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Hanke Määräaika Vastuuvirasto Toteutumaraportti
1 Khn johtamisen jaoston perustaminen Viiveettä Kanslia Joja on toiminut marraskuusta 2013 ja työ on edennyt työsuunnitelman mukaisesti. Tehtävä jaoston perustamisesta 

on valmis. Joja on 23.11.2015 linjannut johtamisjärjestelmän uudistusta.
2 Khn tietotekniikkajaoston perustaminen Viiveettä Kanslia Tijan toiminta on käynnistynyt lokakuussa 2013. Jaosto on osallistunut aktiivisesti kaupungin tietotekniikkaohjelman 

valmisteluun ja seuraa sen toimeenpanoa. Jaosto on käsitellyt kokouksissaan kaupungin ict-
hankeohjelmakokonaisuutta ja keskeisiä ICT-hankkeita. Asetettu tehtävä jaoston perustamisesta  todetaan 
valmistuneeksi.

3 Nuorten yhteiskuntatakuun koordinointi 31.10.2013 Kanslia Nuorten yhteiskuntatakuusta on tuotettu seurantaraportti kaksi kertaa vuodessa. Koordinointia tapahtuu sekä NOP-
verkostossa että Sj:n johtamassa seurantatyöryhmässä, jossa mukana ovat kanslia ja opetusvirasto. Ohjaamo-
palvelu on käynnistetty tukemaan yhteiskuntatakuun onnistumista. Kanslia on aloittanut nuorten 
työllisyyspalveluiden kokonaisuuden rakentamisen osana työllisyydenhoidon kokonaisuudistusta yhdessä 
opetusviraston ja sosiaali- ja terveysviraston kanssa.
  

4 Lasten ja nuorten tukeminen yhteisellä 
prosessilla

Sote On tehty yhteinen toimintamalli varhaiskasvatuksen kanssa lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi, kun varhaiskasvatus 
on tehnyt lastensuojeluilmoituksen tai pyynnön lastensuojelutarpeen arvioimiseksi. Osallistutaan yhteisten lasten 
hoito- ja kasvatussuunnitelmien laadintaan ja toteuttamiseen. Arviointiyksiköt tarjoavat konsultaatiomahdollisuuden 
myös varhaiskasvatuksen henkilökunnalle - myös vanhemmat voivat osallistua tilaisuuksiin.

5 "Kansainvälinen Helsinki - Maahanmuuttajat 
aktiivisina kansalaisina" -toimenpideohjelma

31.3.2014 Kanslia On toteutettu Maahanmuutto- ja monimuotoisuus Helsingissä 2013-2016 ohjelmaa. Toimenpideohjelman väliraportti 
valmistuu joulukuussa 2015 ja sen jälkeen tehdään jatkosuunnitelma toimenpideohjelmassa sovittujen asioiden 
toteuttamiseksi. Virastojen välinen asiantuntijaverkosto seuraa maahanmuuttajien palveluiden kokonaisuutta.
  

6 Hyvinvointierojen seuraaminen ja kaventaminen Tieke Kaupunginhallitukselle raportointiin 17.8 2015 talousarviokäsittelyn tilannekatsauksen yhteydessä hyvinvointierojen 
seurannan tilanne. Kaupunginjohtajan 2.4.2014 asettama työryhmä laati selvityksen hyvinvointierojen muutosten 
seurannan kehittämisestä sekä ehdotukset siitä, miten seurannan tuloksia voidaan hyödyntää hyvinvointierojen 
kaventamiseksi. Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 5.8.2015 merkitä tiedoksi työryhmän raportin. 
Raportissa tehtiin viisi ehdotusta hyvinvointierojen seurannan kehittämiseksi. Toimenpiteitä työstetään eteenpäin 
soveltuvin osin ja jatkotyössä otetaan huomioon valtion suunnitelmat kuntien tehtävien vähentämisestä.

