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§ 963
Valtuutettu Osku Pajamäen toivomusponsi: Raportti 
tuottavuustoimenpiteiden toteutuksesta ja kehittämiskeskustelujen 
tuloksista

HEL 2011-002402 T 00 01 02

Päätös

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

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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 (Osku 
Pajamäki) 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 kesäkuussa kokoontuvalle 
valtuustolle toimitetaan raportti tuottavuustoimenpiteiden toteutuksesta 
ja henkilöstöjärjestöjen kanssa käytyjen kehittämiskeskustelujen 
tuloksista” (Osku Pajamäki, 82-0).

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 vuoden 2011 alussa 
käynnistetään tuottavuutta ja työhyvinvointia lisäävä ohjelma. Ohjelman 
tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja taloudellisuutta. Ohjelma 
koostuu eri hallintokuntien toiminnan tehostamiseen ja työhyvinvointiin 
tähtäävistä hankkeista ja se koskee kaikkia hallintokuntia. Ohjelman 
toteuttamisen ohjeistaa ja sen ohjauksesta vastaa talous- ja 
suunnittelukeskus.  Ohjelman onnistunut toteuttaminen edellyttää 
henkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen tiivistä osallistumista alusta alkaen. 
Tavoitteena on, että vuonna 2012 palvelut tuotetaan nykyistä 
edullisemmin asukasta kohden laskettuna.

Kaupunginhallitus kehotti 15.11.2010 talous- ja suunnittelukeskusta 
antamaan hallintokunnille ohjeet tuottavuutta ja työhyvinvointia lisäävän 
ohjelman valmistelusta. Lisäksi Khs kehotti kaikkia hallintokuntia 
valmistautumaan tekemään esitykset tuottavuutta parantavista 
konkreettisista toimenpiteistä 1.5.2011 mennessä talous- ja 
suunnittelukeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Talous- ja suunnittelukeskus antoi virastojen ja liikelaitosten päälliköille 
24.1.2011 ohjeet esitysten laatimisesta.  Henkilöstön osallistumista 
koskien ohjeisiin sisältyi, että:

- Ohjelman kaupunkitasoinen yhteistoiminta henkilöstön kanssa 
tapahtuu henkilöstötoimikunnan kautta. Virasto- ja liikelaitostasoiset 
toimenpiteet käsitellään niiden henkilöstötoimikunnissa tai vastaavissa 
elimissä normaaleissa yhteistoimintamenettelyissä. 

- Henkilöstön aloitteiden ja ideoiden hyödyntäminen. Toimenpiteet 
henkilöstön tuottavuusideoiden lisäämiseksi, löytämiseksi ja 
toteuttamiseksi. Palkitsemisen ja kannusteiden käyttö tuottavuuden 
lisäämiseksi. 

Virastojen ja liikelaitosten toimenpiteet ovat jatkumoa Helsingissä 
pitkään tehdylle palvelujen kehittämistyölle, jonka tavoitteena on ollut ja 
tulee olemaan tuottavuuden parantaminen. Toimenpiteiden 
toteuttaminen tapahtuu pääosin osana jatkuvaa toiminnan ja talouden 
suunnittelua, kehittämistä ja johtamista.

Esittelijä toteaa, virastojen ja liikelaitosten toukokuussa toimitetut 
esitykset sisältyivät pääosin samansisältöisinä lauta- ja johtokunnissa 
käsiteltyihin vuoden 2012 talousarvioesityksiin. Tämä informaatio 
annettiin Khlle 15.8.2011 käsiteltäessä iltakoulussa vuoden 2012 
talousarvion ja taloussuunnitelman 2012-2014 valmistelutilannetta. 

Tuottavuutta parantavien toimenpiteiden kokonaisuus sisältää (1) 
toiminta- ja palveluprosessien kehittämistä, (2) tietojärjestelmien 
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hyödyntämistä, (3) tilojenkäytön tehostamista ja palveluverkon 
kehittämistä ja (4) säästötoimenpiteitä. Näin ollen 
tuottavuustoimenpiteiden valmistelu kohdistui eri virastoissa ja 
liikelaitoksissa eri toimintoihin ja toisaalta eri henkilöstöryhmiin eri 
tavoin. Näin on perusteltua, että noudatetaan sovittuja 
yhteistoimintamenettelyjä ja että virastojen ja liikelaitosten esityksiä 
valmistellaan yhteistyössä henkilöstön kanssa eri tasoilla.

Tuottavuus- ja työhyvinvointiohjelman etenemistä on esitelty kaupungin 
henkilöstötoimikunnalle 15.12.2010, 14.1.2011, 14.2.2011, 14.3.2011 
ja 30.5.2011. Järjestöneuvottelukunnalle asiaa on esitelty 10.3.2011 ja 
työsuojeluneuvottelukunnalle 8.6.2011.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto


