaali- ja terveystoi-
miala

10 958 4 020 399 14 978 15 963 -985

Toimialat yhteensä 26 350 7 734 664 34 084 34 248 -164

Kaikki yhteensä 30 044 8 590 726 38 634 38 794 -160

     

Kaupunkiympäris
tön toimiala

      

Muu kaupunkiympä-
ristö

1 510 240 15 1 750 1 698 52

Liikennelaitos HKL 1 114 135  1 249 1 232 17

Pelastuslaitos 660 81  741 719 22

Kaupunkiympäristö 
yhteensä

3 284 456 15 3 740 3 649 91



Rakentamisen kokonaisvolyymi on pysynyt korkealla 
tasolla myös vuoden toisen neljänneksen aikana. Ko-
konaisuudessaan rakenteilla on asuin-ja toimitilara-
kentamisen (uustuotanto ja laajennukset) kerrosala-
na yhteensä 1,29 miljoonaa kerrosneliömetriä. 

Toimitilarakentamisen osalta rakenteilla on edel-
leen paljon kerrosalaa, mutta vuoden 2019 aikana 
on nähtävissä selkeää hiljentymistä verrattuna vuo-
teen 2018. Toimitilarakentamisen aloitettiin 62 005 
k-m2, myönnettiin lupia 89 704 k-m2 ja valmistui                  
42 848 k-m2. Asuntorakentamisen osalta aloitettu-
jen (145 892 k-m2), valmistuneiden (112 325 k-m2) ja 
myönnettyjen rakennuslupien (199 330 k-m2) ker-
rosalat ovat ensimmäistä neljännestä merkittävästi 
suuremmat. Erityisesti valmistuneissa on saavutettu 
suurimmat kerrosalalukemat vuoden 2012 jälkeen. 

Toisella neljänneksellä aloitettiin 2 090 asunnon ra-
kentaminen, valmistui 1 827 asuntoa ja rakennus-
lupia myönnettiin 2 672 asunnon rakentamiseksi. 
Asuntotuotantoluvuissa on mukana uustuotannon ja 
laajennusten lisäksi käyttötarkoituksen muutokset. 
Poikkeuksella valtakunnalliseen rakentamisen tilan-
teeseen, Helsingissä ei ole todettavissa minkäänlais-
ta hiljenemistä asuntorakentamisen osalta. 

Rakentaminen Helsingissä 
vuoden 2019 toisella 
neljänneksellä

Kesäkuun lopussa oli rakenteilla 9 995 asuntoa uu-
distuotantona, laajennuksina ja käyttötarkoituk-
sen muutoksina. Asuntorakentamisen taso on py-
synyt yhtä korkeana jo vuoden ajan ja on merkittä-
västi korkeammalla tasolla kuin Helsingissä on ollut 
vuosikymmeniin.  
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Rakenteilla oleva toimitila ja asuinrakennusten kerrosala.
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Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut ja valmistuneet 
asunnot vuosina 2012 2019 vuosineljänneksittäin 
(asuntojen lukumäärät)
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Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut ja valmistuneet 
toimitilat vuosina 2012 2019 vuosineljänneksittäin 
(toimitilojen kerrosneliömetrimäärät)
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Verotuloja ennustetaan kertyvän vuonna 2019 yh-
teensä 3 489 milj. euroa eli 89 milj. euroa talousarvi-
ota (sekä edellistä ennustetta) vähemmän. Vuoteen 
2018 nähden verotuloja ennakoidaan kertyvän 72 
milj. euroa eli 2,1 prosenttia enemmän. Verotilitys-
ennusteen heikentyminen on seurausta erityisesti 
tulorekisterin ongelmista johtuvasta kunnallisvero-
tulon ennusteen heikkenemisestä, mutta myös yhtei-
söveron tilitysten aiempaa ennakoitua matalammas-
ta tasosta.

Kunnallisveron tuotoksi arvioidaan Helsingissä 
vuonna 2019 2 625 milj. euroa (edellinen ennus-
te 2 670 milj. euroa) eli 45 milj. euroa talousarvi-
ota vähemmän. Kunnallisveron tilitysennuste on 
1,7 prosenttia suurempi verrattuna vuoden 2018 
kunnallisverotilitykseen.

Alkuvuoden tilitykset ovat tulorekisteriin ilmoituson-
gelmista johtuen vajavaisia. Kunnallisverotuloennus-
teen keskeisimmät muutokset liittyvät tulorekisteri-
ilmoittamisen teknisiin ongelmiin ja niiden aiheutta-
maan kunnallisverojen kertymävajeeseen. Palkois-
ta, eläkkeistä ja veronalaisista etuuksista tehtävät 
ennakonpidätykset laskivat valtakunnallisesti -1,1 % 
tammi-heinäkuussa. Ennakonpidätysten lasku joh-
tuu tulorekisteri-ilmoittajien ilmoituspuutteista. En-
nusteen oletuksena on ennakonpidätysten noin      
3,0 % kasvu koko vuoden osalta. Ilmoitusongelmien 
aiheuttama kertymävaje kaikille kunnille on arvion 
mukaan vuoden alusta lukien jo yli 400 miljoonaa eu-
roa ja Helsingille tilittämättä jäänyt summa on siten 
noin 55 milj. euroa.

Keväällä tehdyssä 1/2019 ennusteessa lähdettiin sii-
tä, että ilmoitusongelmat saadaan ratkaistua siten, 
että kertymävaje saadaan kurottua umpeen loppu-
vuoden aikana. Kesä-heinäkuun kehitys ei kuiten-
kaan tue tätä näkemystä. Taustalla on oletus, että 
loppuvuoden aikana uuden kertymävajeen ja aiem-
man kertymävajeen korjaukset kumoavat toisensa 
eikä lisävajetta enää syntyisi. Koska kyse on vero-
tulojen kertymiseen ja siten jaksotukseen liittyväs-
tä ongelmasta, niin ennusteen mukaan vuonna 2019 
tilittämättä jäävä summa ennakoidaan tilitettävän 
vuonna 2020.

Verotulot

Yhteisöveron tuotoksi Helsingissä vuonna 2019 ar-
vioidaan 590 milj. euroa eli 40 milj. euroa talous-
arviota sekä edellistä ennustetta vähemmän. Vuo-
teen 2018 nähden verotuloja ennakoidaan kertyvän 
15 milj. euroa eli 2,6 prosenttia enemmän. Ennus-
teen heikennys edellisestä ennusteesta liittyy lähin-
nä vanhojen jo päättyneiden verovuosien oikaisuihin. 
Kuluvan vuoden ja edellisen vuoden tilityskertymät 
ovat myös heikentyneet edellisestä ennusteesta. Si-
ten syy ennusteen heikkenemiseen on kertymien 
aleneminen, ei niinkään verotettavan tulon alenema.

Kiinteistöveron tuotoksi vuonna 2019 arvioidaan 
274 milj. euroa, joka on 4 milj. euroa talousarviota 
pienempi ja 12,7 milj. euroa (4,9 %) edellistä vuotta 
enemmän. Kiinteistöverotuoton noususta noin puo-
let johtuu kiinteistökannan kasvusta ja sitä kaut-
ta veropohjan ennakoidusta noususta. Toinen puoli 
kasvusta on seurausta korkeimman hallinto-oikeu-
den 29.3.2018 vuosikirjapäätöksestä, joka muuttaa 
kiinteistöveroon liittyvää oikeuskäytäntöä niin sano-
tuissa kaksitasokaavakiinteistöissä, joita Helsingis-
sä on kantakaupungin alueella. Jos maapohjaa käy-
tetään suuremman rakennuksen rakennuspaikkana 
kuin asemakaavaan on merkitty, on se otettava huo-
mioon kiinteistöverotuksen maapohjan verotusarvoa 
määriteltäessä.

Helsingin kaupunki on toimittanut Verohallinnol-
le vuoden 2019 verotusta varten kiinteistöissä to-
teutuneet kerrosalatiedot noin 1 500 kaksitaso-
kaavakiinteistöstä, joissa toteutunut rakentaminen 
ylittää kaavaan merkityn rakennusoikeuden. Kai-
ken kaikkiaan Helsingissä on noin 35 000 verotet-
tavaa kiinteistöä. Kaupunki edistää kiinteistöve-
ron pohjana olevien tietojen tarkentamista ja päi-
vittämistä, jotta verotus toteutuisi mahdollisimman 
oikeudenmukaisesti.

Seuraavissa taulukoissa esitetään vuoden 2019 ku-
mulatiiviset kunnallisverojen ja yhteisöverojen kerty-
mät aikaisempiin vuosiin verrattuna.
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Kunnallisveron ja yhteisöveron kumulatiivisten tilitysten kertymä

Kunnallisveron ja yhteisöveron kumulatiiviset tilitykset kuukausittain 20172019
(tilityskuukauden mukaan)

Kunnallisvero Yhteisövero Yhteensä

2018 2019 Muutos 2018 2019 Muutos 2017 2018 2019 Muutos 

milj. € milj. € % milj. € milj.€ % milj. € milj. € milj. € %

Tammi 244,7 247,9 1,3 52,0 52,6 1,3 258,2 296,6 300,5 1,3

Helmi 517,9 516,4 -0,3 147,2 159,4 8,2 574,4 665,1 675,7 1,6

Maalis 741,3 736,2 -0,7 193,2 205,1 6,2 824,8 934,5 941,3 0,7

Huhti 976,6 965,7 -1,1 237,4 247,0 4,1 1089,2 1214,0 1212,8 -0,1

Touko 1223,8 1222,6 -0,1 274,4 291,5 6,3 1476,5 1498,2 1514,2 1,1

Kesä 1446,6 1441,5 -0,4 313,3 334,2 6,7 1720,4 1759,9 1775,8 0,9

Heinä 1701,0 1674,9 -1,5 371,2 380,9 2,6 2000,1 2072,2 2055,8 -0,8

Elo 1924,8 -100,0 411,2 -100,0 2260,9 2335,9 -100,0

Syys 2137,1 -100,0 455,7 -100,0 2505,6 2592,9 -100,0

Loka 2350,3 -100,0 495,4 -100,0 2747,9 2845,7 -100,0

Marras 2561,8 -100,0 525,8 -100,0 2812,6 3087,6 -100,0

Joulu 2580,6 -100,0 574,7 -100,0 3123,7 3155,3 -100,0
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Kunnallisveron ennakot kumulatiivinen 20172019 (tilityskuukauden mukaan)

2017 Muutos 2018 Muutos 2019 Muutos

Milj. € % Milj. € % Milj. € %

Tammi 211,6 -8,2 240,5 13,7 242,1 0,7

Helmi 409,5 -2,6 439,2 7,3 428,8 -2,4

Maalis 620,0 -1,5 651,8 5,1 637,5 -2,2

Huhti 843,9 -0,4 877,4 4,0 857,8 -2,2

Touko 1081,1 -0,4 1119,1 3,5 1109,4 -0,9

Kesä 1295,1 0,0 1338,3 3,3 1325,0 -1,0

Heinä 1543,3 0,5 1590,1 3,0 1569,0 -1,3

Elo 1761,2 0,0 1811,6 2,9

Syys 1966,0 0,0 2020,6 2,8

Loka 2175,9 0,3 2229,6 2,5

Marras 2383,1 0,3 2441,2 2,4

Joulu 2618,8 0,5 2665,6 1,8

Yhteisöveron ennakot kumulatiivinen 20172019 (tilityskuukauden mukaan)

2017 Muutos 2018 Muutos 2019 Muutos

Milj. € % Milj. € % Milj. € %

Tammi 32,8 17,5 37,8 15,3 42,6 12,6

Helmi 62,9 14,7 76,4 21,5 84,0 10,0

Maalis 92,9 14,9 114,9 23,7 122,6 6,7

Huhti 122,2 14,6 153,7 25,8 161,7 5,2

Touko 152,8 16,3 190,7 24,8 198,6 4,2

Kesä 181,0 15,8 227,4 25,7 235,4 3,5

Heinä 209,4 16,5 280,7 34,1 281,4 0,2

Elo 244,6 17,4 318,2 30,1

Syys 278,6 19,2 356,4 27,9

Loka 312,5 19,3 392,0 25,4

Marras 357,1 22,5 428,5 20,0

Joulu 391,3 23,1 468,0 19,6
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Maksuvalmiuden kehitys maksuvalmiuspäivinä 
-kaavio sisältää ennusteen vuoden 2019 loppuun 
sekä toteumat tammikuusta 2015 heinäkuuhun 2019. 
Kaavion varat eivät sisällä tytäryhteisöjen varoja 
kaupungin konsernitilillä. Maksuvalmiuden kehitystä 
kuvaavan kaavion tarkasteluvuosina     2015 - 2018 
kaupungin pitkäaikaisten lainojen määrä aleni 
nettomääräisesti 105,9 milj. euroa, ja oli vuoden 
2018 lopussa yhteensä 1 100,1 milj. euroa.

Maksuvalmius

Vuonna 2019 pitkäaikaisia lainoja lyhennetään     
100,1 milj. euroa (sis. liikenneliikelaitoksen 
investointeja varten nostetut rahalaitoslainat). 
Uusia pitkäaikaisia lainoja ei kuluvana vuonna näillä 
näkymin tulla nostamaan. Liikenneliikelaitokselle 
on myönnetty kaupungin sisäisiä lainoja yhteensä        
90 milj. euroa.

Maksuvalmiuden kehitys maksuvalmiuspäivänä 1.1.201531.7.2019
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Antolainat

Sijoitusten ja kassatalletusten keskisaldot sekä ottolainojen pääomat kuukausittain
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Sijoitusten ja kassatalletusten keskisaldot sekä ottolainojen pääomat kuukausittain

Kaupungin sijoitukset ja kassatalletukset miinus asuntotuotanto, henkilöstökassa ja tytäryhteisöt

Kaupungin sijoitukset ja kassatalletukset miinus asuntotuotanto, henkilöstökassa, liikelaitokset ja tytäryhteisöt

Rahastojen kassavarat

Ottolainojen pääomat

Antolainauskannan jakauma 31.7.2019 (2 010,0 M€)

Valtion tukema
kaupunkikonsernin

asuntotuotanto (348,6
M€)
17 %

Konsernin sisäiset muut
(242,1 M€)

12 %

Lainat sopimuskouluille
(99,5 M€)

5 %

Konsernin ulkopuoliset
muut (92,0 M€)…

HSY (682,7 M€)
34 %

Helsingin Satama Oy
(166,6 M€)

8 %

Helsingin Energia Oy
(378,5 M€)

19 %

Antolainauskannan jakauma
31.7.2019 (2 010,0 M€)
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Ottolainojen korot

Helsingin kaupungin lainakanta 20132019
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Keskushallinto
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Keskushallinnon tulo ja menoennuste (milj. €)

Tulosyksikkö TP 2018 TA 2019 2. ennus
te
2019

Erotus 
TA / 
ennuste

Ylitys
oikeus 
 2019

Edellinen
ennuste
2019

Ennusteen
muutos

1 Keskushallinto Tulot yhteensä 24,0 22,6 22,6 0,0 22,0 0,6

Menot yhteensä -239,6 -284,6 -240,8 43,8 -19,1 -278,5 37,8

TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn -303,7 62,9

Toimintakate -215,6 -262,0 -218,2 43,9 -19,1 -256,6 38,4

11001 
Vaalit

Tulot yhteensä 1,1 2,1 2,1 2,1

Menot yhteensä -2,1 -6,4 -4,9 1,5 -4,0 -1,0

TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn -6,4 1,5

Toimintakate -1,1 -4,3 -2,8 1,5 -1,8 -1,0

12001 
Tarkastuslautakunta 
ja -virasto

Tulot yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot yhteensä -1,7 -2,0 -1,9 0,1 -1,9 0,0

TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn -2,0 0,1

Toimintakate -1,7 -2,0 -1,9 0,1 -1,9 0,0

130
Kaupunginhallitus

Tulot yhteensä

Menot yhteensä -9,1 -12,1 -13,2 -1,0 -14,3 -12,1 -1,0

TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn -26,4 13,3

Toimintakate -9,1 -12,1 -13,2 -1,0 -14,3 -12,1 -1,0

14001 
Kaupunginkanslia

Tulot yhteensä 15,6 16,1 16,1 0,0 15,5 0,6

Menot yhteensä -111,3 -129,1 -129,1 0,0 -4,7 -127,6 -1,5

TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn -133,9 4,7

Toimintakate -95,7 -113,0 -113,0 0,0 -4,7 -112,1 -0,9

150
Keskitetysti makset-
tavat menot

Tulot yhteensä 7,3 4,4 4,4 4,4

Menot yhteensä -115,3 -134,9 -91,6 43,3 -0,0 -132,9 41,2

TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn -135,0 43,3

Toimintakate -108,0 -130,6 -87,3 43,3 -0,0 -128,5 41,2



Toimialan menot alittavat talousarvion mukaiset 
määrärahat 43,8 milj. eurolla (edellinen ennuste     
6,1 milj. euroa). Keskeinen muutos edelliseen ennus-
teeseen ja talousarvioon nähden on se, että keski-
tetysti varattua koko kaupungin eläkevastuuvaraus-
ta on purettu 30.6.2019 välitilinpäätöksessä 24 milj. 
euroa uusien keväällä päivitettyjen laskelmien mu-
kaisesti. Kokonaisuudessaan eläkevastuuvarauksen 
purkaminen pienentää toimialan menoja talousarvi-
oon verrattuna noin 35 milj. euroa. Toimialan varsi-
naisista toiminnoista, vaalien järjestämisen menot ja 
jaksotetut henkilöstömenot toteutuvat talousarviota 
pienempinä.

Keskitettyihin kaupunginhallituksen käyttävissä ole-
viin määrärahoihin sisältyy nuorten syrjäytymisen 
ehkäisemisen ja alueiden välisen eriytymisen torju-
misen hankkeisiin 12.3.2018 myönnetty 5,0 milj. eu-
ron määräraha, joka on päätöksen mukaan jaettu 
toimialojen käyttöön. Erillismäärärahaa käytettiin 
vuonna 2018 kaikki kolme toimialaa huomioiden noin 
1,7 milj. euroa. Hankkeet ovat jatkuneet vuonna 2019 
ja kuluvalle vuodelle siirtynyt 3,3 milj. euron määrä-
raha ennakoidaan käytettävän.

Kaupunginkanslian oman toiminnan (ilman koko 
kaupunkia koskevan tietohallinnon ja digitalisaati-
on määrärahavarauksia) ennakoidaan alittavan käy-
tettävissä olevat määrärahat 4,7 milj. eurolla. Me-
nosäästöstä pääosa kohdistuu henkilöstömenoihin, 
mikä johtuu suurelta osin avoimista vakansseista. 
Edelliseen ennusteeseen verraten digitalisaatio-
hankkeiden arvioitu käynnistyminen on nostanut tie-
tohallinnon ja digitalisaation menojen ennustetta. 
Tämän seurauksena kaupunginkanslian yhteenlas-
kettu määrärahan käyttöennuste on noussut tähän 
ennusteeseen. 

Kaupungin talousarviota vuodelle 2020 valmistellaan 
kaupunkistrategian taloustavoitteiden mukaisesti. 
Raami 2020 (Khs 25.4.) on tavoitteen mukainen.

Kaupunkistrategian toteuttamisen arviointi sekä 
johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arviointi kä-
siteltiin valtuustokauden puoliväliseminaarissa               
13. - 14.6.2019. Samassa tilaisuudessa tarkasteltiin 
kaupunkistrategian mittareiden toteutumista. Kau-
punginhallitus päätti 24.6.2019 johtamisjärjestelmän 
puolivälin toimenpiteistä.

Keskushallinto

Kaupunkistrategian mukaiset elinkeino-, innovaa-
tio- ja kilpailukykypoliittiset toimenpiteet sekä niihin 
liittyvä kehittäminen ovat toteutumassa elinkeino-
poliittisten linjausten painopistealueilla. Painopiste-
alueet ovat kansainvälisesti houkutteleva Helsinki, 
osaavan työvoiman Helsinki ja alusta uudelle ja kas-
vavalle elinkeinotoiminnalle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.6.2019 Helsingin hy-
vinvointisuunnitelman 2019 - 2021. Suunnitelma val-
misteltiin kaikkien toimialojen kanssa yhteistyössä ja 
sen toteuttaminen on käynnistynyt.

Kävelykeskustan laajentamisen ja maanalaisen ko-
koojakadun valmistelussa yleissuunnittelun vaihto-
ehdoista päättäminen kaupunkiympäristölautakun-
nassa on siirtynyt kaupungin johtoryhmän ohjauk-
sesta syksyyn. Merellisen strategian toimintaohjel-
man toimenpiteitä merellisyyden vahvistamiseksi on 
toteutettu suunnitelman mukaisesti.

Keskitetyt menot - TA-luku 150 (kaupunginkanslian 
käytettäväksi):

 ― TA-kohta 15001 Toimielinten menojen arvioidaan 
toteutuvan talousarvion mukaisena. 

 ― TA-kohta 15002 Keskitetysti maksettavien hen-
kilöstömenojen kohdassa arvioidaan toteumaksi 
noin 3 milj. euroa positiivisena. Eläkevastuuvara-
usta on purettu 30.6.2019 välitilinpäätöksessä 24 
milj. euroa uusien keväällä päivitettyjen laskelmi-
en mukaiseksi. Lisäksi Palvelukeskusliikelaitok-
sen eläkevastuiden päättyminen tuo 1,59 milj. eu-
roa säästöä.

 ― TA-kohdasta 15003 Maksuosuudet, korvaukset 
ja jäsenmaksut arvioidaan säästyvän 530 000 
euroa.

 ― TA-kohta 15004 Keskitetyn hanketoiminnan toi-
mintakate arvioidaan toteutuvan talousarvion 
mukaisena. 

 ― TA-kohta 15005 Työmarkkinatuen kuntaosuudes-
ta arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaise-
na. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on vuodel-
le 2019 varattu 62 milj. euroa. Ennuste perustuu 
oletukseen, että tuen saajien kokonaismäärä las-
kee hieman ja kuukausittain tukea saavien mää-
rän kasvu pysähtyy kuluvan vuoden aikana
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Osallisuusrahastosta ei tulla ennusteen mukaan 
käyttämään vuonna 2019 varoja osallistuvan budje-
toinnin projektien toteuttamiseen johtuen osallistu-
van budjetoinnin toimeenpanon aikataulumuutok-
sista. OmaStadin etenemisaikataulu rakennettiin 
valmisteluvaiheessa syksyllä 2018 siten, että ehdo-
tusten toteutusarviointivaihe olisi ollut ohi vuoden 
loppuun mennessä ja äänestys toukokuussa 2019, 
jolloin hankkeita olisi voitu käynnistää jo syksyllä 
2019. 

Osallistuvan budjetoinnin ehdotusvaihe saatiin avat-
tua vasta 15.11.2018 ja se päättyi 9.12.2018. Ehdo-
tusten keräämisvaiheen käynnistymistä viivästytti 
teknisen alustan valmistautumisen myöhentyminen 
alkuperäisestä aikataulusta. Ehdotusten suuresta 
määrästä (1 261), kompleksisuudesta ja painottumi-
sesta kaupunkiympäristön toimialalle johtuen toteu-
tusarviointiaikaa jatkettiin kuukaudella, joka siirsi 
vastaavasti muita vaiheita. Äänestys olisi voitu jär-
jestää aikaisintaan kesäkuussa. Kesälomakaudella 
äänestystä ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa, jo-
ten äänestys päätettiin siirtää syksyyn. Ottaen huo-
mioon äänestystuloksen vahvistamiseen ja toimeen-
panopäätöksen liittyvä päätösvalmistelu, vahvistet-
tujen hankkeiden toimeenpanon valmistelu päästään 
käynnistämään aikaisintaan loppuvuodesta ja varsi-
nainen toimeenpano siirtynee 2020 vuoden puolelle. 

Hallitusohjelma valmistui ja sen mukaisesti hallitus-
kauden aikana valmistellaan sosiaali- ja terveyspal-
veluiden uudistus. Helsingin kannalta on olennaista, 
että osana uudistusta valmistellaan erillisratkaisu, 
jossa huomioidaan Helsingin erityispiirteet. Sosiaa-
li- ja terveysministeriö viestitti 31.7.2019 käynnistä-
vänsä sosiaali- ja terveyspalveluiden erillisratkaisun 
selvitystyön. Hallitusohjelma sisältää lukuisia kau-
punkia koskevia uudistuksia. Uudistusten vaikutuk-
sia kaupungin palveluihin ja kustannuksiin on vielä 
vaikea arvioida.
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Liikeylijäämätavoitteesta (5 031 000 euroa) arvioi-
daan jäävän noin 2,7 milj. euroa johtuen siitä, että ta-
lousarviossa ei ole varauduttu aikaisemmin kaupun-
gin tukeman KuEL-maksun kustannusten kattami-
seen kustannusvaikutuksiltaan noin 2,0 milj. euroa 
vuonna 2019.

Palvelukeskusliikelaitos on valinnut kuusi keskeis-
tä kärkiprojektia. Projekteista kaksi keskittyy asia-
kaskokemukseen, kaksi osaamisen kehittämiseen 
ja rekrytointiin sekä työntekijäkokemukseen ja yksi 
palvelukehitykseen ja -muotoiluun ja yksi tiedolla 
johtamiseen keskeisen datan keräämisellä. Projektit 
ovat käynnistyneet.

Varsinaisten strategisten tulospalkkiotavoittei-
den osalta asiakaskokemustavoitetta todennetaan 
asiakastyytyväisyyskyselyillä ja palautteella. Asia-
kastyytyväisyyskyselyjä toteutetaan suunnitelman 

Palvelukeskusliikelaitos

mukaisesti. Oman digitalisaatio-ohjelman laatiminen 
on käynnistynyt.

Palvelukeskusliikelaitoksen vuositeema Päivä päiväl-
tä parempaa palvelua jalkauttaa osaltaan kaupun-
kistrategiaa kaikkiin työyhteisöihin liki 1 500 työnte-
kijän toimintaan teematehtävien ja ”palvelukävelyn” 
avulla.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyy-
tyväisyys vähintään 3,5 (asteikolla 1-5) ja sen arvioi-
daan toteutuvan vuonna 2019.

Muut toiminnan tavoitteet vuodelle 2019 ovat: Liikey-
lijäämä vähintään 5,1 % liikevaihdosta, sijoitetun pää-
oman tuotto on vähintään 7,0 % ja henkilöstökulut 
(ml. työvoiman ostot) enintään 49,6 % liikevaihdosta. 
Muiden toiminnan tavoitteiden toteutumiseen liittyy 
epävarmuustekijöitä KuEl-maksun ja elintarvikekus-
tannusten nousun takia.

