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Helsingin kaupungin tuloslaskelma
Milj. euroa TP 2019 TA 2020 Ennuste 2020 Erotus 

TA/Ennuste

Edellinen 

ennuste

Ennusteen 

muutos

Toimintatulot 1 382 1 266 1 291 25 1 309 -18

Toimintamenot -4 500 -4 638 -4 686 -48 -4 747 61

Toimintakate -3 118 -3 372 -3 395 -23 -3 438 43

Verotulot 3 494 3 623 3 520 -103 3 426 94

Valtionosuudet 233 246 469 223 425 44

Rahoitustulot ja –menot 133 139 144 5 141 3

Vuosikate 741 636 739 103 554 184

Poistot -364 -373 -377 -4 -382 5

Satunnaiset erät – – 3 3 3

Tilikauden tulos 377 263 365 102 175 190

Poistoeron lisäys (–) tai vähennys (+) -0 3 3 0 3 0

Varausten lisäys (–) tai vähennys (+) -3 -1 -7 -5 -7 0

Rahastojen lisäys (–) tai vähennys (+) 5 5 3 -2 3 0

Tilikauden ylijäämä/alijäämä (–) 379 270 364 94 175 190



Helsingin kaupungin rahoituslaskelma

Milj. euroa TP 2019 TA 2020 Ennuste 

2020

Erotus 

TA/Ennuste

Edellinen 

ennuste

Ennusteen 

muutos

Toiminnan 

rahavirta

Vuosikate 741 636 739 103 554 184

Satunnaiset erät 3 3 3

Tulorahoituksen korjauserät -190 -113 -113 0 -110 -3

Investointien 

rahavirta

Investointimenot -780 -1 046 -1 091 -44 -1 138 48

Rahoitusosuudet investointimenoihin 15 29 33 4 34 -1

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 

luovutustulot
181 244 246 2 242 4

Toiminnan ja investointien rahavirta -33 -251 -183 67 -415 232

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen 

muutokset

Antolainasaamisten lisäykset -86 -122 -67 55 -66 -1

Antolainasaamisten vähennykset 80 86 82 -3 82

Lainakannan 

muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys - 92 60 -32 92 -32

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -87 -82 -82 -82

Oman pääoman muutokset – – – – –

Muut maksuvalmiuden muutokset -4 23 2 -21 22 -21

Rahoituksen rahavirta -96 -3 -5 -1 49 -54

Vaikutus maksuvalmiuteen -129 -254 -188 66 -366 178















































































Sitovat toiminnan 
tavoitteet



Sitova toiminnan tavoite Sitovan toiminnan tavoitteen mittari Ennuste 

3/2020

Tarkastuslautakunnan 

arviointitoiminta kohdistuu 

kaupunkistrategian toteutumisen 

arviointiin

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmaan sisältyvistä 

vuosittain vaihtuvista aiheista (pois lukien tavoitearvioinnit, 

vaikuttavuuden seuranta ja talouden arviointi) vähintään 67 

prosenttia liittyy kaupunkistrategiassa asetettujen linjausten tai 

tavoitteiden arviointiin

Tarkastuslautakunta ja -virasto
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Tiedon tehokkaampi 

hyödyntäminen kanslian 

ydintehtävissä ja kaupungin 

organisaatiossa 

Hel.fi –verkkosivujen asiakaskokemusmittareiden

seurantadatasta ja tavoitetasojen toteutumisesta tuotetaan 

neljännesvuosittain raportti. Tavoitteiden toteutumista seurataan 

viestinnän ohjausryhmässä ja viestinnän sisällöntuotannon 

yksikön ja tietohallinnon sovellushallintatiimin 

koordinointipalavereissa. 

Kansainvälisesti verkottunut 

edelläkävijä

Kaupungin keskeisten kansainvälisten yhteistyöverkostojen 

kaupunkiyhteinen koordinoinnin toimintamalli on otettu käyttöön 

koko kaupunkiorganisaatiossa

Vakaan talouden ja kestävän 

kasvun turvaaminen

Investointien rahoittaminen tulorahoituksella, siten että 

lainakanta/asukas ei kasva

Aloitettujen asuntojen lukumäärä (7 000 asuntoa) 

Tavoitetaan yhä enemmän potentiaalista työvoimaa yrityksille.

