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§ 938
Valtuutettu Pekka Saarnion toivomusponsi: Kaupungin palvelujen 
tuottamisvaihtoehtojen vaikutukset yhdenvertaisuuteen

HEL 2011-002315 T 02 09 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 10.11.2010 hyväksymän toivomusponnen (Pekka 
Saarnio) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 10.11.2010 hyväksymän toivomusponnen (Pekka 
Saarnio) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään 10.11.2010 ehdotusta talousarvioksi vuodeksi 2011 ja 
taloussuunnitelmaehdotusta vuosille 2011–2013 Kvsto hyväksyi 
samalla seuraavan toivomusponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupungin palvelujen 
tuottamisvaihtoehtoja punnittaessa selvitetään sekä niiden vaikutukset 
kuntalaisten yhdenvertaisuuteen että eri vaihtoehtojen 
kokonaistaloudellisuus.” (84-0)    

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä 
toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. 
Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.
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Esittelijä toteaa, että kaupunginvaltuuston 10.11.2010 hyväksymään 
vuoden 2011 talousarvioon sisältyy, että vuonna 2011 laaditaan 
ehdotus kaupungin palveluiden tuottamisen strategiaksi. Strategiassa 
määritellään, miten palvelut järjestetään ja tuotetaan – mitkä palvelut 
kaupunki tuottaa itse, mitkä palvelut tuotetaan yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa ja mitkä hankitaan markkinoilta. Strategiassa 
tarkastellaan kaupungin keskeisiä palveluita, kartoitetaan niiden 
nykytila ja suunnitellaan niiden kehittämistä. Tavoitteena on turvata 
palvelujen saatavuus ja laatu tulevaisuudessa. Tarkoituksena on 
tuottaa mahdollisimman laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti.

Palveluiden tuottamisen strategian valmistelun lähtökohtia on esitelty 
kaupunginhallituksen iltakoulussa 20.6.2011. Valmistelu on ajoitettu 
tehtäväksi syyskaudella 2011 keväällä 2011 vireillä olleiden muiden 
valmistelujen ja toimintaympäristön muutosten vuoksi. Näitä olivat mm. 
tuottavuus- ja työhyvinvointiohjelman valmistelu, sosiaali- ja 
terveystoimen kokonaisselvitys ja Helsinki-Vantaa – selvitys. Lisäksi 
valmistelun käynnistämisessä haluttiin ottaa huomioon hallitusohjelman 
linjaukset kuntapalvelujen järjestämisestä.

Kaupunginjohtaja on 10.8.2011 asettanut työryhmän valmistelemaan 
palvelustrategiaa vuoden 2011 loppuun mennessä. 
Strategiaohjelmassa 2009–2012 on lähtökohtana kaupungin oman 
palvelutuotannon kehittäminen. Virastoilla ja liikelaitoksilla on 
talousarviossa määritelty nykyiset palvelustrategiset linjaukset. 
Palvelustrategiatyössä kartoitetaan nykyinen palvelujen 
tuotantojakauma ja etsitään ajatuksia uuden strategiakauden 
palvelustrategisille ratkaisuille. Keskeisenä tehtävänä on kaupungin 
oman palvelutuotannon ja muiden tuotantovaihtoehtojen 
kustannusrakenteen tarkastelu. Tuottamisvaihtoehtojen arvioinnissa 
ovat keskeisinä kriteereinä mm. juuri toivomusponnessa esitetyt 
näkökulmat kuten kokonaistaloudellisuus ja kuntalaisten 
yhdenvertaisuus.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
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Tiedoksi
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Kaupunginvaltuusto


