
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, 

 

Raskaan talousvuoden jälkeen käsillä oleva talousarvio on syntynyt suhteellisen hyvässä 

yhteistyössä. Kiitämme valtuustoryhmiä avoimen neuvotteluilmapiirin ylläpitämisestä. 

Keskustan ryhmä kiittää eri hallintokunnissa talousarvion valmisteluun osallistuneita virkamiehiä ja 

kaupungin johtoa. Toimintamenojen leikkaukset huolestuttavat ryhmämme. Talousarviossa tulee 

näkyä valtuuston esittämä tahto ja sen valvomisessa tarkastuslautakunnalla on edelleen tärkeä 

tehtävä.  

 

Neuvotteluissa saavutetut lisäykset olivat tärkeitä ja täydensivät kaupunginjohtajan alkuperäistä 

budjettiesitystä. Budjetissa tulee tavoitella sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Olemme tyytyväisiä 

siitä, että monet Keskustan ryhmän esillä pitämistä tavoitteista näkyvät talousarviossa. 

Neuvotteluissa kannoimme huolta, useiden muiden ryhmien lailla, nuorten työllisyystilanteesta, 

päivähoidon toimivuudesta sekä vanhusten kotihoidon riittämättömyydestä. Näihin kohdistetaan nyt 

rahallinen lisäpanostus. Nyt – talouden vakauden ylläpitämiseksi – on tullut verokorostusten aika. 

 

Hallintorakenteiden toiminnan tehostaminen on ollut pitkään keskustan ryhmän tavoitteena. 

Tuemme lämpimästi suunnitelmaa laatia vuoden 2011 aikana palveluiden tuottamisen strategia: 

mitkä palvelut kaupunki tuottaa itse, mitä tuotetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja mitä 

hankitaan markkinoilta. Meille on tärkeää turvata palvelujen saatavuus ja laatu tulevaisuudessakin – 

pääkaupunki on kansallinen esikuva, jonka toimia seurataan. Tuemme myös selvitetystä ns. 

monituottajamallien käyttöönotosta. 

 

Vaikka investointien karsiminen on aloitettu, päästin neuvotteluissa yhteisymmärrykseen tietyistä 

prioriteeteista. Kaupungin resursseja tulee käyttää tehokkaasti ja saavuttaa palveluinvestoinneissa 

korkea vaikuttavuus. Kannatamme sitä, että sosiaali- ja terveystoimesta tehdään kokonaisselvitys, 

tavoitteenaan parantaa tuottavuutta. Eikä ainoastaan selvitys, vaan nyt on jo korkea aika ryhtyä 

toimenpiteisiin.  

 

Meille tärkeitä ovat työllisyyden tukeminen ja elinkeinopolitiikan strateginen päivittäminen.  

Ennakoitava elinkeinopolitiikka on taloudellisen kriisin toipumisessa tärkeää, kannustaen uuteen 

yrittäjyyteen ja siten verotulojen ja työpaikkojen kasvattamiseen. Pääkaupunkiseudun yhteistyön 

tulee edelleen laajeta ja neuvotteluyhteys säilyttää hyvänä Vantaan ja Espoon välillä. Sipoon 

suunnittelun aloittaminen on tärkeää. Palveluiden yhteiskäyttö kaupungin rajojen yli tulee 

vääjäämättä lisääntymään, mikä tuo uusia haasteita myös poliittiseen päätöksentekoon.   

 

Satamatoiminnoissa - sataman konttipinoissa - näkyy parhaiten taloudellisen kehityksen kaari. 

Vuosaaren kaksi vuotta sitten avattu suursatama ei vielä ole saanut näyttää koko kapasiteettiaan. 

Satamakilpailu on kovaa kansallisesti ja kansainvälisesti.  

 

Asuntotuotannon tulee Keskustan mielestä kuulua priorisoituihin investointeihin. Asuntojen 

rakentamisen elvyttäminen vaatii kaupungilta rohkeita avauksia. Kohtuuhintainen asuminen on 

pääkaupunkilaisen perusoikeus. Helsingin oma asuntotuotanto ei yllä Ma-ohjelman tavoitteeseen, 

mutta toivomme, että suunnitellut suuret hankkeet kuitenkin käynnistyvät. Asuntopolitiikka on 

pääkaupungille vahva sosiaalisen eheyden väline ja avain työvoiman saatavuuden pullonkaulojen 

avaamiseen. 

 

Lähivuosinakin työttömyyteen liittyvät ongelmat ja lisäkustannukset ovat pääkaupungin 

erityishaaste. Asukkaiden kannalta tärkeintä on, että työllisyys pysyisi vakaana ja usko 

tulevaisuuteen säilyisi. Tuemme lämpimästi vuoden 2011 aikana selvitettävää ns. Paltamon mallin 



kaltaisten ratkaisujen soveltumista Helsingin vaikeasti työllistyvien palveluihin ja palveluiden 

uudistamista selvityksen pohjalta. Työttömyyden kasvun ehkäisemiseksi on tehtävä kaikki voitava.  

Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja. Me emme voi työllistää itse merkittävästi 

nykyistä enempää. Siksi elinkeinopolitiikka on tärkeää. Se mahdollistaa uusien yritysten 

houkuttelun Helsinkiin ja perustamaan tänne uusia työpaikkoja.  

 
Haluamme lisäksi kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin näkökohtiin vuoden 2011 toimissa:   

 Mikäli palveluverkkojen tarkastelua jatketaan, tarkastelu on tehtävä eri kaupunginosia 

tasapuolisesti kohdellen ja tarvittaessa myös positiivisen diskriminaation hengessä. 