7 Kaupunkimarkkinoinnin kehittäminen 31.5.2014 Kanslia Markkinointistrategia- ja brändityö etenee aikataulussa. Projektille on avattu mm. blogisivusto, fb-sivut. 
Nykytilakartoituksen, tutkimusten, lukuisten työpajojen, tapahtumien, haastattelujen pohjalta on luotu erilaisia 
brändiaihioita, joita työstetään laajasti. Projektissa muodostunut ja tiivistynyt ehdotus brändistä esitellään 
kaupunginhallituksen iltakoulussa tammikuussa 2015.  Markkinointistrategia työ jatkuu. Hankintakilpailutus 
käynnistyy vuoden 2016 alkupuolella.
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8 Meri-Helsingin kehittämisohjelma 31.5.2014 Ksv ja Kanslia Meri-Helsingin kehittämisohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden edellytyksiä on maankäytön osalta kuvattu 

valmisteilla olevan yleiskaavan merellisessä visiossa ja visiokartassa (kslk 2013). Yleiskaavaluonnokseen (11/2014) 
on merkitty Meri-Helsingin kehittämisohjelmaa tukevat merelliset maankäyttötavoitteet. Yleiskaavassa merellisen 
maankäytön painopisteet ovat seuraavat: merialueiden virkistyskäyttö, matkailua tukeva Helsingin rantaraitti, uudet 
merellisen ympärivuotisen asumisen ratkaisut, virkistys- ja matkailualueet, vesiliikenne, merelliset huolto- ja 
palvelutoiminnot sekä satamatoimintojen jatkokehittymisen mahdollistaminen. Kesällä 2015 järjestettiin Ksv:n 
näyttelytilassa Laiturilla merellisiin teemoihin ja rantareittiin liittyvä näyttely.
Vartiosaari-projektin tehtäväaluetta on laajennettu siten, että voimavaroja suunnataan merellisen Helsingin 
kehittämiseen entistä tehokkaammin.

9 Yritysmyönteisyyden ja työllisyyden 
lisääminen, toimenpideohjelma

31.5.2014 Kanslia Käynnistetty yritysvaikutusten arviointimallin kehittäminen kolmen viraston kanssa, käynnistetty elinkeinovaikutusten 
arvioinnin toteutaminen ja pilotointi (mm. Guggenheim ja Helen), käynnistetty sähköisten yrityspalvelujen 
kehittäminen kanslian tietoteknikka- ja viestintäosaston kanssa, Jatkettu yhteistyötä yritysalueiden kehittämiseksi 
yhteistyössä yritysten kanssa, tarjottu yritysneuvontaa ja  kasvuyrityspalveluita sekä jatkettu 
yrityspalveluekosysteemin kehittämistä (mm Think Co, Marian konseptointi, start up commons -tietokanta, 
YritysLinnan palvelujen kehittäminen)

10 Avaintoimialojen kasvuedellytykset, 
toimenpideohjelma

31.12.2013 Kanslia Toteutettu tai käynnistetty avaintoimialojen kehittämishankkeita. Erityisesti Health Capital Helsinki (yhteistyössä 
Helsingin Yliopiston, HUS:n ja Aallon kanssa), pääkaupunkiseudun smart & clean -hanke, kehitetty kaupungin ja 
yritysten valistä markkinavuoropuhelua ja pilotointia, Kalasataman pilottialue, Östersundomin mallialueen 
konseptointi, Älykäs meriteollisuushanke yhdessä kärkiyritysten kanssa, käynnistetty kv. smart & clean -
markkinointikokonaisuus investointien houkuttelemiseksi Helsinki Business Hub:n kanssa. Kytketty avaintoimialat 
kv. markkinointiin (mm. kv messut), 
  

