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§ 990
Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi: Asukkaiden ja 
asukasjärjestöjen osallistaminen palveluiden käyttäjälähtöisessä 
suunnittelussa

HEL 2011-002406 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 10.11.2010 hyväksymän toivomusponnen (Mari 
Holopainen) 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
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Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 10.11.2010 hyväksymän toivomusponnen (Mari 
Holopainen) 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 Helsingin palveluiden 
tuottavuushankkeessa osallistetaan myös asukkaita ja asukasjärjestöjä 
palveluiden käyttäjälähtöisen suunnittelun toteutumiseksi. Suunnitelma 
asukkaiden osallistamisesta tuodaan valtuustolle tiedoksi palveluiden 
tuottavuusohjelman käsittelyn yhteydessä.” (Mari Holopainen, 44-0).

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 
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 tuottavuus- ja työhyvinvointitoimenpiteiden esitysten 
laatimisesta. Ohjeisiin sisältyi kohta, jossa pyydettiin esittämään 
suunnitelmat asukkaiden, asukasjärjestöjen ja kumppaneiden 
osallistamiseksi palvelun suunnitteluun tuottavuuden lisäämiseksi. 
Tuottavuustoimenpiteiden valmistelu liittyi kiinteästi virastojen ja 
liikelaitosten vuosittaisen toiminnan ja talouden suunnitteluun. Näin 
ollen asukkaiden osallistamista on tarkoituksenmukaista tarkastella 
kuhunkin palveluun liittyen. Asukkaiden, asukasjärjestöjen ja 
kumppaneiden osallistamista on siksi tarkoituksenmukaista toteuttaa 
osana palvelutoiminnan pitkäjänteistä kehittämistä.

Esittelijä toteaa, että talous- ja suunnittelukeskuksessa tehdyn 
valmistelun perusteella virastojen ja liikelaitosten toukokuussa 
toimitetut esitykset tuottavuus- ja työhyvinvointitoimenpiteistä sisältyvät 
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. Näin ollen 
tuottavuusohjelma tulee valtuuston käsiteltäväksi osana talousarvion 
2012 käsittelyä.

Keskeisenä toimenpiteenä vuorovaikutuksen kehittämiseksi 
kaupunginhallitus on asettanut Demokratiaryhmän kokoamaan yhteen 
demokratiahankkeita ja siten vahvistamaan kaupunkilaisten 
vaikutusmahdollisuuksia. Ryhmä kokoaa kaupungin hallinnon monet 
demokratiaa edistävät toimenpiteet yhtenäiseksi 
kansanvaltahankkeeksi. Ryhmä on määräaikainen, se toimii huhtikuun 
2011 alusta lokakuun loppuun. Demokratiaryhmän työn tulokset tullaan 
saattamaan kaupunginhallituksen käsittelyyn
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