Palvelukeskuksen tulos ja rahoituslaskelmaennuste

Rahoituslaskelma
Tilinpää
tös 2018

Talousar
vio 2019

2. Ennuste 
2019

Erotus TA/
ennuste

Edellinen 
ennuste

Ennusteen 
muutos

Tuloslaskelma
Liikevaihto 110 561 96 976 99 787 2 811 99 094 694

Liiketoiminnan muut tuotot 725 480 705 225 437 268

Varsinaiset kulut -103 544 -91 903 -97 994 -6 091 -96 717 -1 277

Poistot -317 -523 -214 309 -278 64

Liikeylijäämä/alijäämä 7 426 5 031 2 284 -2 746 2 536 -252

Rahoitustuotot ja -kulut -81 -80 -80 -80

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 7 345 4 951 2 203 -2 747 2 456 -253

Rahoituslaskelma
TOIMINNAN RAHAVIRTA

Liikeylijäämä (-alijäämä) 7 426 5 031 2 284 -2 746 2 536 252

Poistot ja arvonalentumiset -317 -523 -214 309 -278 -64

Rahoitustuotot ja -kulut -81 -80 -81 -1 -80 1

Toiminnan rahavirta 7 662 5 474 2 417 -3 056 2 734 317

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investointimenot -71 -800 -300 500 -400 -100

Investoinnin rahavirta -71 -800 -300 500 -400 -100

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN 
RAHAVIRTA

7 590 4 674 2 117 -2 556 2 334 217

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Muut maksuvalmiuden muutokset -7 591 -320 -300 20 -300

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -7 591 -320 -300 20 -300

VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN 0 4 354 1 817 -2 536 2 034 217
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Lääkäreiden rekrytointiongelmat heikentävät omaa 
palvelutuotantoa, mikä näkyy lisääntyvinä ostopalve-
luina. Vastaanottopalveluiden kysyntä on kasvussa, 
ja erilaiset työssäjaksamiseen liittyvät ongelmat tu-
levat korostuneesti esiin. Potilastietojärjestelmässä 
ja sen rajapinnoissa olevat häiriöt ja ongelmat hidas-
tavat työnkulkuja.

Työterveys Helsinki on käynnistänyt Liikkumisohjel-
man mukaisesti yhdessä henkilöstöliikunnan kanssa 
liikuntavalmennushankkeen tavoitteena arkiliikunta-
aktiivisuuden lisääminen.

Työterveysliikelaitos

Työterveys Helsinki arvioi, että liikeylijäämätavoi-
te (140 000 euroa) saavutetaan vuonna 2019. Asia-
kaskokemusta kuvaava sitova toiminnallinen tavoite 
nettosuositusindeksi (NPS 70) saavutetaan vuonna 
2019.

Työterveys Helsingin tulos ja rahoituslaskelmaennuste

Rahoituslaskelma
Tilinpää
tös 2018

Talousarvio 
2019

2. Ennuste 
2019

Erotus TA/
ennuste

Edellinen
ennuste

Ennusteen
muutos

Tuloslaskelma
Liikevaihto 16 718 16 750 17 000 250 16 865 135

Liiketoiminnan muut tuotot 390 338 408 70 419 -11

Varsinaiset kulut -16 211 -16 931 -17 257 -326 -17 128 -130

Poistot -21 -17 -11 6 -17 6

Liikeylijäämä/alijäämä 875 140 140 140 -0

Rahoitustuotot ja -kulut -40 -40 -40 -40

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 835 100 100 100 -0

Rahoituslaskelma
TOIMINNAN RAHAVIRTA

Liikeylijäämä (-alijäämä) 875 140 140 140 0

Poistot ja arvonalentumiset -21 -17 -11 6 -17 -6

Rahoitustuotot ja -kulut -40 -40 -40 -40

Toiminnan rahavirta 856 117 111 -6 117 6

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investointimenot 0 -31 31 -31 -31

Investoinnin rahavirta 0 -31 31 -31 -31

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN 
RAHAVIRTA

856 86 111 25 86 -25

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Muut maksuvalmiuden muutokset -856

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -856

VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN 0 86 111 25 86 -25
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Talpan vuoden 2019 tuloksen ennustetaan toteutu-
van talousarviota suurempana. Tulosennustetta nos-
tavat etenkin toimenpiteet, joilla Talpa on ohjelmisto-
robotiikan avulla pystynyt laajentamaan palveluitaan 
ja tehostamaan prosesseja. Investointeihin on varat-
tu talousarviossa 400 000 euroa ja tämän ennuste-
taan toteutuvan hieman talousarviota pienempänä.

Prosesseja sähköistetään esimerkiksi ohjelmistoro-
botiikan avulla ja tuetaan asiakkaita siirtymään säh-
köisten palvelujen käyttäjiksi. Sähköisten palvelujen 
käyttöä edistetään myös edullisemmilla palveluhin-
noilla. Sovitun mukaisesti Talpa seuraa ja raportoi 
myös asiakkailleen kuukausittain talous- ja palk-
kahallinnon eri suoritteiden ja sähköisyysasteiden 

Taloushallintopalveluliikelaitos

toteutumisesta. Lisäksi tavoitteiden toteutumis-
ta seurataan mm. toteutuneilla yksikkökustan-
nuksilla sekä seuraamalla työn tuottavuutta ja 
kokonaistuottavuutta.

Kaupunkistrategian pohjalta asetettujen tavoittei-
den saavuttaminen on edennyt suunnitellusti, eikä 
talousarviovuoden tavoitteiden toteutumiseen ole     
havaittu esteitä. Taloushallintopalveluliikelaitoksel-
la on talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta: asia-
kastyytyväisyys vähintään 3,85 ja tilikauden tulos         
on ≥ 15 000 euroa. Näiden molempien ennustetaan 
toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Taloushallintopalvelun tulos ja rahoituslaskelmaennuste

Rahoituslaskelma
Tilinpäätös 
2018

Talousar
vio 2019

2. Ennuste 
2019

Erotus 
TA/en
nuste

Edellinen 
ennuste

Ennusteen 
muutos

Tuloslaskelma
Liikevaihto 28 262 28 869 29 830 961 28 869 961

Liiketoiminnan muut tuotot 130 81 90 9 81 9

Varsinaiset kulut -28 080 -28 689 -29 626 -937 -28 689 -937

Poistot -222 -190 -150 40 -190 40

Liikeylijäämä/alijäämä 90 71 144 73 71 73

Rahoitustuotot ja -kulut -56 -56 -56 -56

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 35 15 88 73 15 73

Rahoituslaskelma
TOIMINNAN RAHAVIRTA

Liikeylijäämä (-alijäämä) 90 71 144 73 71 -73

Poistot ja arvonalentumiset -222 -190 -150 40 -190 -40

Rahoitustuotot ja -kulut -56 -56 -56 -56

Toiminnan rahavirta 256 205 238 33 205 -33

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investointimenot -114 -400 -323 77 -400 -77

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN 
RAHAVIRTA

142 -195 -85 110 -195 -110

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Muut maksuvalmiuden muutokset -142 180 180 -180

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -142 180 180 -180

VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN 0 -195 95 290 -195 -290
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Staran talousarvion mukaiset tulot vuodelle 2019 
ovat 213,9 milj. euroa. Tulojen ennustetaan koko vuo-
den osalta toteutuvan 247,4 milj. euron suuruisina eli 
ylitys talousarvioon on 33,5 milj. euroa rakentamisen 
ja ylläpidon kasvaneesta volyymista sekä logistiikka-
keskuksen siirrosta johtuen.

Talousarvion mukaiset varsinaiset kulut vuodel-
le 2019 ovat 206,4 milj. euroa ja niistä ennustetaan 
toteutuvan 236,7 milj. euroa, jolloin varsinaiset ku-
lujen ennakoidaan toteutuvan 30,3 milj. euroa ta-
lousarviota suurempana. Ennusteen käyttökatteek-
si muodostuu 10,7 milj. euroa. Poistot ovat ennus-
teessa 3,2 milj. euroa, jolloin liikeylijäämää syntyy 
7,5 milj. euroa. Talousarvion liikeylijäämä on 3,8 milj. 
euroa, joka ennusteen mukaan ylitetään 3,7 milj. eu-
rolla. Staran korvaus peruspääomalle on 1,9 milj. eu-
roa vuonna 2019 ja tilikauden ylijäämäksi ennuste-
taan 5,6 milj. euroa. Ennusteen mukainen liikevaihto 
on 4,8 % (11,3 milj. euroa) edellisvuoden liikevaihtoa 
suurempi. Tilikauden ylijäämän ennakoidaan olevan 
noin 0,2 milj. euroa edellisvuotta suurempi.

Talousarviossa ja tulosbudjetissa on suunniteltu 
käytettävän työkoneiden ja autojen sekä muun irtai-
men omaisuuden hankintaan 3,0 milj. euroa, minkä 
ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Staran rakennustekniikan työkanta on erittäin hyvä. 
Liikevaihto kasvaa huomattavasti edellisestä ennus-
teesta. Hankemäärä on voimakkaasti lisääntynyt ja 
tämä näkyy mm. palveluiden ostojen kasvuna. Osas-
ton isot hankkeet (Vuosaaren tukikohta, Suvilah-
den kaasukello, Hakaniemen kauppahalli) jatkuvat 
normaalisti.

Kaupunkitekniikan rakentaminen -osastolla on täys-
työllisyys. Postipuiston alueen rakentaminen ja sen 
vaiheet 1 ja 2 alkavat tänä vuonna. Koko osaston lii-
kevaihto tullee kuitenkin laskemaan vuodesta 2018, 
kun Mechelininkatu valmistui ja työt siellä loppuvat. 

Kaupunkitekniikan ylläpidon töiden kannalta alku-
talvi oli hyvin runsasluminen aiheuttaen noin kuusi 
miljoonaa euroa enemmän kuluja normaaliin talveen 
verrattuna. 

Ympäristönhoidon osaston toiminnan ja tuloksen 
ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti. Palvelukes-
kusliikelaitoksen logistiikkakeskuksen koko toiminta 
siirrettiin 1.12.2018 alkaen osaksi Staran logistiikka-
osastoa, mikä kasvattaa logistiikkaosaston toimintaa 
merkittävästi.

Rakentamispalveluliikelaitos

Stara pyrkii vuoteen 2021 määritettyyn tahtotilaan 
viiden menestystekijän ja niitä toteuttavien kehittä-
mishankkeiden avulla. Staran strategiset kehittämis-
hankkeet ja toimenpiteet tukevat sekä kaupunkistra-
tegian 2017–2021 että Staran tavoitteiden toteutta-
mista. Staralla on voimassa oleva ekokompassi ja 
ympäristöohjelma vuosille 2017–2019. Ympäristötoi-
menpiteiden toteuttamista jatketaan vuonna 2019 
ympäristöohjelman mukaisesti. Staralla on ener-
giansäästöön, hankintojen ympäristökriteereihin ja 
biopolttoaineiden käyttöön liittyviä tavoitteita.

Kaupunkiympäristötoimialan ja Staran välille alle-
kirjoitettiin yhteistyösopimus vuonna 2018. Vuon-
na 2019 laaditaan palvelukohtaisia palvelusopimuk-
sia. Tavoitteena ovat asiakkuuden vahvistaminen 
sekä pitkäkestoisemmat sopimukset. Osana kump-
panuus- ja palvelusopimusten uudistamista ja asi-
akkuuksien hallintaa Stara on määrittänyt syksyllä 
2018 yhdessä suurimman asiakkaansa kanssa yh-
teiset kehittämisen painopisteet vuosille 2017–2019. 
Yhteinen kehittäminen toteuttaa kaupunkistrategi-
an tavoitetta kaupunkikokonaisuuden ohjattavuuden 
parantamisesta.

Staran digitalisaatio-ohjelman toimeenpano käynnis-
tyy vuonna 2019. Hanke toteuttaa kaupunkistrategi-
aa digitalisaation, tekoälyn ja robotisaation hyödyn-
tämisestä ja edistää julkisen sektorin ekosysteemin 
rakentamista. Tavoitteena on tuottavuuden parantu-
minen. Digitalisaatio-ohjelmassa määritetään Staran 
digitalisaation ja robotisaation hyödyntämisen ta-
voitteet ja periaatteet, tietojärjestelmäarkkitehtuuri 
ja tarvittava teknologia tuleville vuosille.

Strategisten kehittämishankkeiden suunniteltu to-
teutusaikataulu kuvataan toimeenpanon tiekartassa. 
Kehittämishankkeet toteutetaan Staran projektimal-
lin mukaisesti. Tavoitteiden toteutumista seurataan 
tuloskokouksissa. 

Vuonna 2018 valmistui selvitys, joka koski Staran ti-
laaja ja tuottaja – roolin erottamista toisistaan. Sen 
jatkoksi käynnistyi teknisten palvelujen palvelustra-
tegisia linjauksia koskeva työ, jonka on tarkoitus val-
mistua 2019.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan 
toteutuvan.
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Sitovat tavoitteet

TARKASTUSLAUTAKUNTA JA VIRASTO
Kaupunkistrate
gian teema

Sitova toiminnan 
tavoite

Sitovan toiminnan tavoitteen 
mittarit

Sitovan toiminnan tavoit
teen mittareiden toteutu
misennuste 2/2019

Kytkeytyminen 
kaupunkiyhteisiin 
hankkeisiin ja yh
teissuunnittelun 
teemoihin

Maailman toimivin 
kaupunki

Tarkastuslauta
kunnan arviointi
toiminta kohdistuu 
kaupunkistrategian 
toteutumisen arvi
ointiin.

Tarkastuslautakunnan arviointisuun-
nitelmaan sisältyvistä vuosittain vaih-
tuvista aiheista (pl. tavoitearvioinnit, 
vaikuttavuuden seuranta ja talouden 
arviointi) vähintään 65 prosenttia liit-
tyy kaupunkistrategiassa asetettujen 
linjausten tai tavoitteiden arviointiin.

Tavoite toteutuu 
(vähintään 65 prosenttia)

Rakentamispalvelun tulos ja rahoituslaskelmaennuste 

Rahoituslaskelma
Tilinpäätös 
2018

Talousarvio 
2019

2. Ennuste 
2019

Erotus TA/
ennuste

Edellinen 
ennuste

Ennusteen 
muutos

Tuloslaskelma
Liikevaihto 232 101 210 518 244 208 33 691 227 137 17 072

Liiketoiminnan muut tuotot 4 040 3 383 3 197 -185 3 490 -293

Varsinaiset kulut -225 483 -206 418 -236 713 -30 295 -222 936 -13 778

Poistot -3 321 -3 728 -3 145 583 -3 603 458

Liikeylijäämä/alijäämä 7 337 3 754 7 547 3 794 4 088 3 459

Rahoitustuotot ja -kulut -1 953 -1 944 -1 955 -11 -1 944 -11

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 5 384 1 810 5 592 3 783 2 144 3 448

Rahoituslaskelma
TOIMINNAN RAHAVIRTA

Liikeylijäämä (-alijäämä) 7 337 3 754 7 547 3 794 4 088 -3 459

Poistot ja arvonalentumiset -3 321 -3 728 -3 145 583 -3 603 -458

Rahoitustuotot ja -kulut -1 953 -1 944 -1 955 -11 -1 944 11

Toiminnan rahavirta 8 705 5 538 8 737 3 200 5 747 -2 990

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investointimenot -1 921 -3 000 -3 000 -3 000

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN 
RAHAVIRTA

6 784 2 538 5 737 3 200 2 747 -2 990

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset -6 784

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -6 784

VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN 0 2 538 5 737 3 200 2 747 -2 990

Rakentamispalveluliikelaitos — 33



KAUPUNGINKANSLIA
Kaupunkistrate
gian teema

Sitova toiminnan 
tavoite

Sitovan toiminnan tavoitteen 
mittarit

Sitovan toiminnan tavoit
teen mittareiden toteutu
misennuste 2/2019

Kytkeytyminen 
kaupunkiyhteisiin 
hankkeisiin ja yh
teissuunnittelun 
teemoihin

Maailman toimivin 
kaupunki

Uudistuvat palvelut

Kanslian digikar
tan toteuttaminen 
ja digitalisaation 
parempi hyödyn
täminen kanslian 
digikyvykkyyden 
ja osaamistason 
vahvistamiseksi

Kansliassa toteutetaan data-analy-
tiikan menetelmillä kaupunkistrate-
giaan tai kaupunkikokonaisuuteen 
liittyviä kokeiluja kolme kappaletta 
vuoden 2019 aikana. Kokeiluissa 
yhdistetään uusilla menetelmillä kau-
pungin sisäisiä tai ulkoisia tietovaran-
toja, joita ei ole aiemmin yhdistetty. 

Tavoite toteutuu Asiakaskokemus ja 
asiakastyytyväisyys

Osallisuus

Työllisyys

Maailman toimivin 
kaupunki

Kestävän kasvun 
turvaaminen

Uudistuvat palvelut

Alustana toimiminen 
innovaatiotoimin
nalle ja uudelle 
liiketoiminnalle

Luodaan 1. versio kaupunkitasoiseksi 
toimintamalliksi siitä miten kaupunki 
toimii innovaatioiden, kehittämisen ja 
kokeilujen alustana yrityksille

Yritysten mitattu halukkuus suositella 
Helsinkiä sijaintipaikkana kasvaa 
vuoden 2016 lähtötasoon verrattuna

Aluerakentamisprojekteissa aloi-
tetaan viisi uutta rakentamiseen 
liittyvää tutkimus-, kehitys- ja inno-
vaatiohanketta

Toteutuu

Toteutuu

Toteutuu

Elinkeinopoliittiset 
toimenpiteet

Elinkeinopoliittiset 
toimenpiteet

Elinkeinopoliittiset 
toimenpiteet

Maailman toimivin 
kaupunki

Kestävän kasvun 
turvaaminen

Vastuullinen talou-
denpito

Vakaan talouden ja 
kestävän kasvun 
turvaaminen

Investointien rahoittaminen tulora-
hoituksella.

Lainakanta/asukas ei kasva (1871€/
asukas, TP 2017 taso) 

Aloitettujen asuntojen lukumäärä 
(7 000 asuntoa)

Helsinkiläisten yksityisen sektorin 
työpaikkojen määrän kasvu suhtees-
sa asukasluvun kasvuun

Helsingin työttömyysaste ja pitkä-
aikaistyöttömien määrä laskevat 
vuoden 2017 lähtötasoon verrattuna

Varmistetaan hallintamuotojakauman 
tasapainottaminen maankäyttöso-
pimuksilla ja tontinluovutuksessa, 
niin että oppilaaksiottoalueiden 
hallintamuotojakauma muuttuu kohti 
AM-ohjelman mukaista tavoitetta

Projektialueiden investointimäärära-
hojen vaikuttavuus paranee, käyttä-
mättä jääneiden investointimäärära-
hojen osuus vähenee neljänneksen 
verrattuna vuoteen 2018

Toteutuu

Toteutuu

7 000

Toteutuu

Toteutuu

Toteutuu

Toteutuu

Elävät kaupungin-
osat

Elinkeinopoliittiset 
toimenpiteet

Työllisyys

Elävät kaupungin-
osat

Elävät kaupungin-
osat
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PALVELUKESKUSLIIKELAITOS
Kaupunkistrate
gian teema

Sitova toiminnan 
tavoite

Sitovan toiminnan tavoitteen 
mittarit

Sitovan toiminnan tavoit
teen mittareiden toteutu
misennuste 2/2019

Kytkeytyminen 
kaupunkiyhteisiin 
hankkeisiin ja yh
teissuunnittelun 
teemoihin

Maailman toimivin 
kaupunki

Uudistuvat palvelut

Kestävän kasvun 
turvaaminen kau-
pungin keskeinen 
tehtävä

Kehitymme yhdessä, 
osallistumme ja 
muutamme toimin
takulttuuria

Palvelemme päivä 
päivältä paremmin

Huolehdimme pal
velujen laadusta ja 
uudistamme niitä

Toimimme vastuul
lisesti, kestävästi ja 
tuottavasti

Olemme haluttu työ
paikka ja huolehdim
me henkilöstöstä

Asiakastyytyväisyys vähintään 3,5 
(asteikolla 1-5).

Odotetaan toteutuvan edel-
listen vuosien tapaan

Hyvä, laadukas ja 
uudistuva palvelu

Vastuullinen, 
kestävä ja tuottava 
toiminta

Osallisuus

RAKENTAMISPALVELULIIKELAITOS
Kaupunkistrate
gian teema

Sitova toiminnan 
tavoite

Sitovan toiminnan tavoitteen 
mittarit

Sitovan toiminnan tavoit
teen mittareiden toteutu
misennuste 2/2019

Kytkeytyminen 
kaupunkiyhteisiin 
hankkeisiin ja yh
teissuunnittelun 
teemoihin

Maailman toimivin 
kaupunki

Kestävän kasvun 
turvaaminen

Ekologisesti kes-
tävä kehitys

Uudistuvat palvelut

Asukaslähtöisyys 
ja osallisuus

Henkilöstön 
hyvinvointi ja 
johtaminen

Vastuullinen talou-
denpito

Toiminnan tuotta-
vuus

Staran käytössä 
olevien toimitilojen 
energiatehokkuus 
paranee

Asiakastyytyväisyys 
kehittyy myönteises
ti, tavoitellaan tasoa 
hyvä (NSI 20–40)

Tapaturmataajuus 
pienenee

Positiivinen tuotta
vuuskehitys

Energiansäästötavoite on 4 % 
vuoden 2015 energiankulutuksesta. 
Tavoitteeseen sisältyvät sähkön ja 
säänormitetun kaukolämmön kulutus

Asiakaskyselyyn perustuva netto-
suositteluindeksin (NSI) arvo on ≥ 30 
(vaihteluväli -100 – 100)

Tapaturmataajuus laskee kolmen 
edellisen vuoden keskiarvosta 5 %

Kiinteät kustannukset toteutuvat 
edellistä vuotta pienempinä.

Toteutuu

Toteutuu

Toteutuu

Toteutuu

Kiinteistöstrategia

Hiilineutraali Helsin-
ki 2035 -päästövä-
hennysohjelma

Asiakaskokemus ja 
asiakastyytyväisyys
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TALPA
Sitova toiminnan tavoitteet TA 2019 2. Ennuste

Asiakastyytyväisyys ≥ 3,85 3,85 3,85

Tilikauden tulos ≥ 15 000 € 15 000 88 000

TYÖTERVEYS
Kaupunkistrate
gian teema

Sitova toiminnan 
tavoite

Sitovan toiminnan tavoitteen 
mittarit

Sitovan toiminnan tavoit
teen mittareiden toteutu
misennuste 2/2019

Kytkeytyminen 
kaupunkiyhteisiin 
hankkeisiin ja yh
teissuunnittelun 
teemoihin

Uudistuvat palvelut Käyttäjätyytyväi
syyttä kuvaavaan 
asiakaskokemuksen 
taustalla on palvelui
den saatavuus, suju
vuus ja helppous.

Asiakaskokemusta kuvaavan netto-
suositteluindeksin (NPS)* taso 70.

70
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TARKASTUSLAUTAKUNTA JA VIRASTO
Määrä ja taloustavoitteet TA 2019 2. Ennuste

Suoritetavoitteet 

Henkilötyöpäivät 3 400 3 300

Tehokkuus/taloudellisuus 

Arviointi- ja tarkastustyöhön käytettyjen työpäivien osuus henkilötyöpäivistä 75,00 % 75 %

Arviointikertomus valmistuu 30.4. mennessä 30.4. 9.4.2019

Tilintarkastuskertomus annetaan 30.4. mennessä 30.4. 26.4.2019

Toiminnan laajuustiedot 

Tilintarkastuspäivät per tilivuosi, ulkoisen tilintarkastajan toteutuneet 
tarkastuspäivät

390 390

Resurssit 

Henkilöstön määrä 18 16

Tarkastusta ja arviointia tekevän henkilöstön määrä 16 14

Tuottavuus TA 2019 2. Ennuste

Tuottavuuden kehittyminen (2016=100) 101 104

Tilankäytön tehokkuus TA 2019 2. Ennuste

Tilojen kokonaispinta-ala 602 602

PALVELUKESKUSLIIKELAITOS
Määrä ja taloustavoitteet 2019 2. Ennuste

Kannattavuus 

Liikeylijäämä 5,1 2,3

Sijoitetun pääoman tuotto 7,00 3,2

Henkilöstökulut (ml. työvoiman ostot), enintään liikevaihdosta 49,6 53,1

Rahoitusrakenne 

Omavaraisuusaste, % 82,6 83,7

Rakentamispalveluliikelaitos — 37



RAKENTAMISPALVELULIIKELAITOS
Määrä ja taloustavoitteet 2019 2. Ennuste

Suoritetavoitteet 

Tehokkuus/taloudellisuus 

Liikevaihto/henkilö, 1 000€ 158,6 183,4

Käyttökate/henkilö, 1 000€ 5,5 7,9

Toiminnan laajuustiedot 

Liikevaihdon muutos, % 0,0 4,8

Investoinnit liikevaihdosta, % 1,4 1,2

Rakennettu katuala , ha *) 18,5 18,5

Rakennettu katuvihreä, ha *) 5,4 5,4

Rakennettu puistoala  *) 11,7 11,7

Vesi- ja viemäriputket, jm *)  14 600   14 600

Uudis- ja korjausrakentamiskohteet, kpl  *)  3 425   3 425

*) Asiakkaiden tilauksista, hankkeiden vaikeusasteista ja tuottavuuskehityksestä 
johtuen määrät voivat vaihdella vuosittain +/- 10 %. 

Hoidettavat katualueet , ha**)  1 149   1 149

Hoidettava katuvihreä, ha **)  296 296

Hoidettavat puistoalueet, ha **) 918 918

Luonnonhoitotyöt metsissä, ha **) 273 273

**) Vuosivaihtelusta ja uusien alueiden rakentamisesta johtuen hoidettavat alueet 
kasvavat vuosittain 1-5 %. 

Resurssit 

Henkilöstön määrä (31.12.) 1 349 1 349

Kannattavuus 

Käyttökate, % 3,5 4,3

Liikeylijäämä liikevaihdosta, % 1,8 3,1

Tuottavuuden toteutuminen 20172021 (2016=100) 2019 2. Ennuste

Tuottavuus  105 105

Tilankäytön tehokkuuden toteutuminen 2017  2021 2019 2. Ennuste

Indeksi (2016= 81 006 htm2 kokonaispinta-ala) 94,3 94,3

Tilojen kokonaispinta-ala (htm2) 76 400 76 400
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TALOUSHALLINTOPALVELULIIKELAITOS
Määrä ja taloustavoitteet 2019 2. Ennuste

Suoritetavoitteet (tuhatta) 

Myyntilaskut ja myyntireskontralaskut, kpl 1 174 1 200

Maksumuistutukset ja perintätoimeksiannot, kpl 224 224

Ostolaskut, kpl 795 830

Palkka- ja palkkiolipukkeet, kpl 774 800

Tehokkuus/taloudellisuus 

Automaattisesti tiliöityvät tilioteviennit, % 70,5 73,0

E-laskujen osuus lähtevistä laskusta, % 34,0 35,0

Automaattisesti täsmäytyvät ostolaskut - Automatiskt avstämda inköpsfaktu-
ror, %

22,0 25,0

CM-järjestelmässä täsmäytyvät ostolaskut, % 19,0 23,0

Sähköisesti ilmoitetut poissaolot, % 77,0 77,0

Sähköiset palkkalipukkeet - Elektroniska lönebesked, % 80,0 78,0

Henkilötyövuodet 365 365

Tuottavuus  (2016 = 0) 103,9 103,9

Liikevaihto/henkilötyövuosi, tuhatta euroa 79 82

TYÖTERVEYSLIIKELAITOS
Määrä ja taloustavoitteet 2019 2. Ennuste

Suoritetavoitteet 

Nettosuositteluindeksi  (NPS) 70 70

T3 yleislääkäri 5 7

T3 työterveyslääkäri 10 14

T3 työterveyshoitaja 3 5

Asiakasmäärä 39 500 39 500

Kirjanpidon myynti/asiakasmäärä 433 441

Tehokkuus

Liikevaihto/henkilö 116 118

Resurssit 

Henkilöstön määrä 144 144

Tuottavuuden toteutuminen 2017  2021 (tuottavuus 2016=100) 2019 2. Ennuste

Tuottavuusindeksi 100 92
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Kasvatuksen ja 
koulutuksen  

toimiala
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Kasvatuksen ja koulutuksen tulo ja menoennuste (milj. €)

Tulosyk
sikkö

TP 2018 TA 2019 2. ennuste
2019

Erotus 
TA / en
nuste

Ylitys
oikeus 
 2019

Edellinen
ennuste
2019

Ennusteen
muutos

2 
Kasvatuksen 
ja koulutuksen 
toimiala

Tulot yhteensä 66,1 57,5 63,8 6,4 62,3 1,6

Menot yhteensä -1 138,8 -1 193,4 -1 203,8 -10,4 -1 200,0 -3,8

TA+ylitysoikeus/
TA+ylit/Enn

-1 193,4 -10,4

Toimintakate -1 072,7 -1 136,0 -1 140,0 -4,0 -1 137,7 -2,2



Kasvatuksen ja koulutuksen  
toimiala

Stadin ammattiopiston opiskelijavuosimäärän ennus-
tetaan olevan vähintään talousarvion sekä varsinai-
sen järjestämisluvan tasolla. Järjestämislupaan saa-
tujen 1 029 lisäopiskelijavuoden ennustetaan toteutu-
van osittain.

Vapaan sivistystyön opetustuntimäärien ja opiskelija-
määrien ennustetaan pysyvän talousarvion tasolla.

Kaupunkistrategian, kaupunkiyhteisten 
hankkeiden ja yhteissuunnittelun teemojen 
toimenpiteiden toteuttamisen edistyminen 
ja mahdolliset poikkeamat tai muutokset

Maksuton varhaiskasvatus 5-vuotiaille helsinkiläisil-
le (4h/pv) käynnistyi elokuussa 2018. Kotihoidon tuen 
kuntalisästä luovuttiin yli 2-vuotiaiden lasten osalta 
1.5.2019 alkaen. Laadukas varhaiskasvatus ja ope-
tus vähentävät eriarvoisuutta. Maksuttomuudella ta-
voitellaan varhaiskasvatuksen osallistumisasteen 
nostoa. 

Nuorten syrjäytymishaasteen ratkaisemisen kau-
punkistrategiahanke Mukana-ohjelma hyväksyttiin 
11.2.2019. Mukana-ohjelmassa on 32 toimenpidettä, 
joista yhtä lukuun ottamatta kaikkien tavoitteena on 
olla vuoden 2019 aikana käynnissä. Huhtikuun tilan-
teessa puolet toimenpiteistä on edennyt aktiiviseen 
toteutusvaiheeseen ja muissa toimenpiteissä toimin-
ta on suunnitteluvaiheessa. Toimenpiteistä vain kol-
me on yhden toimialan sisäisiä palvelukokonaisuuksia 
kokoavia toimenpiteitä, muut edellyttävät laajaa yh-
teistyötä toimialojen välillä. Alueellisten toimenpitei-
den toteutuminen on käynnistynyt Mellunkylän, Kan-
nelmäki-Malminkartanon sekä Malmin alueilla. 

Kiusaamisen vastainen ohjelma on käynnistetty.     
Ohjelma otetaan käyttöön lukuvuonna 2019–2020. 
Suunnittelu ja toteutus tehdään yhdessä oppilai-
den ja opiskelijoiden kanssa. Ohjelmaan kytketään 
käyttöönottokampanja. 

Koulutustakuuta toteutetaan edelleen Helsingis-
sä, eli kaikille perusopetuksen päättäville on tarjolla 
jatkokoulutuspaikka. 

Toimintaympäristön keskeisten muutosten 
vaikutukset talousarvion toteutumiseen 

Tuloja arvioidaan kertyvän noin 6,4 milj. euroa eli    
11,1 % enemmän kuin talousarviossa. Lisätulot kerty-
vät kaupungin saamista käyttötarkoitussidonnaisis-
ta valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta 
rahoituksesta, jota ei ole pystytty huomioimaan ta-
lousarviossa sekä kasvaneista varhaiskasvatuksen 
maksuista.

Menoja ennakoidaan kertyvän 10,4 milj. euroa eli    
0,9 % yli talousarvion. Menoylitys johtuu kaupungin 
saamista käyttötarkoitussidonnaisista valtionavus-
tuksista sekä muusta ulkopuolisesta rahoituksesta, 
joita ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa. 

Ammatillinen koulutus sai joulukuussa 2018 vuo-
deksi 2019 järjestämislupaan 1 029 opiskelijavuot-
ta lisää, yhteensä 9 976 opiskelijavuotta. Päätöksen 
ajankohdasta johtuen lisäystä ei ole pystytty huomi-
oimaan talousarviossa. 

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ennuste-
taan olevan lapsia noin 1 380 eli 3,6 % vähemmän, 
kun talousarviossa on ennakoitu. Ruotsinkielisessä 
varhaiskasvatuksessa lapsimäärän arvioidaan ole-
van talousarvion tasolla. 

Suomenkielisessä perusopetuksessa oppilasmää-
rän ennustetaan alittavan talousarvion 200 (0,5%) 
oppilaalla. Ruotsinkielisen perusopetuksen oppilas-
määrän ennustetaan olevan talousarvion tasolla.

Koululaisten iltapäivätoiminnan asiakasmäärän en-
nustetaan alittavan talousarvion 170 oppilaalla.

Suomenkielisten lukioiden opiskelijamäärän ennus-
tetaan ylittävän talousarvion 60 (0,8 %) opiskelijalla. 
Ruotsinkielisten lukioiden opiskelijamäärän ennuste-
taan ylittävän talousarvion 30 (2,5 %) opiskelijalla.
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Kiinan kielen opetusta on laajennettu aloittamalla Itä-
keskuksen peruskoulussa kiinan opetus A1-kielenä 
ensimmäiseltä luokalta syksyllä 2018. Helsingin kieli-
lukiossa kiinan kielen opetustarjontaa on lisätty.

Kielitaitoa on monipuolistettu lisäämällä kielikylpy-
opetusta ja -kasvatusta. Syksyllä koillisen alueen var-
haiskasvatuksessa käynnistyi ruotsin kielen kielikyl-
pyopetus ja syksyllä 2019 aloittaa uusi kielikylpyluok-
ka (Hiidenkiven pk). 

Kielirikasteinen esiopetus jatkui syksyllä 2018 neljäl-
lä alueella ja neljällä kielellä: venäjä, ranska, englanti 
ja espanja. Lisäksi kielikirikasteinen englannin kielen 
opetus aloitetaan neljässä koulussa. (Taivallahden ja 
Jätkäsaaren pk:t, Ruoholahden ja Kaisaniemen a-a). 
Vuonna 2019 kielirikasteinen englannin kielen opetus 
laajenee neljään kouluun (Itäkeskuksen, Merilahden ja 
Kannel-mäen pk:t ja Siltamäen a-a). 

”Nordiska skolan” suunnittelu käynnistetty ja aika-
taulutettu vuodelle 2019. Kilpailutus konseptointipro-
sessin toteuttajasta käynnissä. 5–9/2019 toteutetaan 
työpajat. 11/2019 toimiala esittelee konseptin kasva-
tus- ja koulutuslautakunnalle.

Myllypuron rakennusalan osaamiskeskittymässä Sta-
din ammatti- ja aikuisopisto toimii yhteistyössä am-
mattikorkeakoulu Metropolian sekä alan yritysten ja 
ympäröivän yhteisön kanssa. Tilasuunnittelu pohjau-
tuu Metropolian kanssa sovittuun yhteistyöhön ja tilo-
jen yhteiskäyttöön. Tilojen toteutus 2020–2022, han-
ke toteutetaan vuokratilahankkeena. 

Urhea-kampusta edistetään urheiluosaamisen keskit-
tymänä. Urhea-kampus muodostuu Mäkelänrinteen 
lukion laajennuksesta, urheiluhallista sekä opiskelija-
asuntorakennuksista. Yhteishankkeessa kartoitet-
tu tilojen yhteiskäyttö lukion, urheiluhallin ja HOASin 
kesken. Hankkeen toteuttaminen on käynnistynyt. 
Koulukiinteistön teknisen perusparannuksen laajuu-
den määrittäminen ja muuttuminen suunnittelun aika-
na on vaikuttanut aikatauluun

Ohjaamo-toimintamallia jatketaan yhteistyösopimuk-
sella Uudenmaan TE-toimiston kanssa. Stadin am-
mattiopisto tuottaa Ohjaamoon opinto-ohjaajan pal-
velut sekä pedagogisen tuen.

Lapset, oppilaat ja opiskelijat liikkuvat yhä enemmän 
kiinteänä osana varhaiskasvatusta ja koulupäivää. 
Liikkumishankkeet ovat käynnissä kaikilla koulutusas-
teilla. Liikkumisohjelmien mukaiset toimenpiteet eri 
koulutusasteilla: Liikkuvan arjen rakenteita varhais-
kasvatuksessa, Liikkuva koulu -ohjelma perusopetuk-
sessa, Liikettä opiskelijaelämään -lukiokoulutukses-
sa. Koko toimialan Unelmien liikuntapäivä oli 10.5.

Myönteisen erityiskohtelun rahoitusta jatketaan suo-
men- ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa ja lukio-
koulutuksessa sekä suomenkielisessä varhaiskas-
vatuksessa edelleen ja sitä on laajennettu ruotsin-
kieliseen varhaiskasvatukseen sekä ammatilliseen 
koulutukseen.

Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen ke-
hittämissuunnitelma 2018–2021 hyväksyttiin kasva-
tus- ja koulutuslautakunnassa 29.5.2018. Tavoitteena 
on taata kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet kas-
vatuksen ja koulutukseen ja työelämään. Toimenpi-
teitä mm. inklusiivisen valmistavan opetuksen ja S2-
opetuksen kehittäminen ja kielitietoisen yhteisopet-
tajuuden pilotti. Suunnitelma sisältää yhteensä 18 toi-
menpidekokonaisuutta, joista kaikki ovat käynnissä 
sovitusti.

Osaamiskeskus toimintaa on laajennettu ja toiminto-
ja lisätty (digitalisointi, robotiikka, yrityskoordinoin-
ti, polkuryhmiä ja uusia perustaitoryhmiä on lisätty. 
Osaamiskeskukseen on palkattu 18 uutta työntekijää 
OKM- ja TEM-hankeavustuksella. 

Kaksikielisen suomi-englanti-opetuksen 1. luokan aloi-
tuspaikkoja oli vuonna 2017 yhteensä 100. Syksys-
tä 2018 alkaen aloituspaikkoja on lisätty eri puolille 
kaupunkia ja vuoden 2020 lopussa paikkamäärä on 
kaksinkertaistettu. 

Lukuvuonna 2019–2020 1. luokan aloituspaikkoja eng-
lanninkielisessä opetuksessa on yhteensä 50 ja kak-
sikielisessä suomi-englanti -opetuksessa yhtensä 
125. Lukuvuonna 2020–2021 on suunniteltu lisättävän       
1. luokan aloituspaikkoja kaksikielisessä suomi-eng-
lanti opetuksessa 25.
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Sitovien toiminnan tavoitteiden ja muiden 
toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ennustaa mo-
lempien sitovien tavoitteiden toteutuvan.

Arvio tavoitteisiin, palvelutuotantoon, 
muuhun toimintaan ja toimintaympäristön 
muutoksiin liittyvistä merkittävistä 
riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Budjettirahoitteisessa toiminnassa on epävarmuus-
tekijöitä varhaiskasvatuksen talouden toteutumisen 
ennustamisessa. Varhaiskasvatuksen palvelujen ky-
synnän ennustaminen on haastavaa, mikä johtuu 
työllisyyden parantumisesta, 5-vuotiaiden maksut-
toman varhaiskasvatuksen vaikutuksista palvelui-
den kysyntään sekä yli 2-vuotiaiden kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän lakkaamisesta 1.5.2019 alkaen. Epä-
varmuutta varhaiskasvatuspalvelujen kysynnässä 
aiheuttavat lisäksi yksityisessä varhaiskasvatukses-
sa esille nousseet ongelmat, mikä saattaa lisätä kun-
nallisen varhaiskasvatuksen kysyntää. Varhaiskas-
vatuspalveluiden järjestämistä vaikeuttaa pätevän 
henkilöstön rekrytointihaasteet. Osa rekrytoinneis-
ta joudutaan hoitamaan tilapäisesti sijaistyövoimalla.

Ammatillinen koulutus sai joulukuussa järjestämis-
lupaan 1 029 opiskelijavuotta lisää, yhteensä 9 976 
opiskelijavuotta. Päätöksen ajankohdasta johtuen li-
säystä ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa.

Vuonna 2018 käsittelyyn tulleet epäpätevyysalen-
nusten korvaukset tulevat maksuun vuonna 2019. 
Ennustettu summa on 2,6 miljoonaa euroa. Tähän ei 
ole varauduttu talousarviossa, mutta ennusteessa ei 
esitetä määrärahaylitystä tällä perusteella. 
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Kaupunkistrate
gian teema

Sitova toiminnan 
tavoite

Sitovan toiminnan tavoitteen 
mittarit

Sitovan toiminnan tavoit
teen mittareiden toteutu
misennuste 2/2019

Kytkeytyminen 
kaupunkiyhteisiin 
hankkeisiin ja yh
teissuunnittelun 
teemoihin

Maailman toimivin 
kaupunki

Kestävän kasvun 
turvaaminen kau-
pungin keskeinen 
tehtävä

Uudistuvat palvelut

Mahdollistamme 
jokaiselle oppijalle 
yksilöllisesti sopivia 
tapoja oppia ja 
opiskella.

Varhaiskasvatus ja esiopetus:
Luodaan digitaalisen portfolion toi-
mintamalli. Digitaalisen portfoliomal-
lin pedagoginen perusta määritellään 
ja sen toiminnallisuutta pilotoidaan 
vuoden 2019 aikana.

Perusopetus:
Portfolio-oppimista toteutetaan 
kaikissa peruskouluissa. Oppijan op-
pimisprosessi nähdään kokonaisuu-
tena ja digitaalinen portfolio seuraa 
oppijan mukana koko hänen oppimis-
polkunsa ajan. 80 %:lla oppijoista on 
käytössään digitaalinen portfolio.

Lukiokoulutus:
Lukioiden opiskelijoista 90 % laatii 
itselleen henkilökohtaisen opiske-
lusuunnitelman, ylioppilastutkinto-
suunnitelman sekä jatko-opinto- ja 
urasuunnitelman. Opiskelija päivittää 
suunnitelmiaan oppilaitoksen hen-
kilöstön (opinto-ohjaaja, ryhmänoh-
jaaja, aineenopettaja, tarvittaessa 
opiskeluhuolto) tuella. 

Ammatillinen koulutus:
Negatiivinen keskeyttäminen vähe-
nee yhden prosenttiyksikön vuoteen 
2018 verrattuna.

Vapaa sivistystyö:
Oppimisessa ja opetuksessa hyödyn-
netään sähköisiä oppimisympäristö-
jä, jotka mahdollistavat monipuoliset 
pedagogiset opetusmenetelmät. 
Kursseista 7 % käyttää järjestelmää.

Toteutuu

Toteutuu

Toteutuu

Toteutuu

Toteutuu

Strategia nuorten 
syrjäytymishaasteen 
ratkaisemiseen

Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämi-
sen koordinoinnin ja 
johtamisrakenteen 
valmistelu

Osallisuus

Hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistäminen

Työllisyys
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Kaupunkistrate
gian teema

Sitova toiminnan 
tavoite

Sitovan toiminnan tavoitteen 
mittarit

Sitovan toiminnan tavoit
teen mittareiden toteutu
misennuste 2/2019

Kytkeytyminen 
kaupunkiyhteisiin 
hankkeisiin ja yh
teissuunnittelun 
teemoihin

Maailman toimivin 
kaupunki

Kestävän kasvun 
turvaaminen kau-
pungin keskeinen 
tehtävä

Uudistuvat palvelut

Käytämme koko 
kaupunkia oppi
misen ja työnteon 
ympäristönä.

Varhaiskasvatus, esiopetus ja 
alkuopetus:

Suomenkielisen esi- ja alkuopetuk-
sen lapset työskentelevät yhdessä 
vähintään 2 krt/kk samoissa tilois-
sa ja toimintamuodoissa käyttäen 
koulun, päiväkodin ja leikkipuiston 
tiloja tai muita kaupungin tiloja.

Ruotsinkielinen esi- ja perusopetus 
suunnittelee, toteuttaa ja arvioi 
yhdessä vähintään 3 ilmiöpohjaista 
oppimiskokonaisuutta vuonna 
2019. Ilmiöpohjaiset oppimisko-
konaisuudet ovat laajuudeltaan 
vähintään 2 viikkoa kestäviä.

Perusopetus (luokat 3. 9.):
Kaupunkia käytetään monipuolisesti 
ja joustavasti oppimisen tilana jär-
jestämällä opetuksesta 6 % koulun 
ulkopuolella.

Lukiokoulutus:
Kaupunkia käytetään monipuolisesti 
ja joustavasti oppimisen tilana jär-
jestämällä opetuksesta 6 % koulun 
ulkopuolella.

Ammatillinen koulutus:
Työpaikalla tapahtuva oppiminen 
kasvaa 18 000 päivällä verrattuna 
vuoteen 2018.

Vapaa sivistystyö:
15 % työväenopiston ja 7 % Arbiksen 
opetuksesta järjestetään oppilai-
toksen omien tilojen ulkopuolella 
kustannusneutraalisti.

Toteutuu

Toteutuu

Toteutuu

Toteutuu

Toteutuu

Toteutuu

Strategia nuorten 
syrjäytymishaasteen 
ratkaisemiseen

Liikkumisohjelma

Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämi-
sen koordinoinnin ja 
johtamis-rakenteen 
valmistelu

Kaupungin tilojen 
käyttö

Osallisuus

Elävät kaupungin-
osat

Harrastustoiminta

Palvelujen saavutet-
tavuus
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Suoritetavoitteet 2019 2. Ennuste

VARHAISKASVATUS

Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset 40 346 38 942

Suomenkielinen varhaiskasvatus 38 008 36 629

Omissa päiväkodeissa 31.12. 24 800 23 754

Ostopalvelupäiväkodeissa 31.12. (sis. maksusit.) 350 400

Perhepäivähoidossa  31.12. 800 690

Lasten kotihoidontuki, lapset 31.12.Sisältää molemmat kieliryhmät 7 140 7 094

Yksityisenhoidontuki, lapset 31.12. Sisältää molemmat kieliryhmät 3 850 3 771

Kerhoissa, lapset  31.12. 1 000 750

Esiopetus, perusopetuksessa 68 170

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus 2 338 2 313

Omissa päiväkodeissa 31.12. 1 940 1 935

Ostopalvelupäiväkodeissa 31.12. (sis. maksusit.) 210 210

Perhepäivähoidossa  31.12. 95 70

Esiopetus, perusopetuksessa 93 98

Koululaisten iltapäivätoiminta 

Koululaisten iltapäivätoiminta leikkipuistoissa 3 200 3 112

PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA 7 490 7 406

Perusopetuslain mukaisessa kaupungin järjestämässä iltapäivätoiminnassa olevat oppilaat 1 400 950

Perusopetuslain mukaisessa kaupungin järjestämässä kehitysvammaisten lasten iltapäi-
vätoimintassa olevat oppilaat 

290 356

Perusopetuslain mukaisessa muiden järjestämässä avustettavassa iltapäivätoiminnassa 
olevat oppilaat 

5 800 6 100

PERUSOPETUS 44 069 43 867

Suomenkielinen perusopetus 40 387 40 181

Ruotsinkielinen perusopetus 3 682 3 686

LUKIOKOULUTUS 8 601 8 694

Suomenkielinen lukiokoulutus 7 380 7 442

Lukiokoulutus 7 326 7 389

Valmistava opetus 54 53

Ruotsinkielinen lukiokoulutus 1 221 1 252

AMMATILLINEN KOULUTUS 9 119 9 119

Ammatillinen koulutus opiskelijavuosina 8 947 8 947
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Suoritetavoitteet 2019 2. Ennuste

Muu ammatillisen koulutuksen järjestämä koulutus 

Työpajatoiminta, opiskelijamäärä henkilötyövuosina 132 132

Perusopetuksen lisäopetus oppilasmäärä 40 40

VAPAA SIVISTYSTYÖ 

Suomenkielinen vapaa sivistystyö 

Opetustunnit 101 500 101 500

Kurssilaiset, kurssipaikan saaneet 78 000 78 000

Kokeileva, Integroiva, Strateginen opetus 15 000 15 000

Ruotsinkielinen vapaa sivistystyö 

Opetustunnit 22 500 22 500

Kurssilaiset, kurssipaikan saaneet 17 000 17 000

Opintonsa loppuunsuorittaneiden maahanmuuttajien määrä 15 15

Vapaa sivistystyö, opetustunnit 124 000 124 000

Kurssilaiset, kurssipaikan saaneet 95 000 95 000

Kotikuntakorvausten perusteena olevat oppilasmäärät

- Helsingin kaupungin järjestämässä esi- ja perusopetuksessa olevat muiden kuntien oppilaat 504 494

- Muiden koulutuksen järjestäjien esi- ja perusopetuksessa olevat helsinkiläiset oppilaat 8 829 9 043

Tuottavuus 2019 2. Ennuste

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kokonaistuottavuus 

2016=100

Suoriteindeksi 107,6 107,6

Kustannusindeksi 112,3 112,3

Tuottavuusindeksi 95,9 95,9

Tilankäytön tehokkuuden toteutuminen 20172021 2019 2. Ennuste

htm²/asiakas 

Varhaiskasvatus 9,1 9,7

Peruskoulut 11,7 11,8

Lukio 9,5 9,3

Ammatillinen koulutus 16,6 15,6
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Kaupunkiympäristön toimialan tulo ja menoennuste (milj. €)

Tulosyksikkö TP 
2018

TA 
2019

2. 
ennuste
2019

Erotus 
TA / en
nuste

Ylitys
oikeus 
 2019

Edelli
nen 
ennuste
2019

Ennus
teen 
muu
tos

3 
Kaupunkiympäris-
tön toimiala

Tulot yhteensä 1 019,2 1 023,3 1 021,7 -1,6 1 020,0 1,6

Menot yhteensä -737,4 -778,0 -783,1 -5,1 -0,3 -780,3 -2,7

TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn -778,3 -4,7

Toimintakate 281,8 245,3 238,6 -6,7 -0,3 239,7 -1,1

31001 
Kaupunkirakenne

Tulot yhteensä 475,6 461,4 466,0 4,5 465,6 0,3

Menot yhteensä -180,7 -192,0 -201,5 -9,5 -0,3 -199,9 -1,7

TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn -192,4 -9,1

Toimintakate 294,9 269,4 264,4 -5,0 -0,3 265,7 -1,3

31002 
Rakennukset

Tulot yhteensä 506,7 523,6 517,0 -6,6 516,2 0,8

Menot yhteensä -279,3 -285,0 -290,8 -5,8 -289,8 -1,1

TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn -285,0 -5,8

Toimintakate 227,4 238,7 226,2 -12,5 226,4 -0,3

31003 
Asuntotuotanto

Tulot yhteensä 20,4 23,5 23,5 23,5

Menot yhteensä -12,1 -19,8 -17,8 2,0 -17,8

TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn -19,8 2,0

Toimintakate 8,3 3,7 5,7 2,0 5,7

31004 
HSL- ja HSY-
kuntayhtymien 
maksuosuudet

Tulot yhteensä

Menot yhteensä -197,7 -204,1 -204,1 -204,1

TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn -204,1

Toimintakate -197,7 -204,1 -204,1 -204,1

31005 
Pelastuslaitos

Tulot yhteensä 16,4 14,8 15,3 0,5 14,8 0,5

Menot yhteensä -52,3 -54,3 -54,6 -0,3 -54,3 -0,3

TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn -54,3 -0,3

Toimintakate -35,9 -39,5 -39,3 0,2 -39,5 0,2

31006 
Tuki HKL:lle

Tulot yhteensä

Menot yhteensä -15,2 -22,9 -14,4 8,5 -14,6 0,2

TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn -22,9 8,5

Toimintakate -15,2 -22,9 -14,4 8,5 -14,6 0,2



Kaupunkiympäristön 
toimiala

talousarviossa ja tulosbudjetissa oli varauduttu vain 
2,1 % ylläpitoindeksin mukaisiin korotuksiin. Vuok-
ra- ja vastikekulut nousevat normaalien indeksiko-
rotusten lisäksi erityisesti kesällä valmistuneiden 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lisä- ja väistö-
tilojen vaikutuksesta noin 4,0 milj. euroa ennakoitua 
enemmän. Lisä- ja väistötiloilla ratkaistaan sekä kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialan kasvanutta tila-
tarvetta erityisesti varhaiskasvatuksessa, että myös 
erityisesti lisääntyvien perusparannus- ja korvaus-
investointien aiheuttamaa väistötilatarvetta. Edellis-
ten lisäksi ylimääräisiä kuluja on syntynyt runsaslu-
misen talven johdosta kiinteistöjen kattolumien pu-
dotuksista ja lumen kuljetuksesta kiinteistöiltä noin         
1,0 milj. euroa.  

Vuokratuottoja alentavat kohteiden sisäilmaongel-
mat, peruskorjaukset ja päätökset rakennusten 
myynneistä ja purkamisista. Vuokratuloja vähentä-
viä kohteita ovat mm. Pirkkolan jäähallin vuokraso-
pimuksen päättyminen, kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan luopuminen Stadin ammattiopiston La-
tokartanontien toimipisteestä sekä sosiaali- ja ter-
veystoimialan toiminnan loppuminen Killinmäessä. 
Vuokratuottojen vähennys on yhteensä noin 2,0 milj. 
euroa. Lisäksi myytäväksi päätettävät kohteet sekä 
toimialojen toimitilamuutokset vähentävät vuokratu-
loja noin 3,0 milj. eurolla.

Asuntovuokrauksessa on ongelmia asuntojen uudel-
leen vuokrauksessa. Asuntovuokraus on jäämässä 
vuokratuottotavoitteestaan noin 1,5 milj. euroa.

Toimintakatetavoitteeseen pääsemiseksi on tehos-
tettu vähentämällä tyhjäksi jääneiden tilojen määrää 
muun muassa purkamalla useita kohteita. Myös Hel-
singin kaupungin asuntojen (Heka) kanssa on käyn-
nistetty prosessi, jossa Hekan omistamien, tyhjien 
tai vaikeasti vuokrattavien sekä edelleen vuokrat-
tavien kohteiden osalta pyritään edistämään raken-
nusten purkua tai uuden käyttötarkoituksen löytä-
mistä. Lisäksi korvaavien uudishankkeiden osalta 
on siirrytty käytäntöön, jossa jo väistötilavaiheessa 
vuokra määräytyy todellisten tilakustannusten mu-
kaan vanhan kohteen purkamisen vuoksi. Sisäisten 
vuokrien osalta on lisätty resursseja vuokrasopi-
musten ja laskutuksen ajantasaistamiseksi.  Asunto-
vuokrauksen osalta on edistetty uudelleenvuokrauk-
sessa kierron nopeuttamista mm. kehittämällä vuok-
ralaisen vaihtumiseen liittyvien asuntojen muutos- ja 
korjaustöiden prosessia.

Asuntotuotanto

Toimintaympäristön keskeisten muutosten 
vaikutukset talousarvion toteutumiseen

Kaupunkirakenne

Talousarviokohdan tuloja ennustetaan toteutuvan 
466 milj. euroa, joka on 4,5 milj. euroa talousarviota 
enemmän.

Talousarviokohdassa menoihin on käytettävissä 
192,1 milj. euroa, jonka ennustetaan ylittyvän 9,5 milj. 
eurolla. Ylitys johtuu talven ennätyksellisten lumisa-
teiden aiheuttamien liikennealueiden lumenpoisto-
töiden merkittävästä kustannusten kasvusta sekä 
pysäköinninvalvonnan luottotappiokirjauksista vuo-
silta 2012 ja 2013. 

Lumen aiheuttamista lisäkustannuksista laadittiin 
erillisselvitys sekä talven tilanneraportti ja jatkotoi-
menpiteet. Selvityksen mukaan talvihoidon lisäkus-
tannukset (lumenkuljetus, kaluston lisäykset) ovat 
noin 7,2 milj. euroa.  

Pysäköinninvalvonnan todelliset luottotappiot yh-
teensä 3,2 milj. euroa vuosilta 2012 ja 2013 kirjataan 
jälkikäteen kuluvan vuoden menoiksi. Ylimääräi-
siin luottotappiokirjauksiin ei ole varauduttu vuoden 
2019 tulosbudjetissa. Luottotappioiden määrä on 
perustunut arvioon, ja tappiot on arvioitu liian alhai-
siksi. Vuodelta 2012 kirjataan luottotappioita 1,9 milj. 
euroa ja vuodelta 2013 1,3 milj. euroa. Valtaosa tap-
pioista on virhemaksuja ja siirtokorvauksia, joita ei 
ole saatu perittyä ulosottotoimin sekä ulkomaan re-
kisterissä olevilla ajoneuvoilla aiheutettuja virheitä 
ja siirtoja, joita ei saada perittyä, koska ajoneuvojen 
omistaja- tai haltijatietoja ei ole mahdollista saada. 

Rakennukset

Talousarviokohdan sitovan toimintakatteen ta-
voite 238,7 milj. euroa ennustetaan alitettavan                 
12,5 milj. eurolla. Käyttömenojen ennustetaan ylit-
tyvän noin 7,5 milj. eurolla ja tulojen alittuvan noin     
5,0 milj. eurolla.

Käyttömenojen osalta lämmityksen oston kustan-
nukset ovat noin 5,0 milj. euroa aikaisempia vuo-
sia korkeammalla tasolla, johtuen pääasiassa kau-
kolämmön hinnan noususta. Kaukolämmön hintaa 
korotettiin vuoden 2018 syksyllä 19 %.  Sähkön os-
ton kustannukset ovat nousseet noin 1,0 milj. euroa. 
Sähkön kulutusta ovat lisänneet useat perusparan-
nustyömaat, uudet kohteet kuten Oodi, sekä lisä- ja 
väistötilat. Lämmön ja sähkön osalta vuoden 2019 
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Talousarvion sitovan toimintakatetavoitteen 3,7 milj. 
euroa arvioidaan ylittyvän noin 2,0 milj. eurolla, en-
nusteen ollessa 5,7 milj. euroa. Käyttömenojen arvi-
oidaan alittuvan noin 2,0 milj. euroa johtuen pääasi-
assa siitä, että rakentamisaikaisten lainojen korot 
ovat pysyneet ennakoitua matalampina. Tulojen en-
nustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti.

HSL ja HSYkuntayhtymien maksuosuudet

HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuuksien ennus-
tetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Pelastuslaitos 

Kesäkuun lopun tulostietojen perusteella pelas-
tuslaitoksen käyttötalouden ennustetaan toteutu-
van noin 0,265 milj. euroa alijäämäisenä. Ennustet-
tu ylitys johtuu ennakoitua korkeammista sähkö- ja 
energiakustannuksista.

Pelastuslaitoksen talousarviossa 2019 on irtai-
men hankinnan investointimäärärahoja käytettä-
vissä     8,1 milj. euroa, joka sisältää ylitysoikeuksia        
4,6 milj. euroa. Toteutumisennuste on 3,5 milj. eu-
roa (43,2 %). Noin 4,6 milj. euron osalta hankkeiden 
valmistuminen ja maksut toteutuvat vuoden 2020 
puolella.

Pelastuslaitoksen kaupunkiyhteisten hankkeiden yh-
teistyö on edennyt suunnitelmallisesti kaupunkistra-
tegian ja pelastuslaitoksen toimintasuunnitelman 
mukaisesti. Rakenteellisen paloturvallisuuden suun-
nittelijoiden neuvontaryhmä ja pelastustoiminnan 
asiantuntijat ovat vahvasti mukana kaupungin kestä-
vän kasvun turvaamisessa uudisrakentamisen suun-
nittelun yhteistyössä.

Sitovista toiminnallisista tavoitteista ennustetaan 
jäävän turvallisuuspisteiden määrässä (toteuma         
7 600, kun tavoite vähintään 8 000) sekä ensihoi-
don tavoittamisviiveessä (viive oli tammi-kesäkuussa     
65 %, kun tavoite oli 70 %). Muiden toiminnallisten 
tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

Sisäministerin ilmoituksen mukaan Helsingin pelas-
tuskoulu lakkautetaan vuonna 2021. Lakkauttamisen 
myötä ei enää ole mahdollista integroida pelastaja-
koulutusta suoraan pelastuslaitoksen työelämätar-
peisiin ja terveydenhuollon ammattitutkinnon omaa-
vien pelastajien rekrytointi vaikeutuu. Pidemmällä 
aikavälillä uhkana on, että pelastajan tehtävät eriy-
tyvät ensihoitajan ammatista, mikä johtaa nykyis-
tä huomattavasti heikompaan ensihoidon sekä pe-
lastustoiminnan suorituskykyyn suuronnettomuus-
tilanteissa. Uhkan poistamiseksi pelastuslaitos on 
hakenut uutta toimilupaa Pelastuskoulun toiminnan 
jatkamiseksi.

Pelastuslaitoksella on suuria haasteita saada riit-
tävästi laadukasta työvoimaa pelastustoimintaan. 

Helsingin pelastuslaitoksen merkittävästi alhaisem-
pi palkkataso muihin Uudenmaan pelastuslaitoksiin 
verrattuna, muihin alueisiin verrattuna suurempi 
työkuorma sekä valtion koulutuspoliittiset toimenpi-
teet ovat selvä uhka henkilöstön saatavuudelle.

Tuki HKLliikelaitokselle

Talousarviokohdan ennustetaan toteutuvan 8,5 milj. 
euroa talousarvion menoja pienempinä. Syynä on 
Länsimetro Oy:n vastikkeet, joita korvataan kaupun-
gin tuen kautta. Vastikkeet jäävät selvästi budjetoi-
dusta tasosta, koska Länsimetro Oy hyvittää vuon-
na 2018 maksettujen vastikkeiden ylijäämää vuonna 
2019 ja lisäksi hoito- ja rahoitusvastikkeet tulevat to-
teutumaan talousarviossa budjetoitua pienempinä.

Kaupunkistrategian, kaupunkiyhteisten 
hankkeiden ja yhteissuunnittelun teemojen 
toimenpiteiden toteuttamisen edistyminen 
ja mahdolliset poikkeamat tai muutokset

Helsingin yleiskaavan toteuttamisen suunnittelu ete-
nee tavoitteiden mukaisesti. Vihdintien ja Huopalah-
dentien bulevardikaupungin kaavarunko on hyväk-
sytty kaupunkiympäristölautakunnassa. Tuusulan 
bulevardin kehittämiseksi on hyödynnetty kansain-
välisiä asiantuntijoita. Tuusulanväylän muutoksista 
toteutetaan syksyllä laajempi liikennejärjestelmäsel-
vitys sekä tarkastellaan katuverkon toimivuutta. Kä-
pylään on suunnitteilla joukkoliikenteen terminaali.

Maanalaisten tilojen kehittämiseksi on toteutettu 
kaupallinen selvitys maanalaisista liiketiloista sekä 
maanalaisten toimintojen yleinen turvallisuusselvi-
tys. Kallioresurssialueet kartoitetaan ja maanalaisen 
kävely-ympäristön viihtyisyyden sekä maalämmön 
toteuttamisedellytysten arvioimiseksi laaditaan sel-
vitys. Maanalaisen yleiskaavan kaavaluonnos tuo-
daan kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi 
arviolta vuoden 2019 lopussa.

Raide-Jokerin rakentaminen on aloitettu ja Viikin-
Malmin pikaraitiotien yleissuunnitelman tarjouskil-
pailu sekä Kruunusiltojen allianssin kilpailutus ovat 
käynnistyneet. 

Markkinaehtoisen pysäköinnin periaatteet on pää-
tetty kaupunkiympäristölautakunnassa. Periaattei-
ta sovelletaan Nihdin, Hernesaaren ja Hakaniemen 
rannan asemakaavamääräyksissä.

Keskustan visiotyö ja kantakaupungin suunnittelu-
periaatteiden laadintatyö ovat käynnissä. Kaupun-
kistrategiassa määriteltyjen Eteläsataman aluet-
ta koskevien kehittämistavoitteiden toteuttamista 
koordinoi kansliapäällikön asettama työryhmä.Ha-
kaniemenrannan asemakaavaehdotus ja Kauppato-
rin alueen luonnos ovat valmistuneet, ja Töölöntorin 
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suunnittelukilpailu on käynnistetty. Kävelykeskus-
tan ja maanalaisen kokoojakadun liikennejärjestel-
mätasoinen tarkastelu valmistellaan lautakuntaan 
alkusyksystä.

Kantakaupungin puistojen peruskorjauksen suun-
nittelun merkittävimmät kohteet ovat Kaisanie-
men puisto ja -ranta, Johanneksen puisto ja Sibe-
liuksen puisto. Erottajanaukio valmistuu lokakuus-
sa 2019. Töölönlahdella toteutetaan rantaraitin 
suunnittelu välillä Helsinginkatu–Karamzininranta.                       
City-WC -verkoston laajentaminen etenee suunnitel-
man mukaisesti.

Ulkoilmatapahtumien lupaprosessin kehittämiseen 
keskittynyt Lean-projekti on valmistunut. Ulkoilma-
tapantumien järjestämisessä on laajennettu ranta-
kesäkonseptia. Toimiala on avannut Varaamo-palve-
luun 32 ulkoilmatapahtumapaikkaa, joissa tapahtu-
mien järjestäminen on mahdollista ilmoituksella il-
man lupamenettelyä.

Toimialalla toteutetaan Hiilineutraali Helsinki 2035 
-ohjelmaan sisältyvän päästövähennysohjelman, Itä-
merihaasteen sekä luonnonsuojeluohjelman toimen-
piteitä. Liikenteen ilmanlaatu- ja meluhaittoja mini-
moidaan ilmanlaadun ja meluntorjunnan toimenpide-
suunnitelmien mukaisesti.  

Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toimenpitei-
den jalkautus, ohjelmasta viestiminen ja seuranta-
työkalun kehitys on aloitettu. Ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen linjaukset on hyväksytty huhtikuussa 
kaupunginhallituksessa. Toimialan ympäristöohjel-
maan 2019–2021 on sisällytetty Hiilineutraali Helsin-
ki 2035 -ohjelmasta 16 toimenpidettä, joita toteute-
taan ohjelman mukaisessa aikataulussa.

Kaupungin massojen (maamassat, purkumateriaa-
li) ja lumen käsittelyn periaatteet ja toimenpideoh-
jelmat vuosille 2019–2022 on käsitelty kaupunkiym-
päristön toimialan johtoryhmässä, ja ne esitetään 
syksyllä kaupunkiympäristölautakunnalle. Kiertota-
loutta edistetään myös kasvualustojen kierrätyksellä 
viherrakentamiskohteissa.

Helsingin liikenneverkkoa kehitetään Liikkumisen ke-
hittämisohjelman (SUMP) mukaisesti. SUMP ja liik-
kumistottumusten tulokset 2018 on käsitelty kau-
punkiympäristölautakunnassa helmikuussa. 

Helsingin raitioliikenteen kehittämisohjelman mu-
kaisesti kehitetään kantakaupungin raitiotietä sekä 
laajennetaan raitioverkkoa HSL:n raitioliikenteen lin-
jastosuunnitelman mukaisesti. Helsingin raitioliiken-
teen kehittämisohjelman lähivuosien toimenpiteet 
on esitetty kartalle. Rosina-Heikelin puiston suunni-
telma on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnas-
sa, ja suunnitelman myötä valmistuu kantakaupungin 
raitiotien linjastouudistuksessa tärkeä kääntöpaikka 

Meilahteen. Hernesaaren ensimmäinen vaihe raitio-
tien rakentamisesta on käynnissä (Telakkakadun ka-
turemontti), ja Jätkäsaaressa raitiotien rakentami-
nen on aikataulutettu. Länsi-Helsinkiin on toteutettu 
raitioteiden yleissuunnitelmat parantamaan alueen 
joukkoliikenteen palvelutasoa ja kapasiteettia.

Käveltävän kaupungin suunnitteluedellytysten pa-
rantamiseksi on käynnistetty kävelyn kehittämisoh-
jelma ja jalankulkulaskennat. Jalankulkuympäristöis-
tä toteutetaan myös laadullisia arvioita. 

Pyöräliikenteen edistämisohjelma etenee aikataulus-
sa. Kantakaupungin tavoite- ja baanaverkkoa kehite-
tään edelleen laatimalla yleissuunnitelmat Arabian-
rannan baanasta sekä Kuusisaaren ja Munkkiniemen 
baanoista. Vuonna 2019 valmistuvat myös Mäkelän-
kadun ja Itäbaanan katusuunnitelmat sekä rakenne-
taan pyöräpysäköintiä Kaartinkaupunkiin. Kaupunki-
pyöräjärjestelmää laajennetaan ja vakiinnutetaan te-
hostettu talvikunnossapito pyöräteiden osalta. EU:n 
Horizon-hankkeen parhaita käytäntöjä sovelletaan 
Helsinkiin.

Älyliikenteen kehittämisohjelma on valmistumassa ja 
se viedään päätöksentekoon syksyllä 2019.

Yleiskaavan toteuttamisohjelman täydennysraken-
tamisen painopistealueet on priorisoitu, ja keskei-
simmiksi kaupunkiuudistusalueiksi on valittu Malmi, 
Malminkartano-Kannelmäki sekä Kontula-Mellunmä-
ki. Alueiden uudistamisen edistäminen on alkanut tii-
viissä yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa.

Täydennysrakentamisalueille laaditaan alueellisia 
kehittämissuunnitelmia. Viikin-Pihlajiston alueella 
toteutetaan kokonaistarkastelua täydennyskaavoi-
tuksen pohjaksi Raide-Jokerin ja Viikin-Malmin pi-
karaitiotiehen tukeutuen. Malmin keskustan tulevai-
suusskenaariotyö on valmistelussa ja Itä-Helsingin 
keskuksen kehittämiseksi on käynnistetty kansain-
välinen ideakilpailu. 

Yleisten alueiden aluesuunnitelmia on edistetty Kaa-
relan, Maunula-Oulunkylän, Herttoniemen ja Vuo-
saaren alueilla.  Luonnon- ja maisemanhoidon suun-
nitelmia laaditaan Konala-Pitäjänmäen, Pakila-Tuo-
marinkylän ja Mellunkylä-Vartiokylän alueilla.

Merellisen strategian hankkeiden projektointi on 
käynnissä yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialan kanssa.

Vallisaaressa järjestetään kesällä 2020 kansainvä-
linen nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaali. Kau-
punkiympäristön toimialalla valmistaudutaan vuon-
na 2019 yhdessä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
kanssa Biennaalin toteuttamiseen.
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Kaupunkiympäristön toimialalla on laadittu toimiala-
tasoinen osallisuussuunnitelma, jolla toteutetaan 
kaupunkitasoisen osallisuusmallin periaatteita.

Nuorten osallistamisen käytännöt viher- ja virkistys-
alueiden suunnittelussa sovitaan Mukana-ohjelman 
kanssa, ja käytänteet valmistuvat 2019.

Asukaita osallistavia aluesuunnitelmia toteutetaan 
keskeisillä maankäytön muutosalueilla kuten Pukin-
mäen, Malmin, Kallion ja Alppiharjun alueilla. Mel-
lunkylän palvelutilaverkon tarkastelun ja alueraken-
tamisen osallistamismuotojen yhteensovittaminen 
on käynnissä. Osallisuus aluesuunnitelmissa ja luon-
non- ja maisemanhoidonsuunnitelmissa toteutuu pe-
riaatteiden mukaan. 

”Selvitys katutöistä” -ohjelman kaupunkiympäris-
tön toimialan katuhankkeiden sekä kadulla tehtävi-
en töiden viranomaisroolin kehittämistoimenpiteet 
on integroitu osaksi Toimivat katuhankkeet -hanke-
kokonaisuutta. Katujen rakennuttamisprosessin ka-
tutöiden haittojen vähentäminen 2019–2021 -projek-
tin kehittäminen (Lean) on käynnistynyt yhteistyössä 
Aalto-yliopiston kanssa. Työmaiden haittojen hallin-
taan tähtäävien etukäteisarviointityökalujen kehittä-
minen (muun muassa haittojenarviointityökalu Louhi 
ja Haittojen hallintasuunnitelma) on käynnissä.

Maapoliittisten linjausten toisen vaiheen (mm. maan-
käyttösopimukset, etuostot, lunastukset) työohjel-
ma ja tulevan työn suuntaviivat on käsitelty kaupun-
kiympäristön toimialan johtoryhmässä toukokuussa, 
ja ohjausryhmän aloituskokous on pidetty kesäkuus-
sa. Tavoitteena on saattaa linjaukset päätöksente-
koon syksyn 2019 aikana. Raide-Jokerin vaikutus-
alueen maapoliittisten linjausten taustaselvitys- ja 
maanhankintapriorisointeja koskeva pohjatyö on 
aloitettu.  

Kaupunkistrategia, toimialan tavoitteet ja toimin-
taympäristön muutokset ovat henkilöstösuunnitte-
lun lähtökohtia. Toimialan yhteinen, palvelukokonai-
suuksissa toteutettu henkilöstösuunnitteluproses-
si on edennyt aikataulun mukaisesti ja on tuottanut 
suunnitelman henkilöstön suorituskyvyn ja liikku-
vuuden edistämiseksi sekä resurssien kohdentami-
seksi ja tuonut esiin myös lisäresurssitarpeita. Va-
kituisen henkilöstön määrän kasvua hallitaan muun 
muassa kehittämällä työnkuvia ja osaamista, yhteis-
työtä ja työn tekemisen tapoja sekä tehtävärakentei-
ta uudistaen. Eri suuruisia uudelleen organisoitumi-
sia on suunniteltu ja toteutettu toimialan palveluissa 
em. tavoitteiden saavuttamiseksi. Henkilöstön elä-
köitymisen yhteydessä arvioidaan tarve täyttää teh-
tävä uudelleen. 

Osana työympäristökehittämisen kokonaisuutta on 
laadittu toimenpidesuunnitelma muun muassa muu-
tosjohtamisen ja henkilöstön valmiuksien edistämi-
seksi monipaikkaiseen työhön.

Vasikkasaaren kehittämiseksi on vireillä toteuttaja-
kumppanihaku matkailuhankkeiden toteuttamiseen 
tähtäävään jatkosuunnitteluun.  Vasikkasaaressa on 
kunnostettu ja uusittu vanhoja reittejä, tehty maise-
manhoitotöitä ja luontotyyppien kartoitusta sekä li-
sätty opasteita, käymälöitä ja roska-astioita.  Kun-
nallistekniikan suunnitelmat ovat valmistuneet.

Merellisen Helsingin saavutettavuutta paranne-
taan suunnittelemalla uusia vesiliikennereittejä ja 
uutta toimintamallia koko vesiliikenteen järjestämi-
seksi. Vesijoukkoliikenteen kehittämisperiaatteet 
-selvitys on valmistunut ja jatkotyönä on selvitel-
ty Kruunuvuorenrannan vesiliikenneyhteyden ke-
hittämistä ja Hakaniemi–Ruoholahti -heilurireitin 
toteutusta. Esitystä vesiliikenteen kokeilusta Hel-
singin seudun liikenteen operoimana valmistellaan 
kaupunkiympäristölautakunnalle.

Investointien ohjelmoinnissa on huomioitu laiturialu-
eiden kunnostus, ja toteutettavissa kohteissa var-
mistetaan suunnitteluvalmius. Kunnostettavista lai-
tureista sopiminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
kanssa on käynnistymässä.

Saariston huoltoliikennettä tehostetaan suunnitte-
lemalla toiminnan organisointia tähtikohteissa kau-
pungin, valtion ja yksityisten yhteisenä huoltorinkinä.

Rantavyöhykkeellä kartoitetaan erityyppisten toi-
mintojen mahdolliset sijaintipaikat merellisten elin-
keinojen edistämiseksi. Ranta-alueiden valaistus-
periaatteet valmistuvat vuoden lopussa, ja Töölön-
lahdella toteutetaan rantaraitin opastushankkeen 
pilotti.

Toimialalla on toteutettu asiakaskokemuksen paran-
tamistoimenpiteitä. Muun muassa asiakastyötä oh-
jaavan asiakastyön ajokortin kehittäminen ja Feed-
backly-kyselyn pilotti ovat käynnissä. Asiakasmitta-
riston kehittämistyö käynnistetään syksyllä osana 
ydinprosessityöskentelyä. Sähköisiä palvelukanavia 
kehitetään edelleen. 

Lassila-Kannelmäen toimitila-alueelle on hyväksyt-
ty suunnitteluperiaatteet luoden edellytykset alueen 
toimitilojen käyttötarkoituksen muutoksille. Marian 
kasvuyrityskampuksen kaavaehdotus toteutetaan 
pidetyn konseptikilpailun pohjalta yhdessä alueen 
toteuttajan kanssa. Laakson yhteissairaalan alueen 
suunnittelu etenee aikataulussa ja Helsinki Garden 
–hanke on ollut nähtävillä. Teollisuuskadun kehittä-
mistä on esitelty pop-up -toimipisteessä ja erityises-
ti alueen yrittäjille järjestetyissä tilaisuuksissa yh-
dessä kaupunginkanslian kanssa. Teollisuuskadun 
kaavarungon periaatteet on hyväksytty ja kaavarun-
koon liittyen lautakunta hyväksyi Aleksis Kiven ka-
dun asemakaavamuutoksen. Kivikkoon on laadittu 
helikopterikentän sijoittumisselvitystyö. Östersun-
domin Norrbergetiin yritystoiminnan alueen suunnit-
telutyö etenee asemakaavan laadinnalla.  
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mahdollistetaan omavalvontaista tilojen käyttöä. Li-
säksi kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialojen tilojen avaaminen omaval-
vontakäyttöön on edennyt niin nopeasti kuin pal-
veluntuottajat ovat pystyneet lukitusmuutoksia 
toteuttamaan.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kesäkuussa kiin-
teistöpoliittisen ohjelman, sisäilmaohjelman sekä 
kevään aikana valmistellun toimenpiteiden toteu-
tusohjelman ohjeellisesti noudatettavaksi. Samal-
la kaupunginhallitus edellytti, että kiinteistöstra-
tegia tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi 
vuoden 2019 loppuun mennessä. Kiinteistöstrate-
gian projektisuunnitelman valmistelu on käynnistet-
ty kesäkuun lopussa ja viedään kaupungin johtoryh-
mään elokuussa 2019. Sisäisen vuokramallin uudis-
tuksen valmistelu on käynnistetty toteutusohjelman 
mukaisesti.

Sisäilman laadun seurantamittauksiin liittyvä Smart 
& Clean -hanke päättyi kesällä. Yhteistyössä Suo-
men suurimpien kuntien kanssa valmisteltu kuntien 
sisäilmaverkoston ilmanvaihdon käyttöohje on val-
mistunut ja se julkaistiin maaliskuussa.

Koko kaupungin julkisten tilojen suunnittelua, raken-
tamista ja ylläpitoa ohjaavaa tilahankkeiden käsit-
telyohjetta täydennetään yhdessä kaupunginkansli-
an kanssa siten, että se ottaa muun muassa parem-
min huomioon uusien toteutusmuotojen vaikutuksen 
päätöksentekoon. Myös kaupungin rakennuskan-
nan arvottaminen päivitetään kiinteistöstrategian 
mukaisesti.

Toimitilavuokrauksen osalta väliaikaista ja lyhytai-
kaista vuokraamista toteutetaan niissä kohteissa, 
joiden käyttötarkoitus on muuttumassa tai joita ol-
laan purkamassa.

Infraomaisuuden hallinnan linjauksen pohjalta laadi-
taan toimenpideohjelma ja valmistellaan kiinteistö-
strategian pohjalta mittarit.  Infraomaisuuden hal-
linnan linjaukseen pohjautuvan toimenpideohjelman 
laadinta on aloitettu. Omaisuuden arvon laskentaa 
tarkennetaan korjausvelkalaskennan taustaksi.

Rakennushankkeissa on sovellettu laajasti uusia to-
teutusmuotoja. Vuosaaren elinkaarihankkeen to-
teutusvaihe on käynnistynyt ja toteuttajat on valittu 
kolmeen ”suunnittele- ja rakenna”-urakalla toteutet-
tavaan päiväkoti- ja korttelitalohankkeeseen. Jako-
mäen Sydän ja Pakilan palvelurakennus -allianssi-
hankkeet ovat edenneet aikataulussa. Kaupunkistra-
tegiassa mainittu Sophie Mannerheimin koulu on 
valmistunut ja Urhea-hankkeen yhteydessä toteutet-
tava Mäkelänrinteen lukion korjaus- ja laajennusvai-
he on edennyt toteutusvaiheeseen. Pää- ja arkkiteh-
tisuunnittelun uudella tavalla rakennettu puitejärjes-
tely on otettu käyttöön vuoden alussa.

Tavoitteita ja toimenpiteitä henkilöstön hyvinvoin-
nin ylläpitämiseksi ja parantamiseksi on suunniteltu 
työyhteisöissä muun muassa Kunta10-kyselyn tulos-
ten perusteella. Kaupunkiympäristön työhyvinvoin-
tisuunnitelma valmistui huhtikuussa. Suunnitelmaa 
tullaan päivittämään syksyllä kaupunginhallituksen 
kesäkuussa hyväksymien tasa-arvosuunnitelman 
mukaisten toimenpiteiden osalta. Työkykyjohtami-
nen on yksi toimialan henkilöstöjohtamisen paino-
pistealueista, ja esimiesten valmiuksia ennakoivaan 
työkykyjohtamiseen vahvistettiin kevään aikana työ-
terveyshuollon kanssa yhdessä toteutettujen val-
mennusten avulla. 

Digitalisaatio ja hyvä asiakaskokemus edellyttävät 
henkilöstön hyvää perehdyttämistä, osaamisen jat-
kuvaa kehittämistä ja sen jakamista sekä verkostoi-
tumista ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Näitä taitoja 
edistetään Kymp Akatemia -koulutusohjelman avul-
la sekä hankittavalla digitaalisella oppimisalustalla, 
joka mahdollistaa vuorovaikutteisen, ajasta ja pai-
kasta riippumattoman oppimisen.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman to-
teutus on käynnistynyt projektisuunnitelman laatimi-
sella. Uusi rakennusten energiankulutus- ja olosuh-
deseurantajärjestelmä on käyttöönottovaiheessa ja 
rakentamisen elinkaariohjausmallin valmistelu jat-
kuu suunnitelmien mukaisesti osana Energiaviisaat 
kaupungit -hanketta- Hankkeelle sopivan pilottikoh-
teen etsiminen rakentamisen Joutsenmerkki-kokei-
lulle on käynnissä. 