Työllistämistä edistäviin tilaisuuksiin osallistunut 3500 henkilöä

Kaupunginkanslia
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Johtamistyön parantaminen ja 

toimintakulttuurin kehittäminen

Kanslian Kunta10-kyselyn tuloksien 2020 paraneminen 

verrattuna vuoden 2018 tuloksiin valmentavan johtamisen 

kysymysten kohdalla.

Kaupunginkanslia
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Kehitymme yhdessä, 

osallistumme ja muutamme 

toimintakulttuuria

Asiakastyytyväisyys vähintään 3,5 (asteikko 1-5)

Palvelemme päivä päivältä 

paremmin -vuositeema ja sen 

mittarit

Huolehdimme palvelujen 

laadusta ja uudistamme niitä: 

kärkiprojektit, hankekehitys ja 

seuranta

Toimimme vastuullisesti, 

kestävästi ja tuottavasti

Olemme haluttu työpaikka ja 

huolehdimme henkilöstöstä: 

valovoimaa rekrytointiin-

kärkiprojekti ja strategisen 

osaamisen kehittäminen -

kärkiprojekti

Palvelukeskusliikelaitos
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Staran käytössä olevien 

toimitilojen energiatehokkuus 

paranee

Energiansäästötavoite on 5 % vuoden 2015 

energiankulutuksesta. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön ja 

säänormitetun kaukolämmön kulutus.

Asiakastyytyväisyys kehittyy 

myönteisesti, tavoitellaan tasoa 

hyvä (NSI 20–40)

Asiakaskyselyyn perustuva nettosuositteluindeksin (NSI) arvo 

on > 30 (vaihteluväli -100 – 100)

Tapaturmataajuus pienenee Tapaturmataajuus laskee

kolmen edellisen vuoden keskiarvosta 5 %

Rakentamispalveluliikelaitos



Sitova toiminnan tavoite Sitovan toiminnan tavoitteen mittari Ennuste 

3/2020

Kehitymme yhdessä,

osallistumme ja

muutamme

toimintakulttuuria

Toimimme vastuullisesti,

kestävästi ja tuottavasti

Tilikauden tulos vähintään 10 000 euroa

Asiakastyytyväisyys kehittyy 

myönteisesti, tavoittelemme 

tasoa erittäin hyvä

Asiakastyytyväisyys vähintään

3,95 (asteikolla 1-5).

Tuotamme tehokkaampia ja 

laadukkaampia palveluita

Taloushallintopalveluliikelaitos
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Käyttäjätyytyväisyyttä 

kuvaavaan asiakaskokemuksen 

taustalla on palveluiden 

saatavuus, sujuvuus ja 

helppous.

Asiakaskokemusta kuvaavan nettosuositteluindeksin (NPS) 

taso 70.

Työterveysliikelaitos
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Mahdollistamme jokaiselle 

oppijalle yksilöllisesti sopivia 

tapoja oppia ja opiskella.

Varhaiskasvatus: Digitaalinen ryhmäportfolio otetaan käyttöön 

jokaisessa päiväkodin lapsiryhmässä ja leikkipuistoissa. Portfolio 

kootaan kaikissa yksiköissä yhtenäiselle verkkoalustalle/digitaaliseen 

oppimisympäristöön. 

Perusopetus: Erityisen tuen oppilaista (integraatiossa ja 

erityisluokalla opiskelevat) aiempaa useammalle varmistetaan 

mahdollisuus opiskella omassa lähikoulussaan. Suomenkielisessä 

perusopetuksessa tavoite on 66%. Ruotsinkielisen perusopetuksen 

tavoite on +-2 % vuoden 2019 osuuteen verrattuna. 

Lukiokoulutus 

Suomenkielinen lukiokoulutus: Jokaisessa lukiossa vähintään 20 % 

opiskelijoista on suorittanut oppiainerajat ylittävän kurssin. 

Ruotsinkielinen lukiokoulutus: Aineopettajat pitävät henkilökohtaisen 

oppimiskeskustelun vähintään 95 %:n kanssa aloittavista 

opiskelijoista kevään 2020 aikana.

Ammatillinen koulutus: Negatiivinen keskeyttäminen vähenee yhden 

prosenttiyksikön vuoteen 2019 verrattuna. 

Vapaa sivistystyö: Verkkokurssien ja -luentojen määrä kasvaa 

vähintään 20% vuoteen 2019 verrattuna.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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Käytämme koko kaupunkia 

oppimisen ja työnteon 

ympäristönä.

