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§ 324
Lähiöprojektin projektisuunnitelma kaudelle 2012-2015 ja 
toimintakertomus 2011

HEL 2012-003414 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä lähiöprojektin projektisuunnitelman 
2012 – 2015. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokuntia ottamaan 
vuosien 2012 – 2015 toiminnassaan huomioon lähiöprojektin tavoitteet 
ja kehittämisteemat sekä jatkamaan ja tehostamaan hallintokuntien 
välistä yhteistyötä.

Samalla kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi lähiöprojektin 
toimintakertomuksen vuodelta 2011.
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1 Lähiöprojektin projektisuunnitelma 2012–2015
2 Lähiöprojektin toimintakertomus 2011
3 Lähiöprojektin saatekirje

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä lähiöprojektin 
projektisuunnitelman 2012 – 2015. 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokuntia ottamaan 
vuosien 2012 – 2015 toiminnassaan huomioon lähiöprojektin tavoitteet 
ja kehittämisteemat sekä jatkamaan ja tehostamaan hallintokuntien 
välistä yhteistyötä.

Samalla kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi lähiöprojektin 
toimintakertomuksen vuodelta 2011.

Esittelijä
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Lähiöprojekti on lähettänyt (27.2.2012) kaupunginhallitukselle 
projektisuunnitelmansa vuosille 2012 – 2015 ja toimintakertomuksensa 
vuodelta 2011 todeten, että kaupunginhallitus päätti 12.12.2011 (§ 
1128) jatkaa Lähiöprojektin toimintaa 1.1.2012 alkaen. Samalla 
kaupunginhallitus päätti kehottaa lähiöprojektia esittämään 
kaupunginhallitukselle 31.3.2012 mennessä vuoden 2015 loppuun 
ulottuvan projektisuunnitelman, jossa tarkennetaan lähiöprojektin 
uuden toimintakauden teemat, tavoitteet ja toimintaperiaatteet. 
Päätöksessä todetaan lisäksi, että projektisuunnitelmassa kehitetään 
asukkaiden osallistumista alueellisten tavoitteiden määrittelyyn ja 
niiden toteutukseen mm. demokratiaryhmässä ehdotettujen selvitysten 
mukaisesti.

Lähiöprojekti on valmistellut yhteistyössä hallintokuntien kanssa 
projektisuunnitelman kaudelle 2012 – 2015. Projektisuunnitelma on 
esityslistan liitteenä (liite 1).  Suunnitelmassa kuvataan tavoitteet ja 
toimenpiteet vision, ydintehtävän ja toiminnan toteuttamiseksi sekä 
käydään läpi keskeiset hankkeet vuoden 2012 osalta.  Projektikauden 
tunnuksena on "Sivistys on siistiä". Kauden tavoitteina ovat 
verkostoituvan esikaupungin ja viihtyisän ympäristön tukeminen, 
kokemisen, oppimisen ja hyvän kaupunkielämän edistäminen sekä 
esikaupunkien tunnettavuuden ja imagon vahvistaminen tuomalla 
julkisuuteen positiivisia ja todenmukaisia uutisia esikaupungeista.

Lähiöprojektin resursointi tapahtuu pääosin hallintokuntien 
talousarvioiden puitteissa, mutta esikaupunkien kehittämiseksi 
yhteistyötä tehdään myös kaupungin ulkopuolisten toimijoiden kanssa. 
Projektin tuloksellisuus riippuu muun muassa siitä, miten hallintokunnat 
suuntaavat resurssejaan esikaupunkialueiden kehittämiseen.

Lähiöprojekti seuraa säännöllisesti tavoitteiden ja toimenpiteiden 
toteutumista. Perustamispäätöksessään 2.1.1996 kaupunginhallitus 
antoi projektin tehtäväksi raportoida vuosittain toiminnastaan 
kaupunginhallitukselle esiteltävällä toimintakertomuksella. Tämä 
raportti sisältää arviointia hallintokuntien ja yhteistyötahojen kanssa 
tehtävien hankkeiden toteutumisesta ja toimintamallien integroimisesta 
hallintokuntien normaaliin toimintaan. Tulevalla kaudella hankkeiden 
seurantaa selkiytetään ja systematisoidaan. Seurantaa tehdään myös 
esittelemällä hankkeita ja teemoja lähiöprojektin johtoryhmälle. 
Hankkeita esittelevät pääosin hallintokunnan edustajat.