11 Pasila-Vallilla-Kalasatama työpaikka - ja 
yritysvyöhykkeen kehittämissuunnitelma

31.12.2013 Ksv Toimenpidesuunnitelma valmistui 12/2013. On jatkettu tiivistä yhteistyötä Vallilan alueen yritysten ja muiden 
toimijoiden kanssa alueen kehittämiseksi vetovoimaisena työpaikka-alueena. Toimenpide on 
osatoimenpideohjelmaa kaupungin yritysmyönteisyyden ja työllisyyden lisäämiseksi (kohta 9).Yleiskaavatyössä 
Pasila-Vallilla-Kalasatama-akseli on nostettu esiin selkeällä tavalla. Yleiskaavassa alue on merkitty liike- ja 
palvelukeskustan alueeksi, jonka voimakas kehittäminen on osa kaupungin strategiaohjelman mukaista laajempaa 
kaupungin työpaikkakeskittymien kehittämisen kokonaisuutta. 
Vallilan teollisuusalueen ja Tukkutorin alueen säilyminen ja kehittäminen toimitilapainotteisina alueina vahvistavat 
myös kaupungin strategisia linjauksia Kalasatama- Vallila- Pasila-akselista elinkeinoelämän  toimintaedellytysten 
näkökulmasta. Yleiskaavassa on merkitty raitiovaunulinjaus Teollisuuskadulle.

12 Terveyden ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä 31.5.2014 Kanslia Health Capital Helsinki -hanke. Lisäksi kehitetty sosiaali- ja terveysviraston kanssa toimintamallia varhaisen 
markkinavuoropuhelun sekä innovatiivisen yritystoiminnan edistämiseksi. (mm Kalasataman tehy-asema, Nordic 
Well Being -innovaatiokilpailu).

13 Kulttuurialojen päätöksenteko- ja 
organisaatiorakenteen uudistaminen

31.5.2014 Kulke -> 
Kanslia Jojan 
valmistelu

Kulttuurialojen uudistustarpeet on sisällytetty ja sisällytetään johtamisen jaoston esityksiin Khn 12.1.2015 
kehotuksen mukaisesti.
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14 Ratikkaprojektin perustaminen Ksv, HKL ja 

Kanslia
Ratikkaprojekti on käynnistetty vuonna 2014. Projektin tilannekatsaus on merkitty tiedoksi ja raitioliikenteen 
kehittämistavoitteet on hyväksytty jatkovalmistelun pohjaksi kaupunginhallituksessa 16.11.2015. 
Kaupunkisuunnitteluviraston johtoryhmä on hyväksynyt raitiotien yleissuunnitteluohjeen. HSL on myös aloittanut 
säännöllisen raitioliikenteen seurannan mm keskinopeuden osalta. Projekti on määritellyt tulevien 
raitiotiehankkeiden suunnitteluvaiheet (aikataulu ja priorisointi). Projekti perusti poikkihallinnollisen raitioteiden 
koordinointiryhmän, jonka toiminta on vakiinnutettu. Ratikkaprojektin työsuunnitelmassa projektin aikatauluksi on 
esitetty nykyinen valtuustokausi. Koordinointiryhmä jatkaa toimintaansa myös ratikkaprojektin päätyttyä.

15 Energiansäästötavoitteiden lisääminen 29.11.2013 HKR Rakennusvirasto toimii asiantuntijana koko kaupungin energiatehokkuustyössä ja koordinoi 
energiansäästöneuvottelukunnan toimintaa. Energiansäästöneuvottelukunnan laatima uusi energiansäästötavoite 
hyväksyttiin kokouksessa 5.11.2013. Energiansäästöneuvottelukunnan vuotuiseen toimintaan strategiakauden 
aikana kuuluu asettaa virastoille vuotuinen energiansäästötavoite osaksi talousarvio-ohjetta. Lisäksi 
neuvottelukunta lähettää vuosittain alkuvuodesta hallintokuntiin kirjeitse ohjeen energiansäästötavoitteiden 
asettamisesta talousarvioehdotuksen laadinnan yhteydessä seuraavalle vuodelle. Rakennusvirasto avustaa  
hallintokuntia energiansäästösuunnitelmien laatimisessa. Yhteensä 22 hallintokuntaa on saanut suunnitelman 
valmiiksi ja osa myös päivittänyt suunnitelmaansa. Kaupunkikonsernin energiankulutus oli vuonna 2014 noin 7 % 
pienempi kuin ennen nykyisen strategiakauden alkua vuonna 2012. Vuoden 2015 energiankulutuslukemat 
valmistuvat alkuvuonna 2016.

