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29.10.2015 Helsingin Budjettineuvottelut 2016 – luonnos neuvottelutarjouksesta 
vaihtoehdoksi budjettineuvotteluun (päivitetty 30.10.2015) 
 
Sdp Helsinki budjettiesitys: Kestävän kasvun Helsinki 2016 - koulut, kodit ja hoiva 
 
Tavoite 
Sdp haluaa budjetin, jonka lähtökohtana on:  

 budjettiesitys on ylijäämäinen eli velkaa ei oteta käyttömenoihin 

 laadukas varhaiskasvatus kaikille lapsille 

 tulevaisuuteen kurkottavat koulut 

 25 prosentin lisäys asuntotuotantoon 

 turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien tehokas kieliopetus ja kotouttaminen 

 ikäihmisten ja muiden apua tarvitsevien hyvä hoiva 

 riittävät investoinnit uusien alueiden kouluihin ja homekoulujen korjauksiin 

 joukkoliikenneinvestointien riittävyys kasvavassa kaupungissa 

Kehityspanoksia haluamme: 
 työllisyysohjelman toimeenpanoon  

 opetuksen digiloikka  

 rakennusten energiatehokkuusohjelma Helsinkiin (0,2M€) 

 aurinkosähköohjelman kehittäminen Pöyryn selvityksen pohjalta (0,2M€) 

 asuntotuotantotavoitteen toimeenpanoon (0,5M€) 

 Kulttuuriohjelma Helsingille: Tanssin talo (0,15M€), laaja taidemuseoprojekti HAM, taidehalli, 

Amos Andersson, , valtion museot (markkinointi 0,1M€), Checkpoint Helsinki (0,25M€). 

Käynnistetään taiteilijoiden Safe Haven turvaresidenssitoiminta. (0,13M€) 

 
Vaadittavat muutokset kaupunginjohtaja Pajusen budjettiesitykseen, jotta tavoitteet 
toteutuvat: 
Yleiset huomiot 
Kaupunginjohtaja Pajusen budjettiesitys osoittaa, että edeltävät vuodet noudatettu käytäntö, 
jossa keväällä hyväksytään ja syksyllä tarkistetaan seuraavan vuoden talouden raamit 
huomioiden kustannusten nousu ja väestönkasvu, mutta jätetään kokonaan huomioimatta 
tulojen kehittyminen, ei nykytilanteessa toimi. Näillä periaatteilla nyt tehty esitys johtaisi 
rajuun 64 miljoonan vähennykseen suhteessa keväällä tiukan budjettikurin puitteissa 
määritellyt tarpeet samalla kun kaupunki tekisi yli 90 miljoonaa euroa voittoa. Kolmatta 
vuotta peräkkäin toteutettavassa tuottavuustavoitteessa ei enää ole kyse tuottavuudesta, 
vaan leikkauksista, jotka heikentävät palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. 
Siksi Sdp Helsinki esittää seuraavat muutokset budjettipohjaan edellä esitettyjen tavoitteiden 
toteuttamiseksi. 
 
Käyttötalous 

 Maaliskuussa sovittuun budjettiraamin esitetyn 64 miljoonan euron leikkauksen vaikutuksien 

arviointi jokaisen viraston osalta.  

o Arvion jälkeen palautukset budjettiin varhaiskasvatuksessa, opetuksessa, sosiaali- ja 

terveyspalveluissa, kirjasto- ja kulttuuripalveluissa ja muilla sektoreilla alla olevan 
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erittelyn mukaan. Palautus yhteensä 38,2 M€1. 

 Ammatillisen koulutuksen tarjoamiseen maahanmuuttajille opetusviraston tekemän esityksen 

mukaan, yhteensä 3,6M€. 

 25% asuntotuotantotavoitteen toteuttaminen,  energiatehokkuus- ja aurinkosähköohjelmien 

valmistelu, kulttuuriohjelma (Tanssintalo, museot, Checkpoint Helsinki), yhteensä 1,4M€ 

 Erillismääräraha turvapaikanhakijamäärien myötä lisääntyvän maahanmuuton vaatimiin 

toimiin kaupunginhallituksen käytettäväksi.  

 Kulttuurikeskuksen ja sosiaalivirastojen yhteistyönä käynnistetään Save Haven 

turvaresidenssien tarjoamista vainotuille taiteiljoille 0,13M€. 

 

 YHTEENSÄ MUUTOS: palautus raamiin 38,2€, muut edellä listatut 5,13M€ ja 

erillismäärärahavaraus kaupunginhallituksen käyttömenoihin 

 HUOM! Esitettyjen muutosten jälkeen talousarvioesitys on edelleen kymmeniä miljoonia 

euroja ylijäämäinen. 

Investoinnit 
 Investointeihin lisäpanoksia:  

o Opetuksen digiloikka, 7,5M€/vuosi kolmen vuoden ajan 

o Korjausarvioon minimilisäys 1,6M€, joka palauttaa lautakunnan raamiesityksen 

mukaisen tason. Koulukorjauksien ja uudisrakennusten aikaistaminen Lauttasaaressa 

ja mahdollisesti Vuosaaressa, Jätkäsaaressa ja Tehtaanpuistossa, viraston arvion 

mukaan.  

o Tukkutorin pakastamo-hanke 35M€ (lisäystä 25M€) 

o Kirjastot (Töölön kirjaston peruskorjaus, Maunulan kirjasto) 0,5M€ 

o Kaupunginmuseon remontti ja muutto 0,22M€ 

o Mustapuron leikkipuiston aikaistaminen 2017-2018 

o Asuntorakentamisen volyymin lisääntymisestä aiheutuvat esirakentamisen 

kustannukset (25% asuntotuotantotavoitteen lisääminen). 

 

Lisäksi Sdp edellyttää, että osana raamia lähellä olevan budjettitason palauttamista virastoja 
edellytetään arvioimaan 2017 budjettivalmistelua varten, mitkä ovat odelliset tuottavuutta 
parantaneet uudistukset kullakin toimialalla valtuustokauden 2013 alusta lukien. 
 
 
LIITTEET 

1. KÄYTTÖTALOUS, 2015 kevään suunnitteluraamitason palauttavat esitykset hallintokunnittain 

(s. 3) 

2. Esitys: Aurinkosähköohjelman kehittäminen Pöyryn selvityksen pohjalta (s. 4) 

3. Esitys: Helsingin rakennusten energiatehokkuuden parantamisohjelma (s. 5)  

4. Sdp:n valtuustoryhmän valtuustoaloite 21.10.2015: Lisää koteja Helsinkiin ja 

pääkaupunkiseudulle (25% asuntotuotantotavoitteen lisäys) (s. 7) 

5. Avoimia kysymyksiä talousarvioesitys 2016 liityen (s. 9) 

                                                        
1 Lisäyksestä on vähennetty 7,9M€, joka talousjohtaja Saxholmin antaman tiedon mukaan 
sisäisten vuokrien ja palvelujen indeksijäädytysten vaikutus virastojen menoihin 
yhteenlaskettuna. 
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Sdp Helsinki budjettiesitys: Kestävän kasvun Helsinki 2016 - koulut, kodit ja hoiva 
LIITE 1 KÄYTTÖTALOUS, 2015 kevään suunnitteluraamitason palauttavat esitykset 
 
Pelastustoimi: 
400 000€ 
 
KSV 
335 500€ 
* 
+raamin ulkopuolelta 500 000€ (25% asuntuotannon lisäyksen toteuttamiseen) 
 
Suomenkielinen työväenopisto: 
176 000€ 
+Lisäksi merkittävä rooli maahanmuuttajakoulutuksessa 
+Tekstikirjaus korjattava ”työväenopisto luopuu Oulunkylätalosta samaan aikaan.” 
 
