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Kaupunkistrategia 
Helsingissä
• Uusi kuntalaki määrää kuntastrategiasta

• Johtamisjärjestelmän uudistamisessa kaupunginvaltuusto 
määritellyt johtamisjärjestelmän ydinasiat

• Valmisteluprosessi ja osallistumisen hyödyntäminen
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Kuntastrategia
Kuntalaki 37 §

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan 
toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:
1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
4) omistajapolitiikka;
5) henkilöstöpolitiikka;
6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

3



Kuntastrategia
Kuntalaki 37 §

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä 
tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista 
kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä 
myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -
suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia 
tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.
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Kunnan johtaminen
Kuntalaki 38 §

Kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian 
mukaisesti.

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, 
taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Valtuusto voi päättää, että 
kunnanjohtajan sijasta kuntaa johtaa pormestari.
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Helsingin strategiamalli

• Kaupungilla on kaksi valtuustokautta 2009-2012 ja 2013-2016 
ollut käytössä valtuuston päättämään strategiaohjelmaan 
perustuva strateginen ohjausjärjestelmä

• Kaupungin strategiamallin on tulkittu vastaavan uuden kuntalain 
vaatimuksia.

• Poliittisen johtamisjärjestelmän muutos ja pormestarimalli 
uudistaa kaupungin strategista johtamista
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Uusi hallintosääntö
• Kaupunginvaltuuston hyväksymässä 1.6.2017 voimaan tulevassa 

hallintosäännössä on kuntastrategiasta käytetty termiä 
kaupunkistrategia. 

• Kaupunkistrategia hallintosäännössä mm.:
• Toimialalautakuntien tehtävänä on valvoa, että toimialan 

toiminta on kaupunkistrategian ja talousarvion sekä 
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien 
tavoitteiden mukaista.

• Suomen ja ruotsin kielellä laaditaan hallintosääntö ja vastaavat 
säännöt, talousarvio ja -suunnitelma, tilinpäätös, 
tilintarkastuskertomus, toimintakertomus, arviointikertomus 
sekä kaupunkistrategia

• Kaupunginvaltuusto asettaa kaupunkistrategiassa ja 
talousarviossa osallisuuden ja vuorovaikutuksen painopisteet ja 
tavoitteet.
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Valtuustokauden 2017-2021 kaupunkistrategian valmistelu ja 
talousarvion 2018 valmistelu vuonna 2018

1.6.2017

Toimintaympäristön analyysi

Valtuusto
seminaari

2.-3.2.

2013-2016
strategiaohjelman arviointi

Kuntavaalit
9.4.2017

Uusi
Kaupungin-

valtuusto
7.6.

Toiminta-
ympäristö-

analyysi

Kaupungin 
haasteet ja 
strategiset

linjaus-
tarpeet

Kaupunginvaltuuston
strategiatyö

Kaupungin-
valtuusto
strategia-

päätös

Valtuusto-
seminaari
15.-16.6.

Talousarvio 2018
Raami-
ehdotus 
2018
Kaupungin-
hallitukselle

Valmistellaan kesäkuun alkuun:
- Aineisto kaupunginvaltuuston 

strategiaseminaariin
- Talousarvion 2018 raami ja talouden 

tausta-aineisto

Lautakuntien
Talousarvio-
ehdotukset 
elokuu

Marraskuu

Kaupungin-
valtuusto

Strategia
2018-2021

Tammikuu Joulukuu

Skenaariotyö

KaupunkilaisetVuorovaikutus: henkilöstö ja sidosryhmät
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Skenaariotyö

• Muotoilun soveltaminen strategiseen ajatteluun ja 
strategiatyöhön

• Muotoilujohtaja Anne Stenrosin johdolla on työstetty useista 
tulevaisuuden skenaarioista lähtien kaupungin tulevia haasteita ja 
niiden ratkaisuja

• Workshopien sarja eri kokoonpanoilla osana kaupungin 
organisaation uudistamista

• kaupunkitasoista työskentelyä ja toimialojen työskentelyä

• Skenaariot ovat uusi työtapa tulevaisuuden haasteiden 
hahmottamiseen
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Osallistumisen menetelmät

1) Kerro kantasi -palvelussa on kysely avoinna 13.4.–5.5.2017

2) Tulevaisuuden Helsinki –verkkoaivoriihessä 24.4.–5.5. 

3) Osallistu kyselyyn paperisella lomakkeella kirjastoissa. Kysely 
toteutetaan kirjastoissa 24.4.–5.5.2017. (Kirjasto 10, Käpylä, Maunula, 
Oulunkylä, Töölö, Kontula, Malmi, Kallio, Pohjois-Haaga, Herttoniemi, 
Itäkeskus ja Vuosaari.)

4) Asukasilta 2.5.2017
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Osallistumisen tulosten 
hyödyntäminen
• Vuorovaikutuksen tulokset käsitellään kansliapäällikön johdolla 

kaupungin ylimmän viranhaltijajohdon kesken, kun kaupungin 
toimintaympäristön analyysia valmistellaan 
kaupunginvaltuustolle

• Tulokset raportoidaan kaupunginvaltuustolle 
valtuustoseminaariin 15.-16.6.2017

• Tulokset ovat käytettävissä kaupunginhallituksen ja 
kaupunginvaltuuston kaupunkistrategian päätösaineistojen 
aineistona
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