16 Asunnottomuuden vähentämisen ohjelma 31.12.2013 Sote, Kv, 
Kanslia

Ohjelma tehtiin vuoden 2013 loppuun mennessä. Asunnottomuus väheni vuonna 2014 600 henkilöllä ja 
pitkäaikaisasunnottomuus 195 henkilöllä. Tukihenkilöitä työskentelee n. 70 ja asumisneuvojia 18 asunnottomuuden 
ennaltaehkäisevissä tehtävissä. Uudet kilpailutetut asumispalvelusopimukset tulivat voimaan 2015.

17 Tuottavuusohjelmat ja eläköitymissuunnitelmat 24.5.2013 Kaikki Vuosien 2014 ja 2015 talousarviokäsittelyjen yhteydessä Khs on linjannut strategiakaudella osana tuottavuuden 
parantamista, että eläköitymisen johdosta tai muuten vapautuvat tehtävät kaupungin virastojen talous- ja 
hallintohenkilöstön piirissä (yleishallintopalvelut, viestintä- ja markkinointipalvelut, henkilöstöhallintopalvelut, tilasto- 
ja tutkimuspalvelut, tietohallintopalvelut ja talouspalvelut) pyritään täyttämään sisäisin järjestelyin siten, että 
kaupungin kokonaishenkilöstömäärä näissä toiminnoissa ei kasva. Linjausta tulee toteuttaa virastojen omassa 
rekrytoinnissa. Lisäksi tavoitteen toteutumista seurataan täyttölupamenettelyn yhteydessä kaupunginkanslian talous- 
ja suunnitteluosaston sekä henkilöstöosaston toimesta.

18 Tilankäyttöohjelmien ja 
tehostamissuunnitelmien ohjeet

30.6.2013 Kv/tilakeskus ja 
Kanslia

Kaupunginkanslian koordinoimana on vuodesta 2014 alkaen käyty tammikuussa virastoittain läpi tilankäyttöohjelmat 
ja tilankäyttösuunnitelmat, jotka on laadittu kaupunginkanlsian ja tilakeskuksen laatimien ohjeiden mukaisesti. 
Talousarvion yhteydessä esitetään vuosittain yhteenveto tilamääristä ja arvio strategiatavoitteen toteutumisesta. 
Kokonaisuudessaan kaupungin käytössä oleva tilamäärä kasvaisi hallintokuntien suunnitelmien mukaan yhteensä 
noin 60 000 htm2 (3 %) strategiaohjelmakaudella 2013–2016.
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19 Työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämishanke 30.10.2013 Kanslia ja Tyke Työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämisen hankkeen suunnitellut toimenpiteet vuodelle 2015 pääosin toteutuneet. 

Työkykyjohtamisen malli viimeistelyä vaille valmis, pitkien sairauslomien seulonta valmistui, yhteistyötä Kevan 
kanssa tiivistettiin, käynnistettiin työkykyjohtamisen työpajat verkostoyhteistyössä: Stara ja Vaka, Tyke, kanslian 
henkilöstöosasto ja Keva. Sairauspoissaolojen kasvua pyrittiin hillitsemään kaksivuotisella Kipu ja työkyky -
hankkeella. Työelämän joustoja kehitettiin. Työturvallisuudessa yhtenäistettiin ja tehostettiin työturvallisuuden 
hallintaan liittyviä toimintamalleja ja -prosesseja. Vuoden 2016 tarkennettu suunnittelu lähes valmis. 

20 Rakentamisen laadun ja energiatehokkuuden 
työryhmän perustaminen

29.8.2013 
(työryhmän 
perustamine
n)

HKR HKR: Työryhmän raportti valmistui huhtikuussa 2014. HKR- Rakennuttaja, asuntotuotantotoimisto ja 
kiinteistöviraston tilakeskus pyrkivät lisäämään yhteistoimintaansa ja keskinäistä tietojen vaihtoaan.  Raportin 
päivitystarve arvioidaan uudelleen muuttuneessa toimintaympäristössä vuoden 2016 aikana.

21 Teknisen puolen virasto- ja vastuurakenteen 
uudistaminen

31.12.2013 
(työryhmän 
määräaika)

Kanslia -> Jojan 
valmistelu

Teknisen sektorin uudistustarpeet on sisällytetty ja sisällytetään johtamisen jaoston esityksiin kaupunginhallituksen  
9.6.2014 kehotuksen mukaisesti.