Arbis 
35 000€ 
 
NAK 
200 000€ 
+lisäksi merkittävä rooli maahanmuuttajakoulutuksessa 
 
Opetustoimi  
10M€  
+raamin ulkopuolelta digiloikka (laskettu erikseen) 
+raamin ulkopuolelta maahanmuutto-ohjelma (laskettu erikseen) 
 
Kirjasto  
70 000€  
Pois: “keskustakirjaston menolisäysten kattamisesta vain puoleksi ja keskustakirjaston 
muuttamisesta osin kaupalliseksi tulonhankintatilaksi tms ostopalveluksi”.  
 
Kulke  
156 000€ 

Vaka 

4,6M€  
+1,15M€ (pd, lapsiluvun kasvu) 

SOTE 
Sote 18,2M€ 
Toimeentulotuki 2,6 M€ 
HUS 7,7 M€ 
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Sdp Helsinki budjettiesitys: Kestävän kasvun Helsinki 2016 - koulut, kodit ja hoiva 
LIITE 2 Aurinkosähköohjelman kehittäminen Pöyryn selvityksen pohjalta 
 
Pöyry Management Consulting Oy:n Helsingin kaupungin tilauksesta laatima selvitys 
”Kiinteistökohtaisen hajautetun energian tuotannon potentiaali Helsingissä” esiteltiin 
Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaoksen kokouksessa 26.10. Raportti on luettavissa: 
http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallituksen_konsernijaosto/Suomi/Esitys/2
015/Kanslia_2015-10-26_Koja_16_El/E9A628AA-F7A7-44B8-9DF2-A63815273FDB/Liite.pdf 
 
Pöyryn raportista ilmenee, että jo nykyisellä hintatasolla kiinteistöihin sijoitettavien 
aurinkosähköjärjestelmien teknistaloudellinen potentiaali on Helsingissä erittäin merkittävä. 
Kaupungin toimilla omiin kiinteistöihinsä on suuri merkitys markkinoiden synnyttämisessä. 
 
Sdp Helsinki ehdottaa, että 2016 talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetään 
aurinkosähköohjelman kehittämisestä Helsingille.  
 
Ohjelman lähtökohta: 
Helsinki rakennuttaa aurinkosähköjärjestelmät omistamiinsa kiinteistöihin silloin kun 
esimerkiksi seuraavat ehdot täyttyvät: 

- järjestelmän odotettu vuosittainen korkotuotto on 30 vuoden laskenta-ajalla on vähintään 
esimerkiksi 2% (tähän lisätään kaupungin maksama todellinen korkomeno)  

- kiinteistön oletettu käyttöikä on yli 30 vuotta 
 
Ohjelman toteutus: 
Tarkemmat kiinteistökohtaiset selvitykset koko kiinteistökannasta käynnistetään 
välittömästi. On huomioitava, että osa järjestelmistä on taloudellisesti kannattavaa ostaa 
palveluna. Niissä tapauksissa ehtoja sovelletaan. 
 
Ohjelman rahoitus 
TAE 2016 varataan 0,2M€ euroa ohjelman valmisteluun. 
Ehdotus tarvittavista investoinneista valmistellaan osaksi raamibudjettia maaliskuuksi 2016. 
 
 

  

http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallituksen_konsernijaosto/Suomi/Esitys/2015/Kanslia_2015-10-26_Koja_16_El/E9A628AA-F7A7-44B8-9DF2-A63815273FDB/Liite.pdf
http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallituksen_konsernijaosto/Suomi/Esitys/2015/Kanslia_2015-10-26_Koja_16_El/E9A628AA-F7A7-44B8-9DF2-A63815273FDB/Liite.pdf


 5 

Sdp Helsinki budjettiesitys: Kestävän kasvun Helsinki 2016 - koulut, kodit ja hoiva 
LIITE 3 Helsingin rakennusten energiatehokkuuden parantamisohjelma  
 
Pöyry Management Consulting Oy:n Helsingin kaupungin tilauksesta laatima selvitys 
”Kiinteistökohtaisen hajautetun energian tuotannon potentiaali Helsingissä” esiteltiin 
Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaoksen kokouksessa 26.10.2015. Raportti on 
luettavissa: 
http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallituksen_konsernijaosto/Suomi/Esitys/2
015/Kanslia_2015-10-26_Koja_16_El/E9A628AA-F7A7-44B8-9DF2-A63815273FDB/Liite.pdf 
 
Pöyryn  selvityksestä ilmenee, että Helsingissä on merkittävä energiatehokkuuden teknisesti 
ja taloudellisesti hyödynnettävissä oleva potentiaali. Mikäli potentiaali saadaan nopeasti 
käyttöön, on tällä kaupungin ja kaupunkilaisten ostetun energian säästön ja sitä kautta 
kaupungin talouden, kaupunkilaisten säästöjen sekä yleisen taloudellisen toimeliaisuuden 
lisäämisen lisäksi myönteinen vaikutus myös teknologiayritysten toimintaympäristöön, 
työpaikkoihin, päästöihin sekä kaupungin julkisuuskuvaan. Potentiaalien nopea käyttöönotto 
vähentää myös Helenin investointitarvetta. 
 
Sdp Helsinki ehdottaa, että 2016 talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetään 
rakennusten energiatehokkuuden parantamisohjelmasta.  
 
Ohjelman lähtökohta: 
Potentiaalit jakautuvat tarvittavien toimenpiteiden osalta 1) kaupungin omiin kiinteistöihin 
(19% koko kiinteistökannasta) ja  2) muihin kaupungin alueella oleviin kiinteistöihin. 
 
Ehdotus 1: Helsinki parantaa omien kiinteistöjensä energiatehokkuutta silloin kun 
seuraavat ehdot täyttyvät: 

- parannuksen odotettu vuosittainen korkotuotto on parannuksen todellisella käyttöajalla 
vähintään esimerkiksi 2% (tähän lisätään kaupungin maksama todellinen korkomeno) 

- kiinteistön oletettu käyttöikä tai aika laajempaan remonttiin on yli parannuksen todellisen 
käyttöajan 
 

Ehdotus 2: Energiajärjestelmäavustus olemassa oleviin yksityisesti omistettuihin 
asuintaloihin. 
Helsinki suunnittelee määräaikaisen teknologianeutraalin kiinteistöjen energiajärjestelmien 
tukiohjelman, jossa olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamista ja 
kiinteistössä tuotettavan uusiutuvan energian tuotantoa tuetaan esimerkiksi 12%-2% 
investointikustannuksesta. Tuki tehdään laskevaksi siten, että ensimmäisenä vuonna tuki on 
12% ja viimeisenä vuonna 2%. Vuosittainen tukikatto sovitaan erikseen, se voisi olla 
esimerkiksi 15 miljoonaa euroa.  
On huomioitava, että osa muutoksista on taloudellisesti kannattavaa ostaa palveluna. Niissä 
tapauksissa ehtoja sovelletaan. 
 
*HUOM Valtio tarjoaa yrityksille taloudellisia kannusteita energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvan 
energian käyttöönottoon. Kotitalouksille näitä kannusteita ei ole.  

 
Ohjelman toteutus: 
Tarkemmat kiinteistökohtaiset selvitykset koko kiinteistökannasta käynnistetään välittömästi 
ja investoinnit käynnistetään kiinteistöittäin ehtojen täyttyessä. On huomioitava, että osa 
muutoksista on taloudellisesti kannattavaa ostaa palveluna. Niissä tapauksissa ehtoja 

http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallituksen_konsernijaosto/Suomi/Esitys/2015/Kanslia_2015-10-26_Koja_16_El/E9A628AA-F7A7-44B8-9DF2-A63815273FDB/Liite.pdf
http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallituksen_konsernijaosto/Suomi/Esitys/2015/Kanslia_2015-10-26_Koja_16_El/E9A628AA-F7A7-44B8-9DF2-A63815273FDB/Liite.pdf
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sovelletaan. Ehdotus tarvittavista investoinneista valmistellaan osaksi raamibudjettia 
maaliskuuksi 2016. 
 