 

 Jos tuottavuus ei kasva, vaikuttaa se tulevaisuuden näkymiin. Investointien rajoituksia on 

tehtävä harkiten. Kaupungin vuokra-asuntotuotantoon tulee panostaa edelleen.  

 

 Kaupungin tulee voida ottaa käyttöön myös markkinasuuntautuneita ratkaisuja palvelujen 

järjestämisessä siellä, missä se voidaan osoittaa taloudellisesti ja laadullisesti järkeväksi 

 

 Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtimiseen ja tasaisesta rekrytoinnista huolehtimiseen. 

Helsingin tulee olla hyvä ja houkutteleva työnantaja. 

 

Kaupunkilaisten kotiseutu- ja kulttuuritietoisuus on olennaista helsinkiläisten viihtyvyydelle. 

Ryhmämme toivoo, että Helsingin kaupungin kulttuuri- ja museotoimen kokonaisvision laadinta 

aloitetaan vuonna 2011. Uudessa vuoden 1989 jälkeisessä Euroopassa kaupunginmuseot ovat suuria 

historiapoliittisten panostusten kohteita – miellä kaupunginmuseo joutuu karsimaan ja kaventamaan 

aukioloaikoja. Siksi teenkin seuraavan ponnen: 

 

Hyväksyessään talousarvion vuodelle 2011 kaupunginvaltuusto edellyttää, että 

laaditaan kaupunginmuseon toiminnan kehittämisestä strateginen kokonaisselvitys, 

joka perustuu kansainväliseen vertailuaineistoon ja uusimpaan museologiseen tietoon 

 

Toinen ponteni liittyy vastikään 150-vuotisjuhliaan viettäneen Helsingin kaupunginkirjaston 

tulevaisuuteen. Digitaalinen julkaiseminen tulee muuttamaan kirjan ja kirjastojen roolia. Nyt 

talousarviossa puhutaan ”laitehankinnoista” – ryhmämme näkee, että digitaalinen julkaiseminen 

tulee muuttamaan kirjan ja kirjastojen roolia ratkaisevasti seuraavan 10 vuoden aikan. Siksi teen 

seuraavan ponnen  

 

Hyväksyessään talousarvion vuodelle 2011 kaupunginvaltuusto edellyttää, että 

laaditaan pikaisesti selvitys siitä, miten digitaalinen julkaiseminen tulee vaikuttamaan 

kirjastojen käyttöön ja tiloihin sekä varaudutaan sen pohjalta uudistamaan 

kirjastostrategiaa   

 

Ympäristöasiat, energiaratkaisut, liikenteen ratkaisut ja asuminen ovat säätelevät arjen sujuvuutta 

kaupungissamme. Ryhmämme haluaa pitää kevyen liikenteen väylien rakentamisen vakaalla 

pohjalla.  

 

Ryhmämme on tyytyväinen, että Musiikkitalo vihdoin valmistuu, Jokeri 2:n rakentaminen 

häämöttää sekä Hietarannan kahvila-pukuhuonerakennus ja kylpylä saadaan vihdoin toivottavasti 

toteutettua. Julkinen liikenne on meille tärkeä Helsingin kehittämisessä. Iloitsemme, että rajuilta 

julkisen liikenteen lippujen hintojen korostuksilta vältyttiin.  Julkisen liikenteen suosion edellyttää 

sen houkuttelevuuteen panostamista. Ryhmämme haluaa pitää kevyen liikenteen väylien 



rakentamisen vakaalla pohjalla. Toimiva liikenne, hyvä asumisen laatu, lähipalvelut ja 

ympäristöasiat ovat 2010-luvulla se pohja, jolle me haluamme, että kaupunkiamme kehitetään ja 

rakennetaan.  

 

Terveyserot helsinkiläisten välillä ovat pysyneet valitettavan suurina. Helsinkiläisten keskielinikä 

on edelleen lyhyempi kuin muualla Suomessa ja terveys- ja hyvinvointi asemoituu helposti 

ääripäihinsä. Keskustan valtuustoryhmä pitää välttämättömänä, että kaupunki lisää ja jäntevöittää 

yhteistyötä eri sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöjen kanssa.  

 

Suomen tulevaisuus luodaan perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Perusopetus tulee 

säilymään yhtenä tärkeimpänä kuntapalveluna. Keskustalle on hyvin tärkeää, että opetuksen 

laadusta ei tingitä. Perusopetusta tulee kehittää niin, että vastaa hyvin erilaisten lasten tarpeisiin. 

Ryhmämme on edelleen huolissaan ammattikoulutuksen riittävyydestä ja sen tuloksista.  

Lastensuojeluun edelleen panostettava; huostaan otettujen lasten määrä tuntuu aina kasvavan laman 

aikana. Avohuollon tukitoimia on vahvistettava, samoin koulu- ja oppilashuoltoa.  

 

Kotihoidontuki ja yksityisen hoidon tuki eivät vedä tavoitteista huolimatta. Lamakaan ei tuonut 

lasten vanhempia kotiin lapsiaan hoitamaan. Päivähoidon budjetti on tiukka ja useissa 

päiväkodeissa liikutaan laillisuuden rajoilla, jos tarkastellaan henkilöstömäärää. Ennusteet lasten 

määristä ovat olleet jatkuvasti alimitoitettuja niin päivähoidossa kuin peruskoulutuksen 

suunnittelussa: 
 

 Hyväksyessään talousarvion vuodelle 2011 kaupunginvaltuusto edellyttää, että 

 tarkistetaan kaupungin sisäiset ennustemenetelmät sellaisiksi, että päivähoidon ja 

 peruskulutuksen lapsimäärissä ei ole jatkuvia yllätyksiä. 

 

Keskustan valtuustoryhmä kannattaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotusten hyväksymistä. 