Varhaiskasvatus: Jokainen varhaiskasvatusyksikkö toteuttaa 

vähintään yhden ainakin kaksi viikkoa kestävän laaja-alaisen 

ilmiöpohjaisen kokonaisuuden, jossa liikutaan ja käytetään koko 

kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä. 

Perusopetus: Yhteinen tavoite kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan 

kanssa. Luodaan yhteistyörakenteet näiden kahden toimialan välille. 

Luodaan jokaiselle perusopetuksen alueelle kulttuuripolut, joissa on 

toimintaa jokaiselle vuosiluokalle. Toimintaa on toteutettu jokaisessa 

koulussa vähintään yhdellä vuosiluokalla. 

Lukiokoulutus 

Nuorten lukiokoulutus: Vähintään 95 % opiskelijoista osallistuu 

aineenopettajan ja opiskelijoiden yhdessä suunnittelemiin 

opetussuunnitelman mukaisiin opintokäynteihin. 

Aikuisten lukiokoulutus: Vähintään 30 %:ssa lukion kursseja 

toteutetaan opintokäynti. 

Ammatillinen koulutus: Työpaikalla tapahtuva oppiminen kasvaa 10 

000 päivällä verrattuna vuoteen 2019. 

Vapaa sivistystyö: Kurssilaisten määrä kasvaa Koillis- ja Itä-Helsingin 

alueilla vähintään 5% verrattuna vuoteen 2019.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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Lasten ja nuorten 

syrjäytymisen ehkäisy

Koko kaupungin yhteinen hyvinvoinnin ja terveyden (HYTE) 

tavoite:

• Lisätään yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta edistäviä harraste-

ja vapaa-ajan toimintaa kouluihin ja muihin lasten ja perheen 

arkiympäristöihin. 

Yhteiset tavoitteet sosiaali- ja terveystoimen kanssa:

• Vahvistetaan ennalta ehkäisevää työtä lapsiperheiden 

sosiaaliohjauksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyömuotona, 

etsitään uusia yhteistyön tapoja, lisätään palveluohjausta ja 

tiedotusta lapsiperheiden sosiaaliohjauksesta. Kokeilut 

aloitetaan Koillis-Helsingissä alueellisen varhaiskasvatuksen 

ja lapsiperheiden sosiaaliohjauksen yhteistyönä. 

• Suunnitellaan yhdessä sosiaali- ja terveystoimen kanssa 

lasten mielenterveysongelmien palveluketju ja käynnistetään 

se tehtävän suunnitelman mukaisesti portaittain.

• Suunnitellaan yhdessä sosiaali- ja terveystoimen ja HUS:n

kanssa nuorten mielenterveysongelmien palveluketju ja 

käynnistetään se tehtävän suunnitelman mukaisesti 

portaittain.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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Alueiden elinvoimaisuus, 

kaupunkirakenteen 

toiminnallisuus

Yhteinen tavoite kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa:

Kolmessa koulussa kokeillaan tilavarausta, maksamista ja 

kulunvalvontaa digitaalisesti.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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Asuntotuotannon edellytysten 

turvaaminen ja edistäminen

Kaavoitetaan vähintään 700 000 k-m2 pääosin 

raideliikenteen palvelualueelle, josta 

täydennysrakentamista vähintään 40 %

Rakennusoikeutta luovutetaan vähintään 400 

000 k-m2

Asuntotuotanto vähintään 1500 asuntoa

Asuntotuotanto-ohjelman ja

katuinvestointiohjelman yhteensovittaminen; 

ATO-mittarin tavoitetaso 360

Ekologisesti kestävän kehityksen 

turvaaminen

Kaikille Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman 

toimenpiteille määritellään mittarit ja niiden 

tavoitetasot

Jalankulku-, pyöräily- ja 

joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus 

kaikista matkoista kasvaa

Kaupunkiympäristön toimiala
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Ekologisesti kestävän kehityksen 

turvaaminen

Valmistellaan A-energiatehokkuusluokka-

vaatimuksen sisällyttäminen 

asuinkerrostalotonttien varaus- ja 

luovutusehtoihin.