Vuoden 2011 osalta lähiöprojekti on laatinut kaupunginhallituksen 
päätöksen mukaisen toimintakertomuksen, joka on esityslistan liitteenä 
(liite 2). Toimintakertomuksessa on kerrottu päättyneen 
nelivuotiskauden tavoitteiden mukaisista toimenpiteistä sekä esitelty 
keskeisiä hankkeita vuodelta 2011. Kauden 2008–2011 tavoitteina 
olivat kaupunkirakenteen tiivistäminen ja monipuolistaminen, imagon 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 3 (4)
Kaupunginhallitus

Kj/3
02.04.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
hallintokeskus@hel.fi http://www.hel.fi/hallintokeskus +358 9 655 783 FI02012566

kohottaminen, nykyisen ympäristön laadun parantaminen sekä 
alueellisten toimintamahdollisuuksien parantaminen ja erityispalvelujen 
mallien luominen.

Lähiöprojektin resursointi on tapahtunut pääosin hallintokuntien 
talousarvioiden puitteissa. Hallintokunnat ovat vastanneet myös 
projektin henkilöstöstä. Lähiöprojektin oma toimintaraha on ollut 
keskeinen tuki käynnistettäessä usean hallintokunnan yhteisiä 
pilottihankkeita, koska hankkeisiin ei ole usein pystytty erikseen 
varautumaan hallintokuntien omissa budjeteissa.  Myös erilaisiin 
asukastapahtumiin ja alueellisiin, asukaslähtöisiin kehittämishankkeisiin 
on ohjattu projektin omaa toimintarahaa. Lähiöprojektin toimintaraha oli 
vuonna 2011 yhteensä 632 000 €. 

Kj toteaa, että lähiöprojektin projektisuunnitelma on merkittävä 
toimenpidekokonaisuus kaupungin yhteisstrategioita toteutettaessa. 
Tavoitteet ja toimenpiteet vahvistavat esikaupunkialueiden 
elinvoimaisuutta ja tukevat siten koko verkostoituvan kaupungin 
kehitystä. Hyvän kaupunkielämän edellytysten ohella on tärkeää 
huolehtia myös mm. ympäristön laadun parantamisesta, 
täydennysrakentamisen edistämisestä ja asukkaiden 
toimintamahdollisuuksien monipuolistamisesta. Hallintokuntien välinen 
hyvä yhteistyö ja rahoituksen järjestäminen ovat olennaisia tavoitteiden 
toteutumisessa.

Kaupunginhallitus päätti 9.1.2012 (§ 18) merkitä tiedoksi demokratia-
ryhmän loppuraportin ja lähettää sen kaikille lauta- ja johtokunnille 
29.2.2012 mennessä annettavia lausuntoja varten. Samalla 
kaupunginhallitus päätti käynnistää demokratia-ryhmän esitysten 
pohjalta jatkotoimenpiteinä useita selvityksiä. Näiden tekeillä olevien 
toimenpiteiden etenemisestä kaupunginjohtaja raportoi 
kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti 30.4.2012 mennessä.

Demokratia-ryhmän esityksistä osa kytkeytyy lähiöprojektin 
toimintakenttään. Kaupungin hallintokuntien verkkopalveluhankkeiden 
kehittäminen asukasosallistumista tukevaan suuntaan on omiaan 
tukemaan lähiöprojektin alueellista toimintaa. Raportissa ehdotetaan 
osallistumisen ja kansalaisvaikuttamisen tukemista maksuttomilla 
tiloilla, joita edustavat mm. lähiöprojektin lähiöasemat. Merkittävä osa 
projektin toiminnasta keskittyy vastaaviin tiloihin. Periaatteiden 
yhtenäistäminen on omiaan tukemaan lähiöprojektin 
toimintamahdollisuuksia.

Lähiöprojektin projektisuunnitelmaan otetaan uusia hankkeita mukaan 
koko toimintakauden 2012–2015 ajan. Uusia hankkeita 
käynnistettäessä myös demokratia-ryhmän työstä saatuja selvityksiä 
tullaan hyödyntämään osana projektin toiminnan suuntaamista.
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