Ohjelman rahoitus 
TAE 2016 varataan 0,2M€ euroa ohjelman valmisteluun. 
Ehdotus tarvittavista investoinneista valmistellaan osaksi raamibudjettia maaliskuuksi 2016. 
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Sdp Helsinki budjettiesitys: Kestävän kasvun Helsinki 2016 - koulut, kodit ja hoiva 
Liite 4:  
 
21.10.2015 
 
Sdp:n valtuustoryhmän ryhmäaloite: Lisää koteja Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle! 
 
ALOITE 
1. Sdp:n valtuustoryhmän Lisää koteja –aloite esittää, että Helsinki nostaa omaa 
asuntotuotantotavoitettaan 25 prosentilla vuodesta 2016 alkaen ja esittää vastaavaa nostoa 
koko seudun asuntotuotantotavoitteeseen. Käytännössä tämä lisäys nostaisi seudun nykyistä 
12 000-13 000 asunnon vuosituotantoa 3000-4000:lla asunnolla vuosittain. Helsingin osuus 
nousisi näin noin 7000:een asuntoon vuodessa.  
2. Kohtuuhintaisen asumisen lisäämiseksi Sdp:n valtuustoryhmä esittää, että nostetun 
asuntotavoitteen sisällä ARA-tuotannon osuus nostetaan 30:een prosenttiin nykyisestä 20:stä 
prosentista. 
3. Edellisten tavoitteiden mahdollistamiseksi Sdp:n valtuustoryhmä esittää osana 
ryhmäaloitetta, että Helsinki pyrkii kaikin keinoin vaikuttamaan valtion asuntopolitiikkaan ja 
ARA-ehtoihin. Asuntopolitiikassa painotetaan valtion ja seudun välistä yhteistyötä ja MAL-
sopimusten uudistamisen kautta, joissa on syytä jatkaa yhteistyötä seudun asumis- ja 
liikennekysymyksissä. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon kannalta välttämättömiä ARAn 
tuotantomahdollisuuksia ei kavenneta.  
 