Kaikkien kaupungin hallinnoimien vuonna 

2020 alkavien uudisrakennushankkeiden 

suunnittelussa on E-luku 20% kansallisia 

rakentamismääräyksiä pienempi (toimitilat ja 

palvelurakennukset)

Kaikkien vuonna 2020 alkavien kaupungin 

hallinnoimien korjausrakennushankkeiden 

suunnittelu energiatehokkuuden osalta siten, 

että rakennuksen energiantarve on enintään 

80 % kyseisen rakennusluokan 

energiankulutusta koskevista 

vaatimuksista(ympäristöministeriön asetus 

4/13)

Kaupunkiympäristön toimiala
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Ekologisesti kestävän kehityksen 

turvaaminen

Kaikkien kaupungin hallinnoimien vuonna 

2020 alkavien hankkeiden rakennukset 

suunnitellaan A-energialuokkatason mukaisiksi 

(uudisrakentaminen, asuinkerrostalot)

Helsingin katu- ja puistorakentamisessa 

muodostuvista maa-aineksista vähintään 80 % 

hyötykäytetään

Asiakaskokemuksen parantaminen Ulkoilmatapahtumien tapahtuma-

aluevuokrauksen läpimenoaika (mediaani viisi 

arkipäivää)

Asiakaspalautteeseen vastaaminen 

tavoiteajassa (viisi arkipäivää)

Tilojen ja alueiden monipuolinen ja 

tehokas käyttö

Tyhjien tilojen osuus enintään 4 %

Kaupunkiympäristön toimiala
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Onnettomuuksia ehkäistään 

lisäämällä kaupunkilaisten ja 

Helsingissä toimivien tahojen kykyä 

estää onnettomuuksia ja rajoittaa 

niiden vaikutuksia.

8000 turvallisuuspistettä

Pelastustoiminnan toimintavalmius 

on riittävä ja tarkoituksenmukainen.

Pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja 

ajoaika kohteeseen riskiluokan määrittävissä 

onnettomuustyypeissä.

Kiireellinen ensihoito toteutuu 

tilaajan vaatimusten mukaisesti.

Ensihoidon keskimääräinen tavoittamisviive on 

enintään 8 min 70 %:ssa kiireellisyysluokkien A 

ja B tehtävissä.

Maallikoiden havaitsemista 

kammiovärinäpotilaista selviytyy vähintään 32 

%.

Henkilöstön osaaminen kehittyy 

jatkuvasti.

Täydennyskoulutuksen määrä on vähintään 

sama kuin vuonna 2019

Pelastuslaitos
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Henkilöstön työkykyä edistetään 

jatkuvasti.

Sairauspoissaolot ja VATU-menettelyt 

toteutuvat.

Pelastuslaitoksen toiminta on 

tuottavaa kaupungin kasvu ja 

palvelutarpeen muutokset 

huomioiden

Tulosbudjetti ei ylity

Pelastuslaitos
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Liikennöinnin luotettavuus raitio- ja 

metroliikenteessä säilyy vähintään 

vuoden 2016 tasolla

Mittarina ajettujen lähtöjen osuus tilatuista 

lähdöistä. 

Tavoitetasot:

Raitioliikenne 99,84 %

Metroliikenne 99,84 %

Raitio- ja metroliikenteen 

asiakastyytyväisyys paranee 

vuodesta 2018

Mittarina käytetään HSL:n tuottamassa 

kyselytutkimuksessa kerättyä asiakkaiden 

antamaa liikennöitsijäarvosanaa, raitiovaunu-

ja metroliikenteelle kummallekin erikseen.

Tavoitetasot:

Raitioliikenne 4,03

Metroliikenne 4,05

Tilikauden tulos vähintään nolla Tulos vähintään nolla.

Liikennelaitos HKL
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Palveluja parannetaan 

asiakaskokemuksen perusteella

Digitaalisaatio:

Parannetaan toimintatapoja, tuottavuutta ja 

asiakaskokemusta edistämällä 

digitalisaatiota sekä tietoperusteista 

päätöksentekoa.

Koko kaupunki on oppimisen, 

kulttuuristen kohtaamisten, 

tekemisen ja kansalaistoiminnan 

paikka

Me ja muut: Palvelukokonaisuuksissa 

kuvataan, ketkä muut tuottavat oman 

sektorin palveluja tai toimintaa ja mikä on 

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tehtävä 

palvelutuottajana.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
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Helsingissä on helppoa ja 

houkuttelevaa lähteä liikkeelle

Liikkumisohjelma:

Parannetaan pienten lasten, nuorten sekä 

ikäihmisten mahdollisuuksia liikkumiseen 

kaupunginhallituksen hyväksymän 

liikkumisohjelman mukaisesti.