Puistolassa on toteutettu osallistava palvelutilaver-
kon tarkastelu, jonka tulokset otetaan huomioon ta-
lonrakennuksen investointiohjelman 2020–2029 
valmistelussa.

Toteutettaessa yli 20 kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan väistö- ja lisätilahanketta on akuuttien hank-
keiden hankeprosessia ja tiedonkulkua kehitetty. 
Varhaiskasvatuksen tilojen rakennuslupaproses-
sissa on kaupungin kokonaisselvityksessä havait-
tu useita prosessivirheitä. Erityisesti käyttötarkoi-
tuksen muutoslupien hakemiseen, toteutukseen ja 
määräaikaisten sekä tilapäisten lupien jatkolupiin 
liittyvät prosessit ja ohjeistukset on käyty läpi. Var-
haiskasvatuksen tilojen rakennuslupaongelmien rat-
kaisemista on jatkettu ja toimintaa on ohjattu ja seu-
rattu task force-ryhmässä. Lähes kaikkien luvatto-
mien tilojen rakennuslupahakemukset on toimitettu 
kesäkuun alussa ja rakennuslupien mukaisia töitä 
käynnistetään kesän aikana.

Koulujen ja päiväkotien peruskorjausten ja uudisra-
kennusten suunnittelussa otetaan huomioon oma-
valvontaisen iltakäytön vaatimukset. Suunnittelu-
työ toteutetaan yhteistyössä kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan kanssa sekä liikuntatilojen osalta 
myös kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa. Uu-
dis- ja peruskorjaushankkeiden hankesuunnittelussa 
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Asuntotuotantopalvelu tuottaa Asumisen ja siihen 
liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-oh-
jelma) mukaisesti laadukkaita ja elinkaarikustan-
nukseltaan edullisia asuntoja. Ennusten mukaan 
vuonna 2019 toteutuu 1 693 Facta-aloitettua uudis-
asuntoa. Asunnoista 920 on ara-vuokra-asunto-
ja, 331 asumisoikeusasuntoja ja 442 Hitas-asunto-
ja. Lisäksi on ohjelmoitu 765 peruskorjausasunnon 
käynnistyspäätökset. 

Asuntotuotantopalvelun hankkeissa rakennusten 
energiatehokkuusvaatimukset ovat uudisrakentami-
sessa noin 10 % määräystasoa tiukemmat. Perus-
korjaushankkeille asetetaan yhteistyössä Helsingin 
kaupungin asuntojen kanssa täsmälliset energiate-
hokkuusvaatimukset vuoden 2019 aikana. Aurinko-
paneeleja ja sähköautopaikkoja toteutetaan niissä 
kohteissa, joissa se on mahdollista.

Uusien asuinalueiden identiteettiä vahvistetaan oh-
jaamalla suunnittelijoita luomaan kullekin uudel-
le alueelle omaleimaista arkkitehtuuria yhteistyös-
sä alueryhmien kanssa. Täydennysrakentamisella 
eheytetään kaupunkirakennetta ja varmistetaan pal-
veluiden edellyttämää väestöpohjaa esikaupunkialu-
eilla sekä ehkäistään segregaatiota. Asuntotuotan-
topalvelu etsii aktiivisesti paikkoja täydennysraken-
tamiselle muun muassa peruskorjaushankkeiden 
yhteydessä yhteistyössä Helsingin kaupungin asun-
tojen kanssa.

Asuntotuotantopalvelu toimii rakentamisen ja suun-
nittelupalveluiden julkisena kilpailuttajana. Myös ra-
hoitus kilpailutetaan. Taloussuunnitelmakaudella 
asuntotuotannolla on urakkakilpailuissa käytössä 
useita eri kilpailutusmuotoja. Asuntotuotannon talo-
udessa on huomioitava erityisesti hankkeiden kor-
komenot. Viime vuosina korkotaso on ollut alhainen, 
mutta korkotason muutokset ovat vaikeasti ennus-
tettavissa. Omistusasuntotuotannon käynnistämi-
sessä on huomioitava markkinatilanne.

Sitovien toiminnan tavoitteiden ja muiden 
toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Toimialan sitovien toiminnallisten tavoitteiden en-
nustetaan toteutuvan lukuun ottamatta pelastus-
laitoksen tavoitetta, jonka mukaisesti ensihoidon 
tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia vähintään      
70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä. Ta-
voittamisviive oli tammi-maaliskuussa 61 %. Ensi-
hoidon tehtävämäärä on kasvanut merkittävästi vii-
me vuosina. Kasvava tehtävämäärä lisää yksiköiden 
sidonnaisuutta tehtäviin ja hidastaa lähtönopeutta 
seuraaviin tehtäviin. Tämän lisäksi potilaiden tavoit-
tamisaikaa hidastavat jonoutuvat hälytystehtävät, 
jotka osoitetaan oman toiminta-alueen ulkopuolella 
tai vielä sairaalassa oleville yksiköille. Tavoittamisvii-
ve ylittää ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaiset 

tavoitteet. Poikkeaman korjaamiseen on lisätty lisä-
resursointia ensihoitoyksiköiden määrään.

Muiden sitovien toiminnan tavoitteiden ennustetaan 
toteutuvan.

Arvio tavoitteisiin, palvelutuotantoon, 
muuhun toimintaan ja toimintaympäristön 
muutoksiin liittyvistä merkittävistä 
riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Riskinä on katu- ja kunnallisteknisten konsulttitöiden 
viivästyminen johtuen konsulttien resurssipuuttees-
ta. Lauttasaarensillan peruskorjaussuunnittelu on 
myöhästynyt merkittävästi suunnittelijoiden resurs-
sipulan sekä hankkeeseen liittyvien liikennesuun-
nitelmamuutosten takia. Työt on aloitettu kesällä ja 
hankkeen myöhäisen aloituksen takia urakassa on 
varauduttu tekemään yläpuolisia töitä ympäri vuo-
den. Itäväylän valaisinmastoissa Herttoniemessä on 
havaittu vakavaa tyven korroosiota ja perustan be-
tonin heikkokuntoisuutta ja mastojen uusimiseksi on 
varauduttava pikaisiin toimenpiteisiin. Korvaavan va-
laistuksen suunnittelutyö on käynnistetty.

Talonrakentaminen jatkuu erittäin vilkkaana ja se ai-
heuttaa kustannuspaineita nykyisissä urakoissa. 
Kruunusilloissa aikatauluriskin muodostavat lupa-
asioiden pitkittyminen ja Hakaniemen alueen suur-
ten muutostöiden aikataulussa pysyminen.

Lumenvastaanottotoimintaan liittyviä riskejä ovat lu-
menvastaanottokapasiteetin riittämättömyys ja mer-
kittävä vähentyminen nyt sekä lähivuosina. Lumen-
vastaanotto ei ole lumilogistiikan periaatteen mukai-
sesti kaavoituksellisesti järjestetty alueellisena toi-
mintana. Hernesaaressa tapahtuvaa lumen mereen 
kaadon ympäristövaikutuksia tulee selvittää ja riski-
nä on, että lumenvastaanottopaikka suljetaan.

Valtioneuvoston 1.6.2019 voimaan tullut asetus mää-
rää haitallisten vieraslajien torjuntaan liittyen, että 
kurtturuusun jo olemassa olevat kasvustot on hävi-
tettävä kolmen vuoden kuluessa. Siirtymäajan jäl-
keen punaista tai valkoista kurtturuusua ei saa olla 
enää esimerkiksi pihoissa, puistoissa, uimarannoil-
la tai teiden ja katujen varsilla. Tästä aiheutuu en-
nakoimattomia merkittäviä kustannuksia kolmelle 
seuraavalle vuodelle. Muut vieraslajiriskit saattavat 
konkretisoitua lähivuosina. 

Merkittävien kaavaprosessien ja infrainvestointi-
päätösten etenemiseen liittyy juridisia ja poliittisia 
riskejä.

Koulujen ja päiväkotien peruskorjausten ja akuut-
tien sisäilmaongelmaisten koulu- ja päiväkotitilo-
jen vaatimien väistötilojen hankkimisessa sekä 
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lisääntyneiden päivähoito- ja esiopetustarpeiden 
vaatimien tilojen hankinnassa ja toimituksissa on 
suuria haasteita. Paviljonki väistö- ja -lisätilojen han-
kinnan kireät aikataulut vaikuttavat ylläpitopalvelui-
den järjestämiseen. 

Viimeisen vuoden aikana on kaupunkiin sopimus-
suhteessa olevia urakoitsijoita hakeutunut konkurs-
siin neljä kappaletta, mikä on vuositasolla huomat-
tavasti enemmän kuin viimeisinä vuosina. Riskinä 
on, että nousukauden jälkeen kaupungille hakeutuu 
töihin urakoitsijoita, joiden taloudellinen tilanne on 
epävakaa.

Hintatason pysyminen edelleen korkealla tasolla voi 
vaikeuttaa jatkossakin kohtuuhintaisen asuntotuo-
tannon toteuttamisedellytyksiä. Uuden hallitusohjel-
man sijoitusasuntojen verotuksen kiristämiseen liit-
tyvät linjaukset sekä taloussuhdanteiden yleinen vii-
leneminen voivat vaikuttaa sijoittaja- ja muuhun ky-
syntään ja tätä kautta vaikuttaa sääntelemättömän 
asuntotuotannon hankkeiden etenemiseen.

Osaavan henkilökunnan rekrytoinnissa ja oman 
henkilökunnan pysyvyydessä on haasteita koko 
toimialalla.

Helsingin kaupungin 
liikenneliikelaitos
Liikenneliikelaitoksella tuotot ja menot ovat toteu-
tumassa talousarviota pienempinä. Liikevaihto en-
nusteessa on 212,4 milj. euroa eli 15,7 milj. euroa vä-
hemmän kuin talousarviossa. Liikennöintikorvauksia 
on toteutumassa budjetoitua vähemmän, erityisesti 
pääomakorvaukset ei toteudu budjetoidusti. 

Pääomakuluja on toteutumassa talousarviota vä-
hemmän. Poistoja arvioidaan toteutuvan 4,9 milj. eu-
roa ja korkomenot ennustetaan olevan 2,2 milj. eu-
roa talousarviota pienemmät. Tilikauden tulosen-
nuste on 1,2 milj. euroa (TA: 0 milj. euroa).

Talousarviossa investointeihin on varattu 156,1 milj. 
euroa, josta ennustetaan käytettävän 151,0 milj. eu-
roa. Tilikauden suurimmat investoinnit ovat Artic-
raitiovaunut 19,7 milj. euroa ja Raide-Jokeriin liittyvät 
investoinnit 36,3 milj. euroa

HKL arvioi nostavan lainoja 90,0 milj. euroa vuoden 
2019 aikana (TA: 266,6 milj. euroa). Talousarvios-
sa HKL varautui nostamaan lainoja vaunukalusto- ja 
infraomaisuuden investointien rahoittamiseen. HKL 
nostaa kuitenkin kaupungin sisäisiä lainoja vain uusi-
en raitio- ja metrovaunukalustoinvestointien rahoit-
tamiseen, infraomaisuuden investointeihin ei noste-
ta lainoja vuonna 2019.

Hankkeet ovat alkuvuonna pääsääntöisesti eden-
neet suunnitellusti. Raide-Jokerin osalta kaupun-
ginvaltuustossa vuonna 2016 hyväksyttyä hanke-
suunnitelmaa korotettiin keväällä 2019.

Liikennelaitoksen ennustetaan saavuttavan vuon-
na 2019 sitovista tavoitteista kaksi (2) kahdeksas-
ta (8). Laitoksen sitovista tavoitteista taloudellisen 
tuloksen ja metroliikenteen liikennöinnin luotetta-
vuuden ennakoidaan toteutuvan tavoitteen mukai-
sesti. Toiminnan kokonaiskustannusten ei ennus-
teta saavuttavan tavoitetta. Liikenneliikelaitoksen 
menot kasvavat enemmän kuin suoritteena käy-
tettävä paikkakilometrien määrä.

Asiakastyytyväisyyden ennustetaan jäävän tavoit-
teesta molemmissa liikennöintimuodoissa. Tutki-
mustietoa ei ole vielä käytettävissä, mutta erityi-
sesti metroliikenteeseen kohdistunut aiempi epä-
edullinen ja negatiivinen uutisointi on laantunut. 
Metroliikenteen asiakastyytyväisyyden ennus-
tetaankin vähitellen palautuvan aiemmalle hyväl-
le tasolle, mutta liikennöitsijäarvosanan ennuste-
taan silti jäävän tavoitteesta. Raitioliikenteen ar-
vosanoissa suurin nousu näkyy kuljettajien palve-
lukyvyssä ja ajotavassa. Aikataulussa pysymisen 
tunne sekä kokemus opasteiden toimivuudesta 
sen sijaan on heikentynyt. Syyksi arvioidaan Hä-
meentien muutostyön aiheuttamat poikkeusjär-
jestelyt ja HSL:n vyöhykelippu-uudistus. Kokonai-
suudessaan myös raitioliikenteen liikennöitsijä-
arvosanan ja luotettavuuden ennustetaan jäävän 
tavoitteesta. Syksyllä 2018 alkanut lievä kuljettaja-
pula vaikutti luotettavuuteen alkuvuodesta 2019. 
Kuljettajaresurssit ovat nyt tasapainossa ja uutta 
kalustoa on saatu linjalle odotetusti. Loppuvuoden 
ennustetaan sujuvan normaalilla suoritustasolla

Matkustajien kokeman järjestyksen ja turvallisuu-
den ennustetaan jäävän tavoitteista. Heikenty-
neen turvallisuuden tunteen syitä on haasteellista 
arvioida, koska järjestyksenpidon näkökulmasta 
muutosta toiminnassa tai huomattavia häiriöitä ei 
ole ollut.

Merkittävimpiä strategisia ja taloudellisia riskejä 
ovat liikennöintisopimusten päättyminen ja hen-
kilöstön sitoutumattomuus, luottamuspula sekä 
rekrytoinnin ongelmat. Lisäksi riskinä on Raide-
Jokerin kustannusten karkaaminen ja aikataulun 
pettäminen sekä metron automatisointiprojektiin 
liittyvien oikeudenkäyntien päättyminen HKL:lle 
epäedullisesti. Riskinä on myös tunnistettu se, 
että metrojärjestelmää ei kehitetä kokonaisuutena 
ja/tai sen luotettavuus heikkenee sekä raideliiken-
teen nopeuttamishankkeet eivät etene kaupungin 
tavoitteiden mukaisest
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HKL:n tulos ja rahoituslaskelmaennuste

Rahoituslaskelma
Tilinpää
tös 2018

Talousarvio 
2019

2. Ennus
te 2019

Erotus TA/
ennuste

Edellinen
ennuste

Ennusteen 
muutos

Tuloslaskelma
Tuki infrainvestointien pääoma-
kuluihin

15 232 22 885 14 354 -8 531 14 592 -238

Muut myyntitulot 185 224 205 260 198 013 -7 247 200 088 -2 075

Liikevaihto 200 456 228 145 212 367 -15 778 214 680 -2 313

Valmistus omaan käyttöön 4 624 6 329 6 808 479 6 482 326

Liiketoiminnan muut tuotot 21 928 18 103 19 428 1 325 19 587 -159

Varsinaiset kulut -148 352 -163 175 -155 706 7 469 -158 278 2 571

Poistot -43 250 -51 812 -46 914 4 898 -47 586 672

Liikeylijäämä/alijäämä 35 406 37 590 35 983 -1 607 34 886 1 097

Rahoitustuotot 32 3 3 3

Korkokulut kaupungin lainasta -350 -3 648 -2 149 1 499 -2 149

Muut korkomenot -3 610 -3 406 -3 384 22 -3 383 -1

Korvaus peruspääomalle -8 442 -8 442 -8 442 -8 442

Muut rahoitusmenot -19 093 -20 197 -19 545 651 -19 545

Ylijäämä/alijäämä ennen varauksia 3 943 1 897 2 465 568 1 366 1 099

Poistoeron muutos -2 149 2 647 -1 193 -3 840 -1 228 35

Varausten muutos 1 015 -4 544 -77 4 467 -77

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 809 -0 1 195 1 195 61 1 134

Rahoituslaskelma
TOIMINNAN RAHAVIRTA

Liikeylijäämä (-alijäämä) 35 406 37 590 35 983 -1 607 34 886 -1 097

Poistot ja arvonalentumiset -43 250 -51 812 -46 914 4 898 -47 586 -672

Rahoitustuotot ja -kulut -31 463 -35 693 -33 518 2 175 -33 520 -2

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät -11 17 17 -6 -23

Toiminnan rahavirta 47 182 53 709 49 362 -4 347 48 958 -404

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investointimenot -107 159 -167 239 -154 841 12 398 -156 600 -1 759

Rahoitusosuudet  
investointimenoihin

Pysyvien vastaavien  
hyödykkeiden luovutustulot

4 455 11 143 3 817 -7 326 3 594 -223

Investoinnin rahavirta -102 704 -156 096 -151 024 5 072 -153 006 -1 982

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN 
RAHAVIRTA

-55 522 -102 387 -101 662 725 -104 048 -2 386

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Antolainauksen muutokset

Lainakannan muutokset 114 927 234 820 74 927 -159 893 74 927

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset -59 493 -132 434 26 732 159 166 29 123 2 391

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 55 435 102 386 101 659 -727 104 050 2 391

VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN -88 -1 -3 -2 2 5



Kaupunkistrate
gian teema

Sitova toiminnan 
tavoite

Sitovan toiminnan tavoitteen 
mittarit

Sitovan toiminnan tavoit
teen mittareiden toteutu
misennuste 2/2019

Kytkeytyminen 
kaupunkiyhteisiin 
hankkeisiin ja 
yhteissuunnittelun 
teemoihin

Kestävän kasvun 
turvaaminen

Asuntotuotannon 
edellytysten turvaa
minen ja edistäminen

Kaavoitetaan vähintään 700 000 
k-m2 pääosin raideliikenteen palve-
lualueelle, josta täydennysrakenta-
mista vähintään 40 %

Rakennusoikeutta luovutetaan 
vähintään 400 000 k-m2

Asuntotuotanto vähintään 1500 
asuntoa

Asuntotuotanto-ohjelman ja katuin-
vestointiohjelman yhteensovittami-
nen; ATO-mittarin tavoitetaso 360 
(vaihteluväli 0-450)

Tavoite toteutuu

Tavoitteen ei ennusteta to-
teutuvan.Kesäkuuhun men-
nessä on luovutettu asuin-
rakennusoikeutta yhteensä 
noin 130 000 k-m2 sitovasta 
tavoitteesta on saavutettu 
noin 33 %, ennuste vuodelle 
2019 on  300 000 kem2.

Tavote toteutuu,  ennuste  
1693 Facta-aloitettua uudis-
asuntoa

Tavoitteen ennustetaan 
toteutuvan,  riskinä on 
asuntotuotantorekisterin 
puuteelliset tiedot.

Elävät kaupunginosat

Kestävän kasvun 
turvaaminen 

Ekologisesti kes
tävän kehityksen 
turvaaminen

Kehitetään ja otetaan käyttöön Hiili-
neutraali Helsinki 2035 -toimenpide-
ohjelman toteutumisen ja vaikutus-
ten arvioinnin työkalu

Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliiken-
nematkojen yhteenlaskettu osuus 
kaikista matkoista kasvaa

Energiansäästötavoite on neljä pro-
senttia vuoden 2015 ominaisener-
giankulutuksesta ulkovalaistuksen 
(kWh/asukas) ja toimitilojen (kWh/
m2) osalta.

Helsingin katu- ja puistorakentami-
sessa muodostuvista maa-aineksis-
ta vähintään 80 % hyötykäytetään

Tavoite toteutuu

Tavoite toteutuu

Ulkovalaistuksen osalta 
energiankulutuksesta ennus-
te  on 9 %.

Toimitilojen osalta  energian-
säästötavoitteen saavutta-
misen toteutumista ei voida 
nykyisellä kulutusseuran-
tajärjestelmällä arvioida 
kesken vuoden. Tavoitteen 
ennustetaan kuitenkin toteu-
tuvan.

Tavoite toteutuu

Hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämien

Bulevardien suunnit-
telu ja liikennejärjes-
telmä

Uudistuvat palvelut Asiakaskokemuksen 
parantaminen

Koko toimialan asiakastyytyväisyys 
paranee edellisvuodesta

Digitaalinen asiakkuus: Yhteinen 
tavoite Kuvan kanssa tukemaan 
kaupungin oma.helsinki -palvelun 
profiilipilotointia ja sen käyttöä 
Helsinki- sovelluksessa. Mittari: 
Kymp tutkii oma.helsinki -ratkaisun 
mahdollisuudet ja kokeilee sitä 
ainakin yhdessä palvelussa.

Tavoite toteutuu

Tavoite toteutuu

Asukaskokemus ja 
asiakastyytyväsyys

Tilojen ja alueiden 
monipuolinen ja 
tehokas käyttö

Tyhjien tilojen osuus enintään 4 % Tavoite toteutuu Kaupungin tilojen 
käyttö
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PELASTUSLAITOS
Kaupunkistrategi
an teema

Sitova toiminnan 
tavoite

Sitovan toiminnan tavoitteen 
mittarit

Sitovan toiminnan tavoit
teen mittareiden toteutu
misennuste 2/2019

Kytkeytyminen 
kaupunkiyhteisiin 
hankkeisiin ja 
yhteissuunnittelun 
teemoihin

Kestävän kasvun 
turvaaminen kau-
pungin keskeinen 
tehtävä

Onnettomuuksia 
ehkäistään lisäämäl
lä kaupunkilaisten 
ja Helsingissä toimi
vien tahojen kykyä 
estää onnettomuuk
sia ja rajoittaa niiden 
vaikutuksia. 

Tavoitteena on vähintään 8 000 
turvallisuuspistettä.

7 600

Henkilövajeesta johtuva

Pelastustoiminnan 
toimintavalmius on 
riittävä ja tarkoituk
senmukainen

Pelastustoiminnan keskimääräinen 
lähtö- ja ajoaika kohteeseen riskiluo-
kan määrittävissä onnettomuustyy-
peissä

Tavoite toteutuu

Kiireellinen ensihoi
to toteutuu tilaajan 
vaatimusten mukai
sesti.

Ensihoidon keskimääräinen tavoitta-
misviive kiireellisyysluokkien A ja B 
tehtävissä.

Maallikoiden havaitsemista kammio-
värinäpotilaista selviytyy vähintään 
32 %.

Ei toteudu . Ennuste 65%

Uudistuvat palvelut Henkilöstön osaa
minen kehittyy 
jatkuvasti

Täydennyskoulutuksen määrä on 
vähintään sama kuin vuonna 2018

Tavoite toteutuu

Henkilöstön työ
kykyä edistetään 
jatkuvasti

Sairauspoissaolot VATU-menettelyt 
toteutuvat.

Tavoite toteutuu

Taloudellisesti kestä-
vä kehitys

Pelastuslaitoksen 
toiminta on tuotta
vaa kaupungin kasvu 
ja palvelutarpeen 
muutokset huomi
oiden

Tulosbudjetti ei ylity Ei toteudu. Ennustettu alijää-
mä 265 000 euroa
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HKL
Kaupunkistrategi
an teema

Sitova toiminnan 
tavoite

Sitovan toiminnan tavoitteen 
mittarit

Sitovan toiminnan tavoit
teen mittareiden toteutu
misennuste 2/2019

Kytkeytyminen 
kaupunkiyhteisiin 
hankkeisiin ja yh
teissuunnittelun 
teemoihin

Maailman toimivin 
kaupunki

Kestävän kasvun 
turvaaminen

Koettu turvallisuus

Ekologisesti kestä-
vä kehitys

Kaupunkiraken-
teen toiminnalli-
suus

Uudistuvat palvelut

Asukaslähtöisyys 
ja osallisuus

Vastuullinen talou-
denpito

Taloudellisesti 
kestävä kehitys

Matkustajien 
kokema järjestys ja 
turvallisuus säilyy 
vähintään vuoden 
2016 tasolla

Liikennöinnin luo
tettavuus raitio ja 
metroliikenteessä 
säilyy vähintään 
vuoden 2016 tasolla

Raitio ja metrolii
kenteen asiakas
tyytyväisyys säilyy 
vähintään vuoden 
2016 tasolla

Positiivinen tuot
tavuuskehitys eli 
toiminnan koko
naiskustannukset 
per paikkakilometri 
laskevat

Mittarina käytetään HSL:n tuotta-
massa kyselytutkimuksessa kerättyä 
asiakkaiden antamaa arvosanaa 
järjestyksestä ja turvallisuudesta, 
raitiovaunu- ja metroliikenteelle 
kummallekin erikseen. Tavoitetasot: 
Raitio 4,22; Metro 4,18

Mittarina ajettujen lähtöjen osuus ti-
latuista lähdöistä. Tavoitetasot: Raitio 
99,84%; Metro 99,84%

Mittarina käytetään HSL:n tuotta-
massa kyselytutkimuksessa kerättyä 
asiakkaiden antamaa liikennöitsijäar-
vosanaa, raitiovaunu- ja metroliiken-
teelle kummallekin erikseen.
Tavoitetasot: Raitio 4,04; Metro 4,19

Toiminnan kokonaiskustannukset 
(HKL:n kustannukset ennen rahoitus-
kuluja) per paikkakilometri.
Tavoitetaso alhaisempi tai sama kuin 
TP2018.

Tilikauden tulos (väh. 0)

Raitio 4,19; Metro 4,09

Raitio 99,80%; Metro 
99,84%

Raitio 4,02; Metro 3,94

Ei toteudu

Toteutuu

Hiilineutraali Helsinki 
/ Päästövähennys-
ohjelma

Asiakaskokemus ja 
asiakastyytyväisyys

Palvelujen saavutet-
tavuus

Bulevardien suunnit-
telu ja liikennejärjes-
telmä
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Määrä ja taloustavoitteet

31001 kaupunkirakenne 2019 2. Ennuste

Suoritetavoitteet

Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo enintään pv. 5

Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, 
keskiarvo pv 

19 19

Ulkoiset maanvuokrat, milj. €, vähintään 218 224

Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl 60 60

Geoteknisestä suunnittelusta johtuvia, yli 0,5 milj. euron vahinkoja ei toteudu 
pohja- ja kalliorakentamisessa, vahinkojen määrä, kpl 

0 0

Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita 650 650

Uudisrakennusmittauksia 650 650

Pysäköinnin valvontatapahtumat 1 200 000 1 200 000

Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, 
päivää 

63 63

Ympäristönsuojelussa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tar-
kastuksia vähintään 

450 450

Elintarviketurvallisuudessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia 
tarkaastuksia vähintään 

2 700 2 700

Ympäristöterveydessä  tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia 
tarkastuksia vähintään 

500 600

Tehokkuus/taloudellisuus 

Ulkovalaistuksen energian kulutus KWh/asukas 71,2 67,9

Toiminnan laajuustiedot 

Kaavoituksen mahdollistamat uudet asunnot (kpl) *) 7 000 7 000

Kaavoitettu kokonaiskerrosala (k-m2 5 v keskiarvo) 1 400 000 1 400 000

Suunnitellut **) baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit (km) 15 7

Suunniteltujen/ Rakennetut pyöräpysäköintipaikkojen lkm ***) 900 900

Katutyöluvat 6 500 6 500

Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl 200 000 170 000

Ylläpidettävä katuala, ha 2 131 2 127

Ylläpidettävät sillat, m² 323 000 325 000

Yleiset käymälät, kpl 49 50

Uudelleen päällystetty katuala, ha 46 36

Rakennetut puistot, ha 924 931

Pellot ja niityt, ha 1 045 1 056

Metsäiset alueet, ha 4 655 4 642

Katuvihreä, ha 496 509

Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl 3 600 3 600

Myönnetyissä rakennusluvissa kerrosalaa yhteensä, m2 760 000 760 000
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Määrä ja taloustavoitteet

Myönnetyissä luvissa asuntoja, kpl 7 000 7 000

Valmistuneet asunnot, kpl 5 200 6 000

Tuottavuus 

Maankäyttö ja kaupunkirakenteen menot € / kaavoitettu kokonaiskerrosala 28 30

Asuntotontin aloitusaika kaavan lainvoimaisuudesta  ****) 1,8 1,8

Kadut ja viheralueet, katujen ylläpito €/m2 2,47 2,74

Pysäkointivirheiden määrä /tarkastetut ajoneuvot (%) 21 21

Elintarvikevalvonta, terveydensuojelu+tupakka, vesi; tarkastusten lukumäärä/
tarkastajien htv 

100 90

*) sisältää poikkeamispäätökset 

**) kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymä katusuunnitelma 

***) kyseisen vuoden lisäys 

****) kaupungin luovuttamat asuntotontit, omakotitalotontit  pois lukien. 
Aloitusaika kuukausina ja tarkastellaan ko. vuoden mediaania. Mittarina 
kolmen vuoden liukuva keskiarvo. 

Resurssit Tae 2019 2. Ennuste

Henkilöstön määrä   *) 1 146 1 146

Toimialan tilojen kokonaispinta-ala htm²    **) 37 705 37 705

*) suuruusluokka arvio hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön määrän vähen-
tämisen  
vaikutuksesta 

**) Koko kaupunkiympäristö 

Tuottavuuden toteutuminen 2017  2020 (tuottavuus 2017=100) Tae 2019 2. Ennuste

Tuottavuus 101 101

31002 Rakennukset 2019 2. Ennuste

Suoritetavoitteet 

Tyhjien tilojen osuus tilakannasta enintään % *) 4 3

Uudisrakennukset ja peruskorj, m² 60 000 136 000

Rakennussunnittelun projekteille tehdyt tunnit 30 000 32 000

Tehokkuus/taloudellisuus 

Kaupungin palvelurakennusten sääkorjattu lämpöenergian kulutus, kWh/
brm2/v 

140 140

Toiminnan laajuustiedot 

Tiloja vuokrauksessa, m2 2 970 000 2 870 000

Tiloja ylläpidossa, m2 1 880 000 1 910 000

Tilojen pinta-ala suhteessa asiakasmäärään 0,96 0,96

Resurssit 

Toimialan tilojen kokonaispinta-ala htm² 155 848

Henkilöstön määrä 393 393

Tuottavuus 2019 2. Ennuste

Tilankäytön tehokkuus=toimialojen käytössä olevat tilat per asukas (m2/asu-
kas)

3,28 3,28

Yritysvuokraus, tukkutori, asuntovuokraus, vajaakäyttö (%) 4,20 3,80
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Määrä ja taloustavoitteet

31003 Asuntotuotanto 2019 2. Ennuste

Suoritetavoitteet

ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl 1 199 920

Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl 301 773

Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätöksiä asuntoja kpl 1 500 1639

Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asuntoja kpl 839 765

Tehokkuus/taloudellisuus 

Resurssit 

Henkilöstön määrä 77 77

Tuottavuus 

Hankesuunnitelmat/tuotantotavoite (%) (saadaan vertailuluku) 106 106

Asuntoa / keskimääräinen henkilöstömäärä (saadaan vertailuluku) 31 30

Tuottavuuden toteutuminen 2019  2021 (tuottavuus 2017=100) 2019 2. Ennuste

Tuottavuus 101 101

Pelastuslaitos

Määrä ja taloustavoitteet 

Suoritetavoitteet 2019 2. Ennuste

Turvallisuuspisteet 8 000 7 600

Ensihoidon tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia vähintään 70 %:ssa 
kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä. 

70 65

I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen 
ensimmäisellä 1+3 vahvuisella yksiköllä on enintään 6 minuuttia vähintään 50 
%:ssa tehtävistä. 

50 50

Tehokkuus/taloudellisuus 

Kaukolämmön kulutus  (2010=100) 85 88

Sähkön kulutus (2010=100) 85 88

Toiminnan laajuustiedot 

Asukasluku 650 842

Palo- ja pelastustehtävät ilman ensivastetta 8500 8500

Ensihoitotehtävät ensivaste mukaan lukien 64 500 63 000

Suoritetavoitteet 2019 2. Ennuste

Resurssit 

Vakanssit vuoden lopussa, 31.12. 694 710

Palkansaajat keskimäärin tilikaudella 664 673

Bruttokäyttömenot 54 291 54 557

Nettokäyttömenot 39 526 39 291

Tuottavuus 2019 2. Ennuste

Bruttokäyttömenot, euroa/asukas  (000) 82,4 83,8

Nettokäyttömenot, euroa/asukas  (000) 60,0 60,4

Tuottavuusindeksi  (2016=100) 111,8 111,8
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Määrä ja taloustavoitteet

Tilankäytön tehokkuus 2019 2. Ennuste

Tilojen kokonaispinta-ala (htm²) 180 222 180 222

Tilojen pinta-alamäärä (htm²) suhteessa asukasmäärään 0,3 0,3

Vuokrakustannukset euroa vuodessa (000) 7 234 7 056

Toimipaikkojen määrä 10 10

Liikenneliikelaitos

Määrä ja taloustavoitteet 

Suoritetavoitteet 2019 2. Ennuste

Paikkakilometrit 

Raitioliikenne 833 789

Metroliikenne 3 560 3 493

Yhteensä 4 393 4 282

Tehokkuus/taloudellisuus

Liikeylijäämä-% 16,5 16,9

Koko pääoman tuotto-% 3,5 3,4

Sijoitetun pääoman tuotto-% 4,0 4,1

Omavaraisuusaste-% 41,2 42,4

Paikkakilometrikustannus, € 0,057 0,055

Toiminnan laajuustiedot 

Liikevaihto, milj. € 228,1 212,4

Liikevaihto/henkilö, 1000 € 180,7 165,9

Liikevaihdon muutos, % 8,9 5,9

Resurssit 

Henkilöstö keskimäärin 1 263 1 280

Tuottavuuden toteutuminen 2017  2021 (tuottavuus 2016=100) 2019 2. Ennuste

123 122

Tilankäytön tehokkuuden toteutuminen 2017  2021 2019 2. Ennuste

Toimistotilojen kokonaispinta-ala yhteensä  m2 6 050 6 050

Toimistotilojen pinta-ala suhteessa toimistotilojen henkilömäärään m2/hlö 32 32

Investoinnit 2019 2. Ennuste

Rata- ja ratasähkö 64 094

Liikennekalusto 45 498

Varikot ja valvomot 24 890

Asemat 12 104

Muu tuotanto-omaisuus ja muut tilat 925

IT 4 660

Muu liikenneinfra 3 925

Yhteensä 156 096 151 000
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Määrä ja taloustavoitteet

Suurimmat investoinnit 2019 2. Ennuste

Raide-Jokeri, raitiorata/sähkö 26 000 36 300

Raide-Jokeri, varikko 13 400 2 500

Raide-Jokeri, raitiovaunut 40 1 237

Kruunusilta, raitiorata/sähkö ja sillat 3 749 1 331

M300-metrojunahankinta optio 1 (5 junaa) 3 800 3 697

Kalasataman raitiotiet 830 441

M100-metrojunien peruskorjaus 7 000 7 947

Artic-raitiovaunut optio 3 (10 vaunua) 19 825 19 723

Pakkopysäytyslaitteiden uusinta 0 0

Kruunuvuoren, Haakoninlahden ja Kalasataman raitiovaunukalusto 0 0
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Kulttuurin ja 
vapaaajan 

toimiala
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Kulttuuri ja vapaaaikatoimialan tulo ja menoennuste (milj. €)

Tulosyksikkö TP 2018 TA 2019 2. ennuste
2019

Erotus 
TA / en
nuste

Ylitys
oikeus 
 2019

Edelli
nen
ennuste
2019

Ennusteen
muutos

4 
Kulttuuri ja vapaa-
ajan toimiala

Tulot yhteensä 29,7 29,4 32,9 3,5 32,9 0,1

Menot yhteensä -238,5 -251,0 -254,9 -3,9 -255,2 0,3

TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn -251,0 -3,9

Toimintakate -208,8 -221,6 -221,9 -0,3 -222,3 0,4

41001 
Kulttuuri ja vapaa-
aika

Tulot yhteensä 29,7 29,4 32,9 3,5 32,9 0,1

Menot yhteensä -204,7 -214,0 -217,8 -3,9 -218,1 0,3

TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn -214,0 -3,9

Toimintakate -175,0 -184,6 -184,9 -0,3 -185,3 0,4

41002 
Kulttuurin laitos-
avustukset

Tulot yhteensä

Menot yhteensä -24,3 -23,0 -23,0 -23,0

TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn -23,0

Toimintakate -24,3 -23,0 -23,0 -23,0

41003 
Liikunnan laitos-
avustukset

Tulot yhteensä

Menot yhteensä -9,5 -14,1 -14,1 -14,1

TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn -14,1

Toimintakate -9,5 -14,1 -14,1 -14,1



Kulttuurin ja vapaaajan toimiala

Töölönlahden alueen kehittäminen tapahtumapaik-
kana sekä kulttuurin ja vapaa-ajan keskittymänä  
etenee suunnitellusti yhdessä Töölönlahti-verkoston 
kanssa.

Lapsille ja nuorille kehitetyn valtakunnallisen  har-
rastuspassin käyttöönotto etenee suunnitellusti 
vuonna 2019.

Digitaalista asiakkuutta edistetään kytkemällä nuo-
risopalveluiden jäsenkorttitiedot ja liikuntapalvelui-
den venepaikat oma.helsinki –asiakkuuteen. Hanke 
etenee suunnitellusti. Toimialan digitalisaatiosuun-
nitelman toimenpiteet etenevät suunnitellusti ja oh-
jelman täytäntöönpanoa tukemaan on perustettu 
ratkaisutoimisto.

Toimialan osallisuus- ja yhdenvertaisuussuunnitel-
maa ja sen avainhankkeita on toteutettu ja asukkai-
ta osallistettu palvelujen kehittämiseen. Toimiala on 
mukana osallistuvan budjetoinnin toimeenpanossa.

Helsinki Biennaalin valmistelua jatketaan sisältöjen 
ja tuotantojen osalta Vallisaareen yhteistyössä muun 
kaupunkiorganisaation ja laajan kumppanijoukon 
kanssa. Vuonna 2020 järjestettävän Biennaalin tai-
deteosten perustamistöitä aloitetaan Vallisaaressa 
jo kesällä 2019. 

Yhteiset periaatteet tuotteiden ja palveluiden hin-
noittelusta sekä maksujen, vuokrien ja korvausten 
subventiokäytännöistä on valmisteilla. Yksikkökus-
tannusvertailu suhteessa kuuteen suurimpaan kau-
punkiin otetaan käyttöön.

Valmistelu toimialan johdon, asiantuntijoiden, hallin-
non ja tukitehtävien henkilöstön yhteisestä toimiti-
lasta etenee suunnitellusti. Töölön kisahallin perus-
parannuksen tarveselvitystä päivitetään.

Toimintaympäristön keskeisten muutosten 
vaikutukset talousarvion toteutumiseen 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on kolme talous-
arviokohtaa: kulttuuri ja vapaa-aika, kulttuurin laitos-
avustukset ja liikunnan laitosavustukset. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan TA-kohdan sitovan 
toimintakatteen arvioidaan alittuvan 327 000 eurol-
la. Toimintakatetasoon vaikuttaa keskustakirjasto 
Oodin ennakoitua suuremmasta käytöstä johtuva li-
särahoituksen tarve. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laitosavustukset 
sisältävät kulttuurin laitosavustukset sekä liikunnan 
laitosavustukset. Näiden talousarviokohtien arvioi-
daan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kaupunkistrategian, kaupunkiyhteisten 
hankkeiden ja yhteissuunnittelun teemojen 
toimenpiteiden toteuttamisen edistyminen 
ja mahdolliset poikkeamat tai muutokset

Palvelujen kehittämisen välineeksi on otettu käyt-
töön viime vuonna kehitetyt kaupunkilaisprofiilit.   
Jokaisessa palvelussa kuvataan palvelupolkuja kau-
punkilaisprofiileita hyödyntäen.

Asiakaskokemuksen arviointiin, parantamiseen ja 
johtamiseen on käytössä yhteinen väline. Asiakaspa-
lautelaitteita on lisätty vuoden 2018 tasosta ja net-
tosuositteluindeksin (NPS) käyttöä on laajennettu. 
Lähtötason arviointi on tehty ja toinen arviointi teh-
dään loppuvuonna.

Toimialan olosuhteiden suunnitteluperiaatteiden laa-
dinta edistyy suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Toimialan tilojen käytön helpottamista koulutus-, 
kansalais- ja kulttuuritoimintaan on edistetty aloitta-
malla tilojen sähköisen varausjärjestelmän kehittä-
minen ja yhteisten periaatteiden laatiminen.
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Arvio tavoitteisiin, palvelutuotantoon, 
muuhun toimintaan ja toimintaympäristön 
muutoksiin liittyvistä merkittävistä 
riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Tulotavoitteen saavuttamiseen liittyy tiettyjä riskejä. 
Biennaalin ulkopuoliseen rahoitukseen liittyy epävar-
muutta. Viestintä- ja lipunmyyntipalveluresurssien 
väheneminen vaikuttaa heikentävästi kulttuurikes-
kusten myyntitavoitteisiin. Oodin avautuminen on 
kasvattanut kirjaston käyntimääriä huomattavasti ja 
suuri kuormitus aiheuttaa ennakoimattomia lisäkus-
tannuksia muun muassa henkilöstökustannuksissa, 
siivouskustannuksissa ja vartiointikustannuksissa.

Sitovien toiminnan tavoitteiden ja muiden 
toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Talousarviossa on määritelty toimialalle kolme sito-
vaa toiminnallista tavoitetta vuosille 2019-21: 1. Pal-
veluja parannetaan asiakaskokemuksen perusteella 
2. Koko kaupunki on oppimisen, kulttuuristen koh-
taamisten, tekemisen ja kansalaistoiminnan paik-
ka 3. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä 
liikkeelle. Sitovien tavoitteiden toteutumista mita-
taan seitsemän osatavoitteen onnistumisella, jotka 
on projektoitu. Osatavoitteiden ennustetaan toteu-
tuvan suunnitelmien mukaisesti.
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Kaupunkistrate
gian teema

Sitova toiminnan 
tavoite

Sitovan toiminnan tavoitteen 
mittarit

Sitovan toiminnan tavoit
teen mittareiden toteutu
misennuste 2/2019

Kytkeytyminen 
kaupunkiyhtei
siin hankkeisiin 
ja yhteissuunnit
telun teemoihin

Maailman toimivin 
kaupunki

Palveluja paranne
taan asiakaskoke
muksen 
perusteella

Kulttuurin ja vapaa-
ajan toimiala käyttää 
yhteisiä välineitä 
asiakaskokemuksen 
arviointiin, paranta-
miseen ja johtami-
seen. Palvelujen 
parantamisessa hyö-
dynnetään jatkuvan 
parantamisen ajatus-
ta, ajankohtaista 
tietoa ja osallisuutta. 
Toimialalla on mo-
nenlaisia asiakkaita, 
kumppaneita ja 
palvelujen käyttäjiä. 
Asiakkaat voivat olla 
joko yhteisöasiakkai-
ta (avustuksen saaja) 
tai yksittäisiä ihmisiä 
(uimahallikävijä). 
Toimiala varmistaa, 
että sen palvelujen 
käyttäminen on 
sekä hauskaa että 
turvallista. 

Jokaisessa kulttuurin, liikunnan, 
nuorison ja kirjaston palvelussa on 
kuvattu ainakin yksi asiakaspolku 
kaupunkilaisprofiileita hyödyntäen.

Toimialalle kehitetään yhteinen tapa 
hyödyntää nopeaa asiakaspalautetta 
ja laajennetaan NPS (Net promoter 
score) –mittausta (lähtötaso 20 
laitetta/ tavoite 40 laitetta).

Sitovien osatavoitteiden 
osalta tavoite on toteu-
tumassa. Palvelut ovat 
valinneet 30 kehitettävää 
palvelupolkua ja ovat määri-
telleet projektipäälliköt/vas-
tuuhenkilöt. Osa palvelupo-
luista on palveluita leikkaavia 
ja yhdessä tehtäviä mikä 
lisää toimialan palveluiden 
sisäistä yhteistyötä.

Sitovien osatavoitteiden 
osalta tavoite on toteutu-
massa. 40 ”pystylaitetta” 
on hankittu ja 33 niistä on 
valjastettu TUPA-tavoitteen 
mittaamiseen. Toimipisteille 
on pidetty kaksi työpa-
jaa, jotta pikapalautteen 
käsittelystä muodostuisi osa 
tiedolla johtamista. Syksyllä  
järjestetään lisää  työpajoja.

Asukaskokemus ja 
asiakastyytyväisyys
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Kestävän kasvun 
turvaaminen kau-
pungin keskeinen 
tehtävä

Koko kaupunki on 
oppimisen, kulttuu
risten kohtaamis
ten, tekemisen ja 
kansalaistoiminnan 
paikka.

Helsinki on alusta ja 
kumppani parem-
man kaupungin ja 
maailman rakenta-
jille. Toimiala avaa 
tilojaan, tietoaan ja 
välineitään kaupun-
kilaisten, yhteisöjen 
ja yritysten käyttöön. 
Toimiala suhtautuu 
ennakkoluulottomas-
ti sekä yleishyödylli-
siin että kaupallisiin 
yhteistyötarjouksiin. 
Yhteistyön lähtökoh-
tana on ”kyllä jos”, ei 
”ei koska”.

Kulttuurin ja vapaa-ajan olosuhteiden 
suunnitteluperiaatteet on hyväksytty 
lautakunnassa. 

Toimialan tilojen varausjärjestelmien 
yhteiset periaatteet ja prosessit on 
määritelty. Jokaisessa palvelukoko-
naisuudessa (KULP, LIIKU, NUP, KIR) 
on määritelty tilat, jotka ovat varatta-
vissa nopeasti asukaskäyttöön ja ne 
on viety Varaamoon.

Sitovien osatavoitteiden 
osalta tavoite on toteu-
tumassa. Kevään 2019 
aikana keskiössä on ollut 
aineistonkeruu ja jaetun 
ymmärryksen rakentaminen 
keskustelujen ja kuulemisti-
laisuuksien avulla.  Suunnit-
teluperiaatteiden valmistelu 
etenee yhtaikaisesti monella 
eri tasolla. Aineistonkeruus-
ta siirrytään analysointiin ja 
kirjaamiseen kesällä 2019. 
Loppukesästä ja syksyllä 
2019 siirrytään luonnosten 
kommentointiin. Hanke-
kumppanin toteuttama 
esiselvitystyö on valmistunut 
ja sen pohjalta päätettiin 
jatkaa tiedon ja tietotarpei-
den kartoittamista. Keskei-
siä kulttuurin ja vapaa-ajan 
olosuhteiden tuottajia on 
kartoitettu ja 6.6.2019 järjes-
tettiin olosuhdekehittämisen 
verkostoitumis- ja keskuste-
lutilaisuus.

Sitovien osatavoitteiden 
osalta tavoite on toteutu-
massa. Nuorison ja liikunnan 
tilavarausprosesseja on 
kuvattu sekä käyttötapauk-
sia selvitetty. Kulttuurin ja 
kirjaston kuvauksen tehdään 
myöhemmin. Kuvan keskei-
set varaustavat on tunnistet-
tu. Tilavarausprosesseihin 
liittyvää monimutkaisuutta 
on kartoitettu. Tilavarausjär-
jestelmien kokonaisarkkiteh-
tuuria määritellään syksyllä. 
Tilatiedon tarvemäärittely on 
käynnissä ja tilojen lähtötie-
tojen kerääminen on aloitet-
tu. Korkeakouluharjoittelija 
on aloittanut tehtävässä 1.6. 
Varaamoon on viety keväällä 
uusia tiloja (mm. Stoan 
ulkolava, Merellisen osaston 
saunatiloja, nuorison ryhmä-
tiloja). Varaamoon lisätään 
tällä hetkellä pääasiassa 
nuorison tiloja, sekä kehite-
tään verkkomaksuominai-
suutta (saunojen maksut).

Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistä-
minen

Palvelujen saavu-
tettavuus

Harrastustoiminta

Kaupungin tilojen 
käyttö

Elävät kaupungin-
osat

Kaupunkistrate
gian teema

Sitova toiminnan 
tavoite

Sitovan toiminnan tavoitteen 
mittarit

Sitovan toiminnan tavoit
teen mittareiden toteutu
misennuste 2/2019

Kytkeytyminen 
kaupunkiyhtei
siin hankkeisiin 
ja yhteissuunnit
telun teemoihin

Kaupunkistrate
gian teema

Sitova toiminnan 
tavoite

Sitovan toiminnan tavoitteen 
mittarit

Sitovan toiminnan tavoit
teen mittareiden toteutu
misennuste 2/2019

Kytkeytyminen 
kaupunkiyhtei
siin hankkeisiin 
ja yhteissuunnit
telun teemoihin
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Kestävän kasvun 
turvaaminen kau-
pungin keskeinen 
tehtävä

Koko kaupunki on 
oppimisen, kulttuu
risten kohtaamis
ten, tekemisen ja 
kansalaistoiminnan 
paikka.

Helsinki on alusta ja 
kumppani parem-
man kaupungin ja 
maailman rakenta-
jille. Toimiala avaa 
tilojaan, tietoaan ja 
välineitään kaupun-
kilaisten, yhteisöjen 
ja yritysten käyttöön. 
Toimiala suhtautuu 
ennakkoluulottomas-
ti sekä yleishyödylli-
siin että kaupallisiin 
yhteistyötarjouksiin. 
Yhteistyön lähtökoh-
tana on ”kyllä jos”, ei 
”ei koska”.

Kulttuurin ja vapaa-ajan olosuhteiden 
suunnitteluperiaatteet on hyväksytty 
lautakunnassa. 

Toimialan tilojen varausjärjestelmien 
yhteiset periaatteet ja prosessit on 
määritelty. Jokaisessa palvelukoko-
naisuudessa (KULP, LIIKU, NUP, KIR) 
on määritelty tilat, jotka ovat varatta-
vissa nopeasti asukaskäyttöön ja ne 
on viety Varaamoon.

Sitovien osatavoitteiden 
osalta tavoite on toteu-
tumassa. Kevään 2019 
aikana keskiössä on ollut 
aineistonkeruu ja jaetun 
ymmärryksen rakentaminen 
keskustelujen ja kuulemisti-
laisuuksien avulla.  Suunnit-
teluperiaatteiden valmistelu 
etenee yhtaikaisesti monella 
eri tasolla. Aineistonkeruus-
ta siirrytään analysointiin ja 
kirjaamiseen kesällä 2019. 
Loppukesästä ja syksyllä 
2019 siirrytään luonnosten 
kommentointiin. Hanke-
kumppanin toteuttama 
esiselvitystyö on valmistunut 
ja sen pohjalta päätettiin 
jatkaa tiedon ja tietotarpei-
den kartoittamista. Keskei-
siä kulttuurin ja vapaa-ajan 
olosuhteiden tuottajia on 
kartoitettu ja 6.6.2019 järjes-
tettiin olosuhdekehittämisen 
verkostoitumis- ja keskuste-
lutilaisuus.

Sitovien osatavoitteiden 
osalta tavoite on toteutu-
massa. Nuorison ja liikunnan 
tilavarausprosesseja on 
kuvattu sekä käyttötapauk-
sia selvitetty. Kulttuurin ja 
kirjaston kuvauksen tehdään 
myöhemmin. Kuvan keskei-
set varaustavat on tunnistet-
tu. Tilavarausprosesseihin 
liittyvää monimutkaisuutta 
on kartoitettu. Tilavarausjär-
jestelmien kokonaisarkkiteh-
tuuria määritellään syksyllä. 
Tilatiedon tarvemäärittely on 
käynnissä ja tilojen lähtötie-
tojen kerääminen on aloitet-
tu. Korkeakouluharjoittelija 
on aloittanut tehtävässä 1.6. 
Varaamoon on viety keväällä 
uusia tiloja (mm. Stoan 
ulkolava, Merellisen osaston 
saunatiloja, nuorison ryhmä-
tiloja). Varaamoon lisätään 
tällä hetkellä pääasiassa 
nuorison tiloja, sekä kehite-
tään verkkomaksuominai-
suutta (saunojen maksut).

Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistä-
minen

Palvelujen saavu-
tettavuus

Harrastustoiminta

Kaupungin tilojen 
käyttö

Elävät kaupungin-
osat

Uudistuvat palvelut Helsingissä on 
houkuttelevaa ja 
helppoa lähteä 
liikkeelle.

Kulttuurin ja vapaa-
ajan toimiala edistää 
toiminnallaan 
fyysisesti aktiivista 
ja kokemusrikasta 
elämäntapaa. Kaikki 
syyt lähteä liikkeelle 
ovat yhtä arvokkai-
ta. Syyt liikkeelle 
lähtemiseen voivat 
vaihdella liikunnan 
ilosta taiteeseen ja 
kulttuuriin tai nuor-
ten kesäleiristä kou-
luluokanretkeen tai 
vanhusten kirjastolle 
kävelemiseen. Kun-
talaisille aktiivinen ja 
houkutteleva Helsin-
ki vetää puoleensa 
myös matkailijoita ja 
suurtapahtumia. Toi-
miala kehittää uusia 
keinoja markkinoida 
palveluja, helpottaa 
mielekkään teke-
misen löytämistä ja 
tavoittaa nykyisten 
palvelujen ulkopuo-
lella olevia.

Valtakunnallinen Harrastuspassi on 
otettu koekäyttöön Helsingissä.

Tuotetaan kahdella Helsingin alueella 
(kaksi peruspiiriä) Kuvan palveluista 
palvelutarjotin peruskouluille ja päi-
väkodeille. Arvioidaan palvelutarjot-
timen vaikutuksia alueilla verrattuna 
nykytilanteeseen.

Vähintään kaksi toimialan kolmesta 
suuresta asiakastietojärjestelmästä 
(kirjasto,nuorisotalot,  liikunta) on 
kytketty oma.helsinki –asiakkuuteen.

Tavoite on toteutumassa. Pi-
lotointi meneillään Helsingis-
sä ja Järvenpäässä. KuVan 
omaa sisältöä sovellusta var-
ten kartoitettu kaikkien pal-
velukokonaisuuksien joryjen 
kanssa sekä projektiryhmän 
toimesta. Sovelluksesta teh-
dään pilotoinnin jälkeen vielä 
uusi testiversio koekäyttöön 
rajatuille kohderyhmille.