TAUSTAA JA PERUSTELUJA 
Helsingin seudun nykyinen asuntotuotanto on määrällisesti lähellä MAL-sopimuksen 
tavoitteena ollutta 12 000-13 000 asunnon vuosituotantoa. Sopimuksen ARA-tavoite on 
samaten lähellä tavoitteena ollutta 20 prosenttia eli 2 500 asuntoa, etenkin jos Kuuma-
kunnissa otetaan mukaan asumisoikeusasunnot. Myös vuodelle 2016 sovittu 
kaavoitustavoitteen nosto 25 %:lla näyttäisi olevan saavutettavissa. 
Juuri nyt kokonaistilanne on siis varsin hyvä, jos tarkastellaan tehtyjä sopimuksia. 
Asuntomarkkinoihin muutaman vuoden tuotanto ei kuitenkaan vaikuta paljoakaan. Kasvanut 
tuotanto lisää koko asuntokantaa vain noin 1,5% vuodessa. ARA-vuokra-asuntojen osalta 
poistuma säätelystä 40 vuoden rajoitusten jälkeen uhkaa ylittää seudulla  valmistuvan 
uudistuotannon määrän eli käytännössä saatavilla olevien ARA-asuntojen tarjonta jopa 
vähenee.  
Todellinen asuntopolitiikan haaste on Helsingin seudun ennakoitu väestönkasvu. Sitä 
vahvistaa entisestään lähivuosina turvapaikan saaneiden, kaupunkielämään pyrkivien uusien 
suomalaisten asuntojen tarve. Helsingin seudun kasvavalla asuntotuotannolla voidaan 
säilyttää yhteiskuntamme sosiaalinen tasapaino. Koko maan kannalta on myös tärkeätä, että 
Helsingin seutu tarjoaa mahdollisuudet työntekoon ja asumiseen. Tällöin kasvava väestö 
mahdollistaa myönteisen talouskehityksen koko maalle.  
Valtion tulisikin nopeasti uudelleen arvioida asuntopolitiikan linjaukset ja toimenpiteet. 
Toimimalla Sdp:n ryhmäaloitteen esittämällä tavalla Helsinki ja Helsingin seutu saisi 
asuntojen määrän kasvuun noin vuodesta 2018 alkaen.  
Itse asiassa tilanne edellyttäisi vielä ehdotettuakin radikaalimpia toimenpiteitä kuten 
esimerkiksi määräaikaista kohtuuhintaisten asuntotuotannon osuuden huomattavasti 
korkeampaa nostoa. 
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Jos nyt ei ryhdytä määrätietoisiin ja ripeisiin toimin, niin asunnottomuus lisääntyy, 
asuntotilanne kärjistyy ja kuntien ja valtion asuntotuki- ja toimeentulotukimenot kasvavat 
nopeasti.  
Asuntoahdinko synnyttää myös kyseenalaiset vuokra-asuntomarkkinat. Välttämätöntä 
asumista tullaan tarjoamaan laadultaan heikoissa, mutta huippuhintaisissa vaihtoehdoissa. 
Toisaalta seudulle on juuri nyt rakennettu varsin suuri määrä pieniä kovan rahan vuokra-
asuntoja, joita vuokrataan 20-30 euron neliöhinnoilla. Nuokin vuokrat saadaan 
yhteiskunnalta tarvittaessa asumistuen- ja toimeentulotuen kautta, jos muuta mahdollisuutta 
ei yksinkertaisesti ole.   
Parikymmentä vuotta toiminut valtion lähiö-ohjelma ja avustustoiminta on myös loppumassa 
tämän vuoden lopussa. Sen jatkoksi tarvitaan kipeästi valtion osallisuutta asuinalueiden 
monikulttuurisuushaasteisiin. Kasvava vieraskielinen väestönosa merkitsee tarvetta 
positiiviseen diskriminaatioon useissa kuntalaispalveluissa neuvoloista hoivakoteihin. Myös 
lähiö-ohjelmaa seuraavan mahdollisen ohjelman valtion osuus voidaan rahoittaa ARAn 
rahastovaroista. 
Valtion mahdollinen uudelleen harkittu asuntopolitiikka antaisi myös mahdollisuudet MAL-
sopimusten uudistamiseen. Asuntopolitiikan lisäksi valtion pitää tulla Helsingin seudun 
kumppaniksi tarpeellisen joukkoliikenneverkoston rakentamisessa kuten on tähänkin  asti 
toimittu.  
Välittömän asuntotarpeen osalta voitaisiin lisäksi selvittää mahdollisuudet käyttää nyt 
valmistuneita kovan rahan vuokra-asuntoja myös ARA-asuntojonojen purkamiseen. Tässä 
tarvitaan yksityissektorin kykyä yhteistoimintaan. Lopputulos on kuitenkin hallitumpi ja 
halvempi yhteiskunnalle kuin maksaa samat kustannukset yksittäisten asumis- ja 
toimeentulotukien kautta. Samoin tulisi neuvotella tästä osuudesta nyt jo rakenteilla oleviin 
kovan rahan vuokra-asuntoihin.  
Kun ottaa huomioon väestön kasvun ja pitkään jatkuneen ongelmallisen asuntotilanteen, on 
hyvä muistaa, että poikkeustilanteissa ympäristöministeriöllä on mahdollisuus osoittaa 
asukkaita nykyiseen asuntokantaan.   
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Sdp Helsinki budjettiesitys: Kestävän kasvun Helsinki 2016 - koulut, kodit ja hoiva 
Liite 5: Avoimia kysymyksiä talousarvio 2016 liittyen 
 
HKL: kaupunkipyörähanke, kuinka hoidetaan? 
 
HSL: lippujen hintojen korotus, kuinka suhteutuu Helsingin kaupunginhallituksen linjaukseen 
ja 2016 budjettiesitykseen 
 
 