Koko kaupunki oppimisympäristönä: 

Luodaan yhteistyörakenteet kulttuurin ja 

vapaa-ajan sekä kasvatuksen ja 

koulutuksen toimialojen välille.

Tavoitteena on

1) toteuttaa digitalisaatiota rakentamalla 

helppo ja yhdenvertaisuutta lisäävä 

toimintamalli, jolla kulttuurin ja vapaa-ajan 

toimialan tiloja ja palveluja voidaan käyttää 

opetuksen ja varhaiskasvatuksen 

järjestämiseen (päävastuu Kuva) ja

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
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Helsingissä on helppoa ja 

houkuttelevaa lähteä liikkeelle

2) että jokaisella perusopetuksen alueella on 

luotu kulttuuripolut, joissa on toimintaa 

jokaiselle vuosiluokalle. Toimintaa on 

toteutettu jokaisessa koulussa vähintään 

yhdellä vuosiluokalla (päävastuu Kasko).

Helsinki Biennaali: Kaikki kulttuurin ja 

vapaa-ajan toimialan palvelukokonaisuudet 

osallistuvat Helsinki Biennaalin 

toteuttamiseen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
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Edistämme helsinkiläisten 

hyvinvointia ja terveyttä ja 

ehkäisemme syrjäytymistä

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 

kanssa yhdessä konseptoituun lapsen 

mielenterveysongelmien ilmiöpohjaiseen 

palveluketjuun suunniteltu portaittainen 

etenemissuunnitelma on käynnistetty.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä 

HUS:n kanssa yhdessä konseptoituun

nuorten mielenterveysongelmien 

ilmiöpohjaiseen palveluketjuun suunniteltu 

portaittainen etenemissuunnitelma on 

käynnistetty.

Psykiatrisessa avohoidossa olevien 

potilaiden sairaalapäivien määrä on tasolla 

2,20 hoitopäivää/avohoitopotilas.

Vähintään 70 %:lle säännöllisen kotihoidon 

asiakkaista on tehty liikkumissopimus

Sosiaali- ja terveystoimiala
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Parannamme asiakaskokemusta ja 

asiakastyytyväisyyttä

Asiakaskokemus paranee terveysasemilla ja 

psykiatria- ja päihdepalvelussa vuoteen 

2019 verrattuna.

Palvelumme ovat lähellä 

kaupunkilaisia ja helposti saatavissa

Aikuissosiaalityön pitkäaikaisasiakkaiden 

palvelutarpeen arvioinnit kasvavat 10 % 

suhteessa asiakasmäärään vuoteen 2019 

verrattuna.

Vähintään 90 %:lla henkilöistä, joilla on 

edellisen vuoden lopussa ollut voimassa 

päätös henkilökohtaisesta avusta vähintään 

20 tuntia vuorokaudessa, on 

palvelusuunnitelma päivitetty vuoden 

aikana. (henkilöiden määrä, joiden 

palvelusuunnitelma on päivitetty %)

Asiakas pääsee lääkärin kiireettömälle 

vastaanotolle keskimäärin 10 vuorokauden 

sisällä. (T3 < eli kolmas vapaa 

ajanvarausaika kalenteripäivissä, 

odotusaikojen mediaani)

Sosiaali- ja terveystoimiala
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Palvelumme ovat lähellä 

kaupunkilaisia ja helposti saatavissa

T3 on vuoden 2020 lopussa alle 20 

vuorokautta kaikilla terveysasemilla.

Suun terveydenhuollossa asiakkaan 

kiireetön hoito käynnistyy 90 vuorokauden 

sisällä hoidon tarpeen arviosta.

15 % säännöllisen kotihoidon asiakkaista on 

kuvallisen etähoidon asiakkaita.

Toimintamme on taloudellisesti 

kestävää ja tuottavaa

Ympärivuorokautisessa hoidossa 

laitoshoidon osuus vähenee edelliseen 

vuoteen verrattuna

Sähköinen asiointi kasvaa vuoteen 2019 

verrattuna

Sosiaali- ja terveystoimiala




































