Sitovien osatavoitteiden 
osalta tavoite on toteutu-
massa. Vuoden 2019 lop-
puun mennessä tuotetaan 
kahdella Helsingin alueella 
(Malminkartano/Kannel-
mäki ja Vuosaari) toimialan 
palveluista palvelutarjotin 
peruskouluille ja päiväko-
deille. Arvioidaan palvelutar-
jottimen vaikutuksia alueilla 
verrataan nykytilanteeseen.

Sitovien osatavoitteiden 
osalta tavoite on toteutu-
massa. Ensimmäisinä liitet-
tävät palvelut on valittu ja työ 
tarvittavien käyttäjäpolkujen 
ja tietosisältöjen määrit-
telemiseksi on alkanut. 
Selailukäyttöliittymästä on 
konseptiversio toteutettu ja 
toiminnot valittu.  Soveltuvan 
Data-alustan selvitystyö on 
aloitettu ja tarvittavien tieto-
mallien kerääminen ja liittyvi-
en järjestelmien rajapintojen 
määrittely on käynnissä. 
Rekisteröitymisen, tunnis-
tautumisen ja kirjautumisen 
käyttäjäpolkujen määrittely 
on käynnissä. Prosessimuu-
tosten pohdinta (digitalisoin-
ti) aloitetaan nuorison jäsen-
kortin suhteen kesäkuussa 
Loppukäyttäjäpalveluiden 
käyttötapauksien määritte-
lyä on jatkettu.

Strategia nuorten 
syrjäytymishaas-
teen 
ratkaisemiseen

Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistä-
minen

Liikkumisohjelma

Palvelujen saavu-
tettavuus

Kaupunkistrate
gian teema

Sitova toiminnan 
tavoite

Sitovan toiminnan tavoitteen 
mittarit

Sitovan toiminnan tavoit
teen mittareiden toteutu
misennuste 2/2019

Kytkeytyminen 
kaupunkiyhtei
siin hankkeisiin 
ja yhteissuunnit
telun teemoihin

Kaupunkistrate
gian teema

Sitova toiminnan 
tavoite

Sitovan toiminnan tavoitteen 
mittarit

Sitovan toiminnan tavoit
teen mittareiden toteutu
misennuste 2/2019

Kytkeytyminen 
kaupunkiyhtei
siin hankkeisiin 
ja yhteissuunnit
telun teemoihin
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Määrä ja taloustavoitteet 2019 2. Ennuste

Suoritetavoitteet 

Liikunta 

     Käyntikerrat 8 400 000 8 400 000

Nuoriso 

     Nuorten käyntikerrat 880 000 830 000

     Nuorten järjestämän toiminnan määrä 20 % 17 %

Kulttuuri 

Yleiset kulttuuripalvelut 

     Tapahtumien määrä 1 800 1 937

     Käyntikerrat 500 000 747 000

     Yhteisöllisesti tuotetut tapahtumat 255 240

     Haettujen avustusten määrä 990 600

Orkesteri 

     Sinfoniakonserttien määrä 44 44

     Käyntikerrat 110 000 110 000

HAM

     Käyntikerrat 145 000 145 000

Museo

     Käyntikerrat 300 000 400 000

     Verkkopalveluiden asiakastoiminnot 

     (FINNA, Helsinkikuvia.fi, HRI) 3 400 000 3 700 000

Kirjasto 

     Aukiolotunnit 106 000 108 000

     Fyysiset käyntikerrat 8 000 000 8 200 000

     Verkkokäynnit 9 000 000 9 000 000

Tehokkuus/taloudellisuus 

Resurssit 

Henkilöstön määrä 1 781 1 781

Tuottavuus 

Tuottavuus 2016=100 2019 2. Ennuste

Tuottavuusindeksi* 104,4 106,5

Tilankäytön tehokkuus 2019 2. Ennuste

Tilojen kokonaispinta-ala htm2 317 987 317 987

Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään 0,017 0,017

*) Tuottavuusindeksi kuvaa yksikkökustannuksilla painotettujen fyysisten käyntikertojen ja peruspalveluindeksillä deflatoitujen 
nettokustannusten suhteen muutosta perusvuoteen (2016)
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Sosiaali ja 
terveystoimiala
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Sosiaali ja terveystoimialan tulo ja menoennuste (milj. €)

Tulosyksikkö TP 
2018

TA 
2019

2. ennus
te
2019

Erotus 
TA / en
nuste

Ylitys
oikeus 
 2019

Edelli
nen 
ennuste
2019

Ennus
teen
muutos

5 
Sosiaali- ja terveys-
toimiala

Tulot yhteensä 216,8 178,0 180,6 2,6 186,3 -5,7

Menot yhteensä -2 062,9 -2 109,1 -2 165,0 -55,9 -2 152,3 -12,7

TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn -2 109,1 -55,9

Toimintakate -1 846,1 -1 931,1 -1 984,4 -53,3 -1 966,0 -18,4

51001 
Sosiaali- ja terveys

Tulot yhteensä 183,3 156,8 158,8 2,0 164,5 -5,7

Menot yhteensä -1 453,4 -1 424,5 -1 431,3 -6,8 -1 424,5 -6,8

TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn -1 424,5 -6,8

Toimintakate -1 270,1 -1 267,7 -1 272,5 -4,8 -1 260,1 -12,5

51002 
Toimeentulotuki

Tulot yhteensä 7,8 3,1 2,6 -0,5 3,1 -0,5

Menot yhteensä -16,9 -14,6 -14,6 -0,0 -14,6

TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn -14,6 -0,0

Toimintakate -9,1 -11,5 -12,0 -0,5 -11,5 -0,5

51003 
Vastaanotto-
keskukset

Tulot yhteensä 25,0 16,8 18,6 1,8 18,1 0,5

Menot yhteensä -17,9 -15,7 -16,2 -0,5 -16,3 0,1

TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn -15,7 -0,5

Toimintakate 7,1 1,1 2,4 1,3 1,8 0,6

51004 
Apotti

Tulot yhteensä 0,8 1,4 0,6 -0,8 0,6

Menot yhteensä -5,1 -9,8 -16,8 -7,0 -16,6 -0,2

TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn -9,8 -7,0

Toimintakate -4,3 -8,4 -16,2 -7,8 -16,0 -0,2

51005 
HUS-kuntayhtymän 
maksuosuus

Tulot yhteensä

Menot yhteensä -569,7 -644,5 -686,1 -41,6 -680,3 -5,8

TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn -644,5 -41,6

Toimintakate -569,7 -644,5 -686,1 -41,6 -680,3 -5,8



Vammaistyön arvioidaan ylittävän tulosbudjetin     
9,5 milj. eurolla. Menoylityksen taustalla on useita 
toimintaympäristön muutokseen liittyviä tekijöitä, 
kuten sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisen liikku-
misen tuen matkamäärien kasvu, omaishoidon tuen 
myöntämisperiaatteiden tarkistuksen myötä kasva-
neet tukimäärät, omaishoidon tuen lomituksen kas-
vu sekä asiakaspalvelujen ostojen ja päivätoiminnan 
määrän kasvu. Kustannusten kasvun hillitsemisek-
si käynnistettyjä toimenpiteitä vammaistyössä ovat 
oman toiminnan kehittäminen vastaamaan parem-
min haastavien asiakkaiden tarpeisiin sekä ostopal-
velujen tuottajien ohjauksen vahvistaminen. Kulje-
tuspalvelujen kustannuskasvusta ja kustannusra-
kenteesta laaditaan tarkempaa selvitystä.

Muissa perhe- ja sosiaalipalvelujen tulosyksiköissä 
tulosbudjetin alitukset ja ylitykset eivät ole merkit-
täviä. Johtamistoimenpiteinä kustannusten pysy-
miseksi tulosbudjetissa perhe- ja sosiaali-palveluis-
sa laajennetaan ja kehitetään varhaista tukea sekä 
vahvistetaan sosiaaliohjausta, perhesosiaalityötä ja 
nuorten mielenterveyspalveluja. Nuorten mielenter-
veyspalvelujen palveluketjun toimivuutta paranne-
taan yhteistyössä HUS:n ja kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialan kanssa. 

Terveys- ja päihdepalvelujen arvioidaan ylittävän tu-
losbudjetin 0,3 milj. eurolla. Ylitys aiheutuu menois-
ta, joihin ei ollut mahdollista varautua vuoden 2019 
tulosbudjetissa. Muut palvelukokonaisuuden ylitys-
paineet voidaan kattaa henkilöstömenoista kerty-
vistä säästöistä. Terveysasemapalvelujen saatavuu-
den parantamiseksi tehostetaan edelleen lääkärien 
rekrytointia.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen tulosbudje-
tin arvioidaan alittuvan 2,5 milj. euroa johtuen koto-
na asumista tukevan kuntouttavan arviointiyksikön 
tulosbudjettia pienemmistä menoista. Lisäksi te-
hostetun palveluasumisen ostojen lisäämistä ei to-
teuteta täysimääräisenä ja vuokratyövoiman kus-
tannuksia hillitään parantamalla oman henkilöstön 
rekrytointia. Edellä mainituilla toimenpiteillä voidaan 
kattaa muissa sosiaali- ja terveystoimialan palvelu-
kokonaisuuksissa syntyviä menoylityksiä. 

Hallinnon ja toimialan yhteiset menot alittava tulos-
budjetin ja kattavat osin toimialan menoylitystä.

Sosiaali ja terveystoimiala

Toimintaympäristön keskeisten muutosten 
vaikutukset talousarvion toteutumiseen 

Sosiaali ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalla  
tuloja arvioidaan kertyvän 2,0 miljoonaa euroa ta-
lousarviota enemmän. Tuloylitys muodostuu valtion-
perintöinä saatujen kuolinpesien kirjauksista tuloihin 
sekä eräiden tulojen kirjausperusteen muutoksesta 
suoriteperusteiseksi.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan me-
nojen arvioidaan ylittävän talousarvion 6,8 milj. eu-
roa. Menoylitys johtuu pääasiallisesti lastensuojelun 
ja vammaistyön kasvaneista kustanuksista. Sosiaali- 
ja terveystoimiala on ryhtynyt johtamistoimenpitei-
siin, joilla tavoitellaan menoylityksen vähentämistä. 
Käynnistettyjä johtamistoimenpiteitä ovat vakanssi-
en täyttämisen ja uusien toimintojen käynnistymisen 
viivästäminen mahdollisuuksien mukaan palvelujen 
laatua tai saatavuutta heikentämättä sekä tarkem-
paan asiakas- ja tuottajaohjaukseen panostaminen 
ostopalveluissa. Henkilömenoista kertyvät säästöt, 
jotka aiheutuvat vakanssien osavuotisesti tyhjillään 
olosta, kattavat osan ylityksestä. Kustannusten ke-
hitystä seurataan kuukausittain ja johtamistoimenpi-
teitä toteutetaan, jotta menoylitys ei toteutuisi.

Lastensuojelun arvioidaan ylittävän tulosbudjetin 
13,2 milj. eurolla, joka aiheutuu vaativan laitoshoi-
don asiakaspalvelujen ja kuntouttavan perhehoidon 
ostojen kasvusta. Ostopalvelujen keskimääräisten 
vuorokausihintojen nousuun uudessa puitesopimuk-
sessa (1.1.2019) ei varauduttu vuoden 2019 tulosbud-
jetissa. Asiakkaiden määrä on pysynyt ennallaan, 
mutta vaativahoitoisten lasten osuus sijoitetusta on 
kasvanut, joka on johtanut hoitovuorokausien mää-
rän kasvuun. Lastensuojelun hoitovuorokausien ar-
vioidaan kasvavan lähes 19 200 hoitovuorokaudella 
verrattuna talousarvioon. Lastensuojelussa on tehty 
selvitys vaativaa hoitoa tarvitsevien nuorten kasvus-
ta ja hoidon tarpeen kasvusta sekä laadittu toimen-
pide-ehdotukset hoidon tarpeen kasvuun vaikutta-
miseksi. Käynnistettyjä toimenpiteitä ovat oman las-
tensuojelun laitoshoidon laajentamismahdollisuuksi-
en selvittäminen, perhehoitajien tuen ja rekrytoinnin 
vahvistaminen sekä ostopalvelujen tuottajien ohja-
uksen tehostaminen sijaishuollon palveluissa.
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Kaupunkistrategian, kaupunkiyhteisten 
hankkeiden ja yhteissuunnittelun teemojen 
toimenpiteiden toteuttamisen edistyminen 
ja mahdolliset poikkeamat tai muutokset

Sosiaali- ja terveystoimialalla keskeisimmät kaupun-
kistrategian kärkihankkeet ja tavoitteet ovat nuor-
ten syrjäytymisen ehkäisy, hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen johtaminen ja koordinointi sekä kaikki-
en helsinkiläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
minen, liikkumisohjelman toteuttaminen ja eri ikä- ja 
väestöryhmien liikkumisen edistäminen, palvelujen 
saatavuuden ja saavutet-tavuuden parantaminen, 
työllisyyden edistäminen, harrastusmahdollisuuksi-
en turvaaminen sekä asukaskokemuksen, asiakas-
tyytyväisyyden ja osallisuuden lisääminen. 

Toimiala jatkaa palvelujen uudistamista perhekes-
kus-, terveys- ja hyvinvointikeskus- sekä moni-puoli-
nen palvelukeskus -toimintamallien mukaisesti. Kal-
lion perhekeskuksen toiminta käynnistyi 4.6.2019. 
Toimiala vahvistaa palvelujen tuotantotapoja sekä 
asiakkaan roolia ja osallisuutta pal-veluista edelleen. 
Moniammatillisten, integroitujen, omahoitoa lisää-
vien, jalkautuvien, kotiin ja asiakkaan omaan toimin-
taympäristöön vietävien sekä sähköisten palvelujen 
kehittämistä vasta-maan paremmin asiakastarpeita 
jatketaan. Vuoden 2019 aikana perustetaan keskitet-
ty neuvola paperittomille ja turvapaikanhakijoille.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.6.2019 hyvinvointi-
suunnitelman, jonka mukaisesti helsinkiläis-ten ter-
veyttä ja hyvinvointia edistetään sekä kaupunkitasoi-
silla ohjelmilla että erilaisissa verkos-toissa yhteis-
työssä kaupungin toimialojen, järjestöjen ja yritysten 
kanssa. 

Toimiala parantaa kilpailukykyä ja vastuullista talou-
denpito esimerkiksi palvelujen ja toimintatapo-jen 
uudistamisella sekä digitalisaation ja sähköisen asi-
oinnin lisäämisellä. Toimialalla seurataan säännöl-
lisesti keskeisten toimintojen yksikkökustannusten 
kehitystä ja tavoitellaan yksikkökus-tannusten las-
kua kustannustasoon suhteutettuna. Toimiala paran-
taa liiketoiminnallista osaamis-ta ja ostopalvelutuot-
tajien ohjausta

Toimeentulotuki

Toimeentulotuen menojen ennustetaan toteutuvan 
talousarvion mukaisesti.

Vastaanottokeskukset ja muut valtion korvaamat 
maahanmuuttopalvelut

Talousarviokohdan toimintakatteen arvioidaan to-
teutuvan noin 1,4 milj. euroa talousarviota parempa-
na. Tulojen ylitys johtuu kirjausperusteen muutok-
sesta suoriteperusteiseksi sekä valtion korvausten 
talousarviossa ennakoitua suuremmasta määrästä. 
Menoylitys johtuu tulkki- ja lääkäripalveluista ja Hel-
singin vastaanottokeskuksen henkilöstömenoista. 
Vastaanottokeskusten ja muiden valtion korvaami-
en maahanmuuttopalvelujen kustannukset ovat kau-
pungin näkökulmasta valtiolta läpilaskutettavia eriä.

Apotti ja Sote ja maakuntauudistus

Talousarviokohdan toimintakatteen ennustetaan alit-
tuvan noin 7,8 milj. eurolla. Toimintakatteen alitus 
johtuu Apotti Oy:n ennakoitua korkeammista ylläpi-
tokustannuksista, muutoksista poistoaikautaluissa 
ja käyttöönottokoulutuksen laskutuksessa sekä las-
kutusperusteen muutoksesta käyttäjäperusteises-
ta omistajaperusteiseksi. Talousarviokohdalle ovat 
kirjautuneet sote- ja maakunta-uudistuksen paris-
sa Uudenmaan maakunnassa resurssisopimuksel-
la työskennelleiden palkkamenot toteutuneiden työ-
tuntien perusteella, jotka on saatu tuloina Uuden-
maan maakunnasta. Viimeiset sopimukset päättyi-
vät 30.6.2019

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Talousarviokohdan menojen ennustetaan ylittyvän 
41,6 milj. euroa. Ennuste perustuu HUS:n tammi-tou-
kokuun menojen perusteella laatimaan ennustee-
seen. Ennusteessa ei ole huomioitu täysimääräisesti 
kalliin hoidon tasausta, jota Helsinki maksoi 2,8 milj. 
euroa vuonna 2018. Lisäksi Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiiri laati 20 milj. euroa alijäämäisen ta-
lousarvion vuodelle 2019, jonka vuoksi jäsenkunta-
palautusta ei ennusteta kertyvän. Mikäli vuosi 2019 
toteutuu alijäämäisenä, alijäämän käsittelystä teh-
dään päätös HUS:in valtuustossa. 

Vaikuttavilla ja ripeillä johtamistoimenpiteillä me-
noylitystä tulisi saada ennustettua merkittävästi 
alhaisemmaksi.
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Sitovien toiminnan tavoitteiden ja muiden 
toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Sosiaali- ja terveystoimialalla kolmen neljästä sitovas-
ta toiminnan tavoitteesta arvioidaan toteutuvan. Tavoit-
teen ”palvelumme ovat lähellä kaupunkilaisia ja helposti 
saavutettavissa” ei arvioida toteutuvan. Tavoitteen mit-
tareiden ”asiakas pääsee lääkärin kiireettömälle vas-
taanotolle keskimäärin 10 vuorokauden sisällä” ja ”T3 on 
vuoden lopussa alle 20 vuorokautta kaikilla terveys-ase-
milla” tavoitetasot eivät toteudu. Tammi-toukokuussa T3 
toteuma oli 22 vuorokautta ja kaikilla terveysasemilla T3 
ei ollut alle 20 vuorokautta. Lääkärimäärän vajaus on ai-
empaa suurempi ja lisäksi kokeneiden lääkärien määrä 
on aiempaa vähäisempi. Lääkärien rekrytointia tehos-
tetaan muun muassa osana lääkäreiden saatavuuden ja 
pysyvyyden edistäminen -hanketta vuosina 2019−2021. 
Lisäksi sähköisillä palveluilla ja palvelusetelillä pyritään 
hoitamaan osa kysynnästä. 

Edistämme helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä ja eh-
käisemme syrjäytymistä -tavoitteen mittareiden ”psyki-
atrisessa avohoidossa olevien potilaiden sairaalapäivi-
en määrä vähenee vuoteen 2018 verrattuna avohoidon 
laadullisella kehittämisellä ja sen eri muotoja vahvista-
malla” sekä ”kotihoidossa on kattavasti käytössä liikku-
missopimus” toteutuminen on epävarmaa. Alkuvuoden 
perusteella psykiatrisessa avohoidossa olevien potilai-
den sairaalapäivien määrä on suurempi kuin vastaavana 
ajankohtana 2018. Tavoitteen saavuttamiseksi paranne-
taan avohoidon lääkärien rekrytointia sekä lähiesimies-
ten ja henkilöstön osaamista. Kotihoidon liikkumisso-
pimuksen kattavuus oli 54 % 1.5.2019. Liikkumissopi-
musten tekemistä parannetaan jatkuvasti tavoitteen 
saavuttamiseksi. 

Arvio tavoitteisiin, palvelutuotantoon, 
muuhun toimintaan ja toimintaympäristön 
muutoksiin liittyvistä merkittävistä 
riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Sosiaali- ja terveystoimialalla ei ole noussut esiin uusia 
tekijöitä, jotka edellyttäisivät välittömiä toimintamuutok-
sia. Sosiaali- ja terveyspalvelujen menoylitysennusteen 
johdosta on käynnistetty johtamistoimenpiteitä
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Kaupunkistrate
gian teema

Sitova toiminnan 
tavoite

Sitovan toiminnan tavoitteen 
mittarit

Sitovan toiminnan tavoit
teen mittareiden toteutu
misennuste 2/2019

Kytkeytyminen 
kaupunkiyhtei
siin hankkeisiin ja 
yhteissuunnitte
lun teemoihin

Maailman toimivin 
kaupunki

Kestävän kasvun tur-
vaaminen kaupungin 
keskeinen tehtävä

Edistämme helsinki
läisten hyvinvointia 
ja terveyttä ja eh
käisemme syrjäyty
mistä

Konseptoidaan yhteinen palvelu- ja 
prosessiketju lapsen varhaisen tuen 
tarpeen sekä nuorten mielenterveys-
ongelmien havainnointiin ja hoitoon 
(yhteisten asiakkaiden palveluketju 
kuvattu, palvelumallia kokeillaan ja 
toiminta vakiinnutetaan). 

Psykiatrisessa avohoidossa olevien 
potilaiden sairaalapäivien määrä 
vähenee vuoteen 2018 verrattuna 
avohoidon laadullisella kehittämisellä 
ja sen eri muotoja vahvistamalla.

Kotihoidossa on kattavasti käytössä 
liikkumissopimus (vähintään 70 %:lle 
säännöllisen kotihoidon asiakkaista 
on tehty liikkumissopimus).

Toteutuu

Toteutuu

Toteutuu

Kärkihanke: 
Strategia nuorten 
syrjäytymishaasteen 
ratkaisemiseen

Teema: Hyvinvoinnin 
ja terveyden edistä-
minen

Kärkihanke: Liikku-
misohjelma

Uudistuvat palvelut Parannamme 
asiakaskokemusta 
ja asiakastyytyväi
syyttä.

Asiakaskokemus paranee terve-
ysasemilla ja kotihoidossa vuoteen 
2018 verrattuna.

Toteutuu Teema: Asiakaskoke-
mus ja asiakastyyty-
väisyys

Palvelumme ovat 
lähellä kaupunki
laisia ja helposti 
saatavissa.

Aikuissosiaalityön palvelutarpeen 
arviointien määrä kasvaa 10 % 
suhteessa asiakasmäärään vuoteen 
2018 verrattuna. 

Parannetaan vammaisten sosiaali-
työn saatavuutta ja saavutettavuutta. 
Asiakkaaseen ollaan yhteydessä 
samana tai seuraavana arkipäivänä.

Asiakas pääsee lääkärin kiireettö-
mälle vastaanotolle keskimäärin 10 
vuorokauden sisällä (T3< eli kolmas 
vapaa ajanvarausaika kalenteripäivis-
sä, odotusaikojen mediaani).

T3 on vuoden 2019 lopussa alle 20 
vuorokautta kaikilla terveysasemilla. 

Suun terveydenhuollossa kaikki-
en asiakkaiden kiireetön hoito on 
käynnistynyt 90 vuorokauden sisällä 
hoidon tarpeen arviosta.

Ei toteudu

Ei toteudu

Ei toteudu

Ei toteudu

Ei toteudu

Teema: Palvelujen 
saavutettavuus

Teema: Palvelujen 
saavutettavuus

Teema: Palvelujen 
saavutettavuus

Teema: Palvelujen 
saavutettavuus

Teema: Palvelujen 
saavutettavuus

Vastuullinen talou-
denpito

Toimintamme on 
taloudellisesti kes
tävää ja tuottavaa.

Kotona asuvien osuus 75 vuotta 
täyttäneistä nousee vuoteen 2018 
verrattuna.

Ympärivuorokautisessa hoivassa 
asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä 
laskee ja tehostetussa palveluasumi-
sessa olevien osuus nousee vuoteen 
2018 verrattuna.

Ympärivuorokautisen hoivan määrää 
nostetaan vastaamaan paremmin 
tällä vuosituhannella tapahtunutta 
ikäihmisten (yli 75-vuotiaiden ja eri-
tyisesti yli 85-vuotiaiden) lukumäärän 
kasvua.

Sähköinen asiointi kasvaa vähintään 
20 %.

Toteutuu

Toteutuu

Toteutuu

Toteutuu
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Määrä ja taloustavoitteet 2019 2. Ennuste

Lastensuojelu, avohuolto, lapset* 3 400 3100

Lastensuojelu, laitoshoito, hoitovrk 191 000 210 177

Aikuissosiaalityö, asiakkuudet* 14 000 14 000

Omaishoidontuki, asiakkaat, vammaistyö* 2 050 1 750

Henkilökohtainen apu, asiakkaat* 2 700 2 700

SHL:n mukaista erityistä tukea tarvitsevien lasten  määrä (<18 vuotiaat) 1 500 1 500

SHL palvelutarpeen arviointien määrä perhe- ja sosiaalipalveluissa (lkm) 9 500 10 000

Terveysasemien lääkärin vastaanotto, käynti 480 000 480 000

Terveysasemien lääkärin vastaanotto, muu asiointi 300 000 310 000

Terveysaseman hoitajan vastaanotto, käynti 410 000 410 000

Terveysaseman hoitajan vastaanotto, muu asiointi 450 000 480 000

Hammashuolto, käynti 530 000 530 000

Psykiatrian avohoitokäynti  178 000 180 000

Psykiatrian avohoito, muu asiointi 75 000 75 000

Psykiatrian vuodeosastohoitopäivät 70 000 73 000

Polikliininen päihdehuolto, as.käynnit vuoden aikana 65 000 55 500

Korvaushoito, käynnit vuoden aikana 140 000 126 000

Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht. 24 000 27 000

Mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut, vrk 710 000 753 000

Asunnottomien asumispalvelut, vrk 557 000 535 000

Somaattinen sairaanhoito, päättyneet hoitojaksot 13 000 13 000

Iäkkäiden pitkäaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen 1 100 000 1 088 000

Iäkkäiden pitkäaikainen ympärivuorokautinen laitosasuminen 350 000 342 000

Kotihoito, käynti 3 000 000 3 280 000 

Kotihoito, muu asiointi   410 000 296 000

Tilankäytön tehokkuus 2019 2. Ennuste

Tilojen kokonaispinta-ala htm2 480 082 480 082

Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään 0,96 0,96

Hallintokunnan oma mittari

Tilat m2/vakanssi 34,5 34,5

Tuottavuus 2019 2. Ennuste

Tuottavuus  (2016=100) 102,8 102,8

HUS:n määrärahojen kehitys: 2019 2. Ennuste

644 524 686 100
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Investoinnit



Investoinnit

TP 
2018

TA 
2019

Ylitys
oikeus 
2019

TA + 
ylitys
oikeus 
2019

2. Ennuste 
2019

Toteuma 
%

Edellinen 
ennuste

Ennusteen 
muutos

Kiinteä omaisuus 71 96 37 132 117 88 128 11

Rakennukset 209 260 45 305 265 87 258 -7

Kadut ja liikenneväylät 140 136 18 154 152 98 142 -9

Puistot ja liikunta-alueet 23 27 2 29 25 87 27 2

Irtaimen omaisuuden 
perushankinta

54 72 38 110 104 94 96 -8

Arvopaperit 13 18 20 38 20 52 26 7

Muu pääomatalous 5 1 9 10 6 57 8 2

Yhteensä 516 609 169 778 688 88 685 -3

86 — Talouden ja toiminnan seuranta raportti 2 | 2019 



Talousarvion investointien määrärahat (ilman liike-
laitoksia) ovat 609 milj. euroa. Talousarviovuodelle 
edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrä-
rahojen perusteella myönnettyjen yhteensä 169 milj. 
euron ylitysoikeuksien jälkeen käytettävissä oleva 
määräraha on yhteensä noin 778 milj. euroa. Tänä 
vuonna arvioidaan investointeihin (ilman liikelaitok-
sia) käytettävän 688 milj. euroa eli 88 % käytettävis-
sä olevista määrärahoista. Viime vuonna vastaava 
toteuma oli 516 milj. euroa. Liikelaitosinvestointeihin 
on talousarvioon varattu 167,5 milj. euroa, josta en-
nusteen mukaan käytetään 154,8 milj. euroa eli 93 %. 

Kiinteä omaisuus

Talousarviossa on kiinteää omaisuutta arvioitu 
myytävän 100 milj. euroa vuonna 2019. Kauppoja 
12.6.2019 mennessä on tehty 22 kpl, joiden kaup-
pahinnat yhteensä ovat noin 33 milj. euroa. Tontti-
myynnin painopiste on Jätkäsaaren-Hietalahden, 
Kalasataman ja Pasila-Postipuiston projektialueilla. 
Myynneistä arvioidaan saatavan vuonna 2019 noin 
100 milj. euroa ja niistä arvioidaan kirjattavan ta-
seeseen noin 5 milj. euroa. Kaupungin ulkokunnissa 
omistamien maiden tulevaa käyttö- ja omistamistar-
vetta kartoitetaan ja päivitetään toimialan sisäisenä 
yhteistyönä, tavoitteena toimenpide-ehdotus ja toi-
menpiteiden aikataulutus. Kaupungille tarpeettomik-
si käyneiden kiinteistöjen myyntiä jatketaan, paino-
pisteen ollessa asemakaavatonteilla, rakennetuilla 
sekä perintönä tulleilla kiinteistöillä, joista saatavat 
tulot on osoitettu tiettyyn käyttöön.

Kiinteistöjen ostoihin ja lunastuksiin sekä kaavoitus-
korvauksiin on käytettävissä talousarviossa varatun 
10 milj. euron lisäksi edellisenä vuonna käyttämät-
tä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetty     
9,9 milj. euron ylitysoikeus mukaan lukien yhteen-
sä 19,9 milj. euroa. Päätöksiä ja kauppoja tehty on       
7,9 milj. arvosta. Vuoden 2019 maanhankinnan mää-
rärahaa käytetään Raide-Jokerin ja muiden uuden 
yleiskaavan mukaisten painopistealueiden toteutta-
misen edistämiseen tähtäävään maanhankintaan. 
Östersundomissa jatketaan maanhankintaa maapo-
liittisten periaatteiden mukaisesti. Käytettävissä ole-
va määräraha ennustetaan käytettävän kokonaan.

Investoinnit

Projektialueiden esirakentamiseen on talousarvios-
sa käytettävissä 47,6 milj. euroa. ja  lisäksi ylitysoi-
keusmäärärahaa 22,5 milj. euroa, yhteensä 70,1 milj. 
euroa. Määrärahaa käytetään projektialueiden asun-
to- ja muun rakentamisen edellyttämien rakentamis-
kelpoisuuteen liittyvien toimenpiteiden toteuttami-
seen. Projektialueiden esirakentamisen määrärahan 
käytön ennuste on 59,4 milj. euroa.

Muuhun esirakentamiseen, alueiden käyttöönottoon 
ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamiseen on 
talousarviossa osoitettu 34,5 milj. euroa ja lisäksi 
toimialalla on käytettävissä ylitysoikeusmäärärahaa 
0,9 milj. euroa eli yhteensä 35,4 milj. euroa. Mää-
rärahaa ennustetaan käytettävän 30,0 milj. euroa. 
Merkittävimmät pilaantuneen maan kunnostuskoh-
teet ovat Tukkutorin uusi pakastamo ja Raide-Joke-
rin pilaantuneisuusselvitykset. Lisäksi toteutetaan 
useita pienempiä rakentamiskelpoiseksi saattamis-
kohteita eri puolilla kaupunkia. Merkittävimmät maa-
perän vahvistamis- ja johtosiirtokohteet ovat Fallkul-
lan kiila, Tukkutorin uuden pakastamon edellytysin-
vestoinnit, Hakaniemen hallin pohjanvahvistustyöt, 
Vuosaaren lukion tontin esirakentaminen ja maa-
kaasujohdon siirrot Oulunkylässä. Merkittävimmät 
rakennusten purkukohteet ovat Pirkkolan jäähalli ja 
Vesalan ala-aste. Merkittävin muu kunnostuskohde 
on Vuosaaren kaatopaikan kunnostaminen. Konsult-
tien toimitusvarmuus ja valitukset asemakaavoista, 
katusuunnitelmista, vesiluvista ja urakkahankinnois-
ta voivat toteutuessaan aiheuttaa merkittävää vii-
västystä hankkeiden toteutumiselle. Lisäksi seura-
taan Gasumin kaasujohtojen siirtohankkeiden kus-
tannusten kehittymistä hankkeiden toteutusaikatau-
luissa olevien epävarmuuksien vuoksi. Tukkutorin 
uuden pakastamon pilaantuneen maan kunnostus ja 
osa muista edellytysinvestoinneista eivät käynnisty 
ennen uuden pakastamon hankepäätöstä, joten vii-
västykset hankkeiden etenemiseen ovat mahdollisia.

Täydennysrakennuskorvauksiin ja korvausinvestoin-
teihin on ennustetaan käytettäväksi 7,0 milj. euroa. 
Merkittävimmät täydennyskorvauskohteet ovat Myl-
lypuron Yläkivellä, Laajasalossa Svanströminkujal-
la, Koskelassa Kunnalliskodintiellä ja Vartiokylässä 
Kauppakartanonkadulla.
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Rakennukset

Talonrakennusinvestointeihin on käytettävissä 
myönnetyt ylitysoikeudet mukaan lukien yhteen-
sä 304,9 milj. euroa, josta ennustetaan käytettävän 
265 milj. euroa. Investointimäärärahan käyttöennus-
te perustuu tehtyihin tilauksiin ja hankkeiden toteu-
tusaikataulujen perusteella arvioituun laskutukseen. 
Hankkeita on käynnissä noin 650 kappaletta.

Uudisrakennushankkeille osoitetusta investointi-
määrärahasta jää käyttämättä 35 milj. euroa. Tästä 
summasta 16 milj. euroa jää käyttämättä koska Pirk-
kolan jäähallin korvaavan uudisrakennuksen, lasten 
päiväkoti Malminkartanon ja Myllypuron peruskou-
lun laajennuksen aloitusedellytykset eivät toteudu 
suunnitellun aikataulun mukaisesti. Loput käyttä-
mättömästä määrärahasta 19 milj. euroa on siirtyvää 
investointirahoitusta, joka tarvitaan vuonna 2017-19 
valmistuneiden ja valmistuvien uudisrakennushank-
keiden takuuaikaisiin velvoitteisiin ja hankkeisiin, joi-
den laskutus on myöhentynyt ja hankkeet jatkuvat 
vuonna 2020. Suurimmat rakentamisvaiheessa ole-
vat uudisrakennushankkeet ovat Jakomäen sydän –
alueen uusi yhtenäinen peruskoulu sekä nuoriso- ja 
päiväkotitilat, Jätkäsaaren peruskoulu, Vuosaaren 
lukion korvaava uudisrakennus, Kalasataman kort-
telitalo (peruskoulun 2. vaihe), rakentamispalvelulii-
kelaitos Staran ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan 
liikuntapalveluiden Vuosaaren työtukikohta ja lasten 
päiväkoti Neulanen. Vuonna 2019 jatkuu useiden uu-
disrakennushankkeiden suunnittelu mm. Helsingin 
kielilukion, Puotilan ala-asteen koulun, lasten päivä-
koti Vaapukan korvaavat uudisrakennushankkeet 
sekä uusien alueiden palvelurakennusten suunnitte-
lu mm. lasten päiväkoti Hopealaakso ja Verkkosaari 
sekä Kuninkaantammen peruskoulu ja päiväkoti.

Korjausrakentamiseen on käytettävissä myönne-
tyt ylitysoikeudet lukien yhteensä 138,9 milj. euroa, 
josta käyttämättä arvioidaan jäävän 4,0 milj. euroa. 
Käyttämättä jäävä korjausrakentamismääräraha 4,0 
milj. euroa, n. 3 % kokonaismäärärahasta on koko-
naisuudessaan vuodelle 2020 siirtyvää investointira-
hoitusta. Siirtyviä investointimäärärahoja käytetään 
vuonna 2017-19 valmistuneiden ja valmistuvien pe-
rusparannushankkeiden takuuaikaisiin velvoitteisiin 
talousarviovuoden jälkeen ja hankkeisiin, joiden las-
kutus on myöhentynyt ja hankkeet jatkuvat vuonna 
2020. Kallion lukion perusparannukseen, Kruunun-
haan yläasteen perusparannukseen, Pohjois-Haa-
gan ala-asteen perusparannukseen, Puistolanraitin 
peruskoulun salaojituksen rakentamiseen, Stadin 
ammattioppilaitoksen Latokartanontien toimipis-
teen tilamuutokselle, keskuspelastusaseman vesi- 
ja viemärikorjaukselle, Niemenmäen väestönsuojan 

talotekniikan peruskorjaukselle ja Staran keskusva-
raston peruskorjaukselle osoitettu käyttämättä jää-
vä määräraha yhteensä 21,0 milj. euroa on uudelleen 
ohjelmoitu kohdentamattomille korjaushankkeille ja 
perusparannushankkeille, joiden enimmäishinnat 
ovat nousseet rakentamisvaiheessa. Suurimpia yk-
sittäisiä rakentamisvaiheessa olevia korjaushankkei-
ta ovat Aleksis Kiven peruskoulun, Botby grundsko-
lanin, Kruunuhaan ylä-asteen koulun, Ressun lukion 
ja Hakaniemen hallin perusparannukset. 

Kaupungintalokorttelien kehittämiseen myönnetys-
tä 2,8 milj. euron ylitysoikeudesta, jää käyttämättä 
1 milj. euroa, koska osa kaupungintalokortteleiden 
korjauksista siirtyvät vuodelle 2020.

Kadut ja liikenneväylät

Katu- ja liikenneväylähankkeisiin on käytettävis-
sä talousarviossa osoitetun 135,9 milj. euron lisäksi     
18,9 milj. euroa myönnettyjä ylitysoikeuksia. Käytet-
tävissä olevista yhteensä 154,8 milj. euron määrära-
hoista ennustetaan käytettävän 151,5 milj. euroa.

Uudisrakentaminen, perusparantaminen ja liiken-
nejärjestelyt sekä muut investoinnit, kaupunkiym-
päristölautakunnan käytettäväksi on talousarviossa 
varatun 64,8 milj. euron lisäksi käytettävissä myön-
nettyä ylitysoikeutta 15,1 milj. euroa eli yhteensä               
79,9 milj. euroa. Määrärahoja ennustetaan käytettä-
vän 71,6 milj. euroa. 

Uudisrakentamisen määrärahaa on käytettävissä 
17,5 milj, euroa ja ylitysoikeus on 0,9 milj. euroa, yh-
teensä 18,4 milj. euroa. Määräraha ennustetaan käy-
tettävän 21,0 milj. euroa, eli 2,6 milj. euroa yli talous-
arviomäärärahan. Uudisrakentamiseen määrärahaa 
ennustetaan käytettävän yhteensä 18,4 milj. euroa. 
Merkittävimpiä rakennuskohteita ovat Lauttasaaren-
mäki, Vanhaistentien alue, Kantelettarentien alue, 
Koskelan sairaalan alue, Tullivuoren eteläpuolinen 
alue, Maatullinpuiston eteläpuolinen alue, Reginan-
kuja , Kontulan keskus, Kahvikortteli, Kallahden alue 
ja useita pienempiä kohteita eri puolilla kaupunkia. 
Merkittävimpiä suunnittelukohteita ovat Lohiapa-
janlahti, Orapihlaja-Paatsamatien alue, Patterimäen 
alue, Arabian tehdaskorttelin alue, Käskynhaltijan-
tien alue, Pirjontie- Pirkkolantien alue, Vanhan Hel-
singintien alue, Kulosaaren ostoskeskuksen alue ja 
Työnjohtajankadun korttelit.

Katujen peruskorjaukseen ennustetaan käytettävän 
10,0 milj. euroa. Suurimpia hankkeita ovat Erotta-
jan aukion ja Maistraatintorin peruskorjaus sekä ul-
kovalaistuksen peruskorjaus ja Helsinki LED-hanke, 
jossa valaisimia vaihdetaan uusiin LED-valaisimiin. 
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Lisäksi useita pienempiä korjauskohteita eri puolilla 
kaupunkia.

Siltojen peruskorjauksen käyttöennuste on 9,0 milj. 
euroa. Merkittävimpiä peruskorjauskohteita ovat 
Vuosaarensilta, Koskelantien silta, Latokartanon-
tien silta Kehä I:n yli ja Väylänsuunsilta käynnistyvän 
Lauttasaarensillan lisäksi.

Päällysteiden uusimiseen on varattu 4,4 milj. euroa, 
joka ennustetaan käytettävän kokonaisuudessaan.

Joukkoliikenteen kehittämiseen ennustetaan käytet-
täväksi 2,0 milj. euroa. Suurimpia kohteita ovat Län-
simetron asemien ympäristöjen viimeistely Lautta-
saaressa, Reijolankadun viimeistely, Kuusitien rai-
tiovaunupysäkin järjestelyt Mannerheimintiellä ja 
Kivikon eritasoliittymän pysäkin portaat Kehä I:llä. 
Suunnittelukohteina ovat muun muassa Rosina Hei-
kelin puisto ja muita pienempiä kohteita.

Liikennejärjestelyihin on ennustetaan käytettävän 
8,0 milj. euroa. Merkittävimpiä kohteita ovat Näyt-
telijäntie-Ida Ahlbergintie-Adolf Lindforsintien liitty-
män uudelleenjärjestelyt, Oulunkylän liikenneturval-
lisuussuunnitelman toteutus, Myllypurontie-Alakive-
nitien kiertoliittymän toteutus ja Raide-Jokeriin liit-
tyvien liikennejärjestelyhankkeiden suunnittelu sekä 
toteutuksen käynnistys koko reitin varrella. Lisäksi 
on toteutettu pienempiä liikenneturvallisuutta pa-
rantavia kohteita eri puolilla kaupunkia.

Jalankulun ja pyöräilyn väyliin on varattu 14,8 milj. 
euroa, josta ennustetaan käytettävän 12,5 milj. 
euroa.

Länsibaanaosuuden Kansalaistori-Kaisaniemi (pää-
radan alittavan tunnelin) toteutuksen käynnistämi-
seen oli varauduttu jo tänä vuonna, mutta hankepää-
töksen viivästyminen aiheuttaa määrärahojen käy-
tön alittamista. 

Yleisiin käymälöihin on varattu 1,2 milj. euroa ja lisäk-
si ylitysoikeutta 0,2 milj. euroa, yhteensä 1,4 milj. eu-
roa, josta ennustetaan käytettävän 1,2 milj. euroa. 

Ranta-alueiden kunnostuksiin on varattu 1,8 milj. eu-
roa ja lisäksi ylitysoikeutta 0,4 milj. euroa, yhteen-
sä 2,2 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käy-
tettävän 2,5 milj. euroa eli 0,3 milj. euroa yli talous-
arviomäärärahan. Määrärahalla toteutetaan mm. 
Vanhanväylän puiston tulvasuojausta ja Vallisaaren 
vesihuoltoa.

Projektialueiden katuihin on talousarviossa käytet-
tävissä yhteensä 70,3 milj. euroa, lisäksi toimialal-
la on käytettävissä vuodelta 2018 käyttämättä jää-
nyttä määrärahaa 3,2 milj. euroa, yhteensä 73,4 milj 
euroa. Määrärahan ennnustetaan ylittyvän 5,7 milj. 
eurolla.

Kamppi-Töölönlahden käyttöennuste on 2,2 milj. eu-
roa. Määrärahalla viimeistellään Oodin viereisiä ka-
tuja. Syksyllä käynnistyväksi suunniteltu tulvasuoje-
luhanke siirtyy ainakin vuodelle 2020. Tulvasuoje-
luhankkeessa Töölönlahden ja Eläintarhanlahden 
välissä oleva kevyenliikenteen silta puretaan ja tilal-
le rakennetaan uusi silta. Uuden sillan alle rakenne-
taan sulkuportit ja pumppaamo. Länsisatamaan käy-
tetään yhteensä 17,8 milj. euroa. Kalasatamaan en-
nustetaan käytettävän 12,5 milj. euroa. Kruunuvuo-
renrantaan ennustetaan käytettävän 2,5 milj. euroa. 
Pasilaan ennustetaan käytettävän 36,0 milj. euro. 
Merkittävimmät kohteet Pasilassa ovat Pasilan kes-
kus, Pasilan aseman joukkoliikenneterminaali, Vetu-
ritien eteläosa, Teollisuuskadun Tunneli, Ratapihan 
korttelit ja Postipuiston katujen rakentamisen käyn-
nistäminen. Kuninkaankolmioon ennustetaan käy-
tettävän 5,6 milj. euroa. Kuninkaantammen alueella 
toteutetaan asuntotuotannon edellyttämiä katuja ja 
syksyllä varaudutaan käynnistämään uusi katu-urak-
ka. Kruunusiltoihin ennustetaan käytettävän 1,0 milj. 
euroa. Kruunusiltojen toteutustavaksi on valittu alli-
anssimalli, johon kuuluu myös katujen suunnittelu ja 
siksi määrärahaa jää käyttämättä. Allianssiurakoitsi-
ja on kilpailutusvaiheessa ja varsinainen urakka pää-
see käyntiin loppuvuodesta. Uudet projektialueet ja 
muu täydennysrakentamiseen ennustetaan käytet-
täväksi 1,7 milj. euroa. Merkittävimmät kohteet ovat 
Tankovainion katujen toteutus ja Koivusaaren katu-
jen suunnittelu.

Yhteishankkeisiin liikenneviraston kanssa on       
käyttettävissä ylitysoikeudet mukaan lukien yhteen-
sä 1,4 milj. euroa, joista  ennustetaan käytettäväk-
si 0,8 milj. euroa. Merkittävimmät kohteet ovat tie-
suunnitelman laadinta Länsiväylälle Koivusaaren liit-
tymään ja Lahdenväylälle Malmin eritasoliittymään. 
Meluntorjunnan osalta määräraha on osoitettu Lah-
denväylällä Viikin meluesteeseen. Lisäksi määrära-
halla varaudutaan osallistumaan kaupungin maksu-
osuudella muihin yhteishankkeisiin ja selvityksiin. 
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Puistot ja liikuntaalueet

Talousarvion kohdassa 804 on puisto- ja liikunta-
aluehankkeisiin on varattu vuodelle 2019 yhteensä 
27,1 milj. euroa, lisäksi ylitysoikeutta on 2,0 milj. eu-
roa, yhteensä 29,1 milj. euroa. Määrärahaa ennuste-
taan käytettävän 25,2 milj. euroa (86,7 %). 

Puistoihin ja liikunta-alueisiin (TA-kohta 80401) on 
talousarviossa osoitettu 19 milj. euroa, lisäksi on 
käytettävissä ylitysoikeusmäärärahaa 1,9 milj. euroa, 
yhteensä 20,9 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan 
käytettävän 17,0 milj. euroa.

Uusiin puistoihin ja puistojen peruskorjaukseen   
(TA-kohta 8040101) on talousarviossa osoitettu    
12,3 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettä-
vän 9,0 milj. euroa. Osa puistoista on vielä suunnitte-
luvaiheessa ja toteutus siirtyy vuoden 2020 puolelle.

Liikuntapaikkoihin ja ulkoilualueisiin on varattu       
6,7 milj. euroa ja lisäksi ylitysoikeutta 1,9 milj. euroa, 
yhteensä 8,6 milj. euroa. Liikuntapaikkoihin ja liikun-
ta-alueisiin ennustetaan käytettävän 8,0 milj. euroa. 
Liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden osalta määrära-
han käyttö kohdistuu pääosin rakennettujen liikunta-
paikkojen ja ulkoilualueiden välttämättömiin käyttö-
kelpoisuuden edellyttämiin peruskorjauksiin. Uusia 
liikuntapaikkoja ja ulkoilualueinvestointeja toteute-
taan asuntotuotannon edellytysten mukaisesti mm. 
Kivikon liikuntapuiston suunnittelu ja Lauttasaaren 
tekojää. Liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden hank-
keet on priorisoitu yhteistyössä Kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan liikuntapalveluiden kanssa.

Projektialueiden puistoihin ja liikunta-alueisiin on ta-
lousarviossa varattu yhteensä 8,1 milj. euroa, lisäksi 
ylitysoikeutta on 0,08 milj. euroa, yhteensä 8,2 milj. 
euroa. Projektialueiden puistoihin ja liikunta-alu-
eisiin varattu määräraha ennustetaan käytettävän 
kokonaisuudessaan.

Kamppi-Töölönlahden puistoihin on varattu 1,4 milj. 
euroa, josta ennustetaan käytettävän 1,6 milj. eu-
roa. Länsisataman puistoihin ja liikunta-alueisiin 
on       varattu 4,0 milj. euroa, joka ennustetaan käy-
tettäväksi kokonaan. Kalasataman puistoihin on va-
rattu 1,3 milj. euroa, josta ennustetaan käytettävän          
1,2 milj. euroa. Kruunuvuorenrannan puistoihin ja 
liikunta-alueisiin on varattu 0,5 milj. euroa, joka en-
nustetaan käytettävän kokonaan. Pasilan puistoihin 
on varattu 0,168 milj. euroa, josta ennustetaan käy-
tettäväksi 0,02 milj. euroa. Kuninkaankolmion puis-
toihin on varattu 0,8 milj. euroa, joka ennustetaan 
käytettäväksi kokonaan.

Irtain omaisuus

Irtaimenomaisuuden määrärahaa on talousarviossa 
osoitettu 71,7  milj. euroa ja lisäksi on käytettävissä  
ylitysoikeusmäärärahaa 38,4 milj. euroa. Yhteensä 
määrärahaa on käytettävissä 110,1 milj. euroa, jos-
ta ennustetaan käytettävän 103,9 milj. euroa. Mää-
rahaa jää käyttämättä mm. hankkeiden viivästysten 
vuoksi.

Talousarviossa arvioidaan myytävän rakennuksia 
ja osakehuoneistoja noin 8 milj. eurolla, josta inves-
tointiosaan arvioidaan kirjattavan noin 3,0 milj. eu-
roa. Kesäkuun loppuun mennessä asuntoja, liikehuo-
neistoja ja valtion perintöasuntoja on myyty yhteen-
sä noin 2 milj. eurolla. 

Arvopaperit

Arvopapereihin on käytettävissä ylitysoikeudet mu-
kaan lukien yhteensä 37,8 milj. euroa, josta ennus-
tetaan käytettävän 19,7 milj. euroa. Määrärahaa jää 
käyttämättä muun muassa Metropolian Myllypuron 
kampuksen pääomituksen siirtyessä vuodelle 2020. 
Hitas-osakkeiden hankkimiseen on talousarvios-
sa osoitettu kaupunkiympäristölautakunnan käyt-
töön 1,0 milj. euroa. Hitas-osakkeiden ostamiseen 
myönnetystä määrärahasta 1,0 milj. euroa käytetään 
kokonaisuudessaan.

Muu pääomatalous

Väestönsuojakorvauksia ennustetaan perittävän    
0,1 milj. euroa.

Lähiörahasto on lakkautettu ja määrärahat on siir-
retty Osallisuusrahastoon. Vuodelta 2018 käyttä-
mättä jäänyttä lähiörahastorahaa on ylitysoikeutena 
kaupunkiympäristön toimialalle myönnetty tilinpää-
töksen jälkeen 5,7 milj. euroa. Määrärahasta arvioi-
daan käytettävän 4,6 milj. euroa käynnissä olevien 
kohteiden jatkamiseen.
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Liite 
Helsingin kaupunkistrategian 

2017–2021 kaupunkitason 
mittarit ja indikaattorit 
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Kaupunginhallitus hyväksyi 12.3.2018 kaupunkistra-
tegian kaupunkitason mittarit. Kaupunginhallitus 
hyväksyi 18.3.2019 kehitettävät mittarit osaksi kau-
punkistrategian mittareita. Kaupunginhallitus kehot-
ti päätöksessään toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia 
ottamaan kehitettävät mittarit muiden kaupunkistra-
tegian mittareiden tavoin huomioon strategiakauden 
talousarvioiden tavoitteita, toimenpiteitä ja toimin-
nan mittausta valmisteltaessa. Kaupunginhallitus 
kehotti toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia huoleh-
timaan mittareiden toteuttamisesta ja seurannasta 
sekä raportoimaan kehitettävät mittarit aiemmin hy-
väksyttyjen strategiamittareiden tapaan osana ta-
louden ja toiminnan seurantaa vuonna 2020.

Kaupunkitason strategiamittareita on 49 ja ne on 
luokiteltu strategian teemakokonaisuuksien Kes-
tävän kasvun turvaaminen, Uudistuvat palvelut ja 
Vastuullinen taloudenpito mukaisesti. Kaupunkita-
son mittarit ovat pääosin kaupunkikokonaisuutta ja 
useamman toimialan yhteisiä tavoitteita ilmentäviä. 

Kaupunkistrategian 
kaupunkitason mittarit

Kaupunkitason mittareihin vaikuttaa usean toimialan 
toiminta tai ilmiöllä/asialla on yhtä toimialaa laajem-
paa merkitystä. Kaupunkitason mittarit kytkeytyvät 
strategiakauden talousarviovalmisteluun ja suuntaa-
vat resursseja.

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunkistrategian hy-
väksymisen yhteydessä 27.9.2017, että strategian 
toteuttamista arvioidaan ja seurataan osana vuosit-
taista talouden ja toiminnan seurantaa. Vaikka pää-
osa mittareista päivittyy kerran vuodessa tai har-
vemmin, kaikki mittarit raportoidaan neljä kertaa 
vuodessa.

Seuraavilla sivuilla on raportoitu olemassa olevi-
en kaupunkitason strategiamittareiden arvot. Ker-
ran vuodessa seurannan yhteydessä raportoidaan 
tarkemmin alueiden ja väestöryhmien välisiä kehi-
tyskulkuja niiden mittareiden osalta, joissa se on 
mahdollista.
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Sisällys

Kestävän kasvun turvaaminen

Uudistuvat palvelut

Vastuullinen taloudenpito

Yleinen viihtyvyys ja turvallisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Väestöryhmien ja alueiden väliset hyvinvointierot
Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy
Liikkumisen edistäminen
Ekologisesti kestävä kehitys
Kaupunkirakenteen toiminnallisuus
Elinvoimaisuus, matkailu

Asukaslähtöisyys ja osallisuus
Oppiminen, koulutus, oppimisympäristöt
Oppiminen, koulutus, oppimisympäristöt 
Yritystoiminta ja elinkeinoelämä
Henkilöstön hyvinvointi ja johtaminen
Digitaalisuus
 

Taloudellisesti kestävä kehitys
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