22 Toimialarajat ylittävän johtamisen pilottihankkeet 30.5.2014 Kanslia Toimialarajat ylittävien prosessien johtamisen kehittämistä on jatkettu sisällyttämällä vuoden 2014 ja 2015 
tulospalkkiojärjestelmiin useiden virastojen yhteisiä tulospalkkiotavoitteita. Tulospalkkiojärjestelmiin sisältyy viisi 
prosessia: liikennehankkeiden investointien suunnitteluprosessi, hankintojen tehostaminen, asuntotuotantoprosessi, 
lasten ja nuorten terveyden edistäminen sekä peruskoulun päättäneiden ohjaus ja toisen asteen koulutuksen 
tehostaminen. Prosessien etenemisestä raportoidaan talouden ja toiminnan seurantaraporteissa. 

23 Avustusten keskittäminen Khlle 31.10.2013 Kanslia Kaupunginhallitus päätti 28.9.2015 (1) hyväksyä asukasyhdistysten ja kaupunginosaseurojen sekä asukastaloja 
ylläpitävien tahojen avustusten keskittämisen kaupunginhallitukselle, (2) hyväksyä asukasosallisuuden 
avustuskokonaisuuden avustuslajit ja -kriteerit ja (3) todeta, että kaupunginhallituksessa 7.1.2014 käsitellyna 
vustustyöryhmän ehdotuksen mukaisesti useasta virastosta avustusta hakevien moniavusteisten kaksikielisten 
järjestöjen avustaminen keskitetään kaupunginhallitukselle.

24 Helen ja Helsa toiminta- ja hallintomallit Helen, Helsa Kuntalain edellyttämät yhtiöittämiset toteutettiin vuoden 2015 alusta lukien. Tavoite on toteutunut.
25 Palmian toiminta- ja hallintomalli Kanslia Palmian toiminta- ja hallintomalli muutettiin osittaisen yhtiöittämisen myötä vuoden 2015 alusta lukien. Tavoite on 

toteutunut.
26 Kilpailuilla markkinoilla olevien toimintojen 

selvitykset
Kanslia Helenin, Helsingin Sataman ja Palmian osalta toteutunut, muiden toimintojen osalta selvitykset (Stara) /kartoitukset 

käynnistetty, selvitysten valmistumisen jälkeen valmistellaan tarvittavat toimenpiteet. Toteutuu strategiakauden 
aikana.

27 HKL:n toiminnan ja infran toimintamalli 31.12.2013 Kanslia Kaupunginhallitus merkitsi HKL:n toiminnan ja infran toimintamallia koskevan selvityksen tiedoksi 9.6.2014. Tavoite 
on toteutunut.

28 Maankäyttö- ja rakentamishankkeiden 
elinkeinovaikutukset, verotulot ja 
työllisyysvaikutukset

30.9.2013 Kanslia Pilotoitu toimintamallia. Toteutettu mm Guggenheim, Helen ja Länsisataman liikenneyhteydet -hankkeissa.

29 Strategiaohjelman seuranta Kanslia Strategiaohjelman täytäntöönpanopäätöksen toimenpiteistä ja mittareista valmistellaan raportti Khlle kaksi kertaa 
vuodessa.

Sivu 4 (7)



Hanke Määräaika Vastuuvirasto Toteutumaraportti
30 Vaihtoehtoiset toteuttamistavat 

kustannusarvioineen koko Helsingin päästöjen 
vähentämisestä 30 % vuoteen 2020 mennessä

31.12.2013 Ymk Selvitys ilmestyi ympäristökeskuksen julkaisusarjassa 7/2014 (http://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-07-
14.pdf) ja se oli Kh:n iltakoulussa 1.12.2014, jossa se merkittiin tiedoksi. Toimenpiteiden käynnistymisestä laadittiin 
ympäristökeskuksen toimesta arviointi vuoden 2014 lopulla ja sitä on täydennetty kesällä 2015. Sekä 30 % 
selvitystä että arviontia on hyödynnetty Helsingin hajautetun enegiantuotannon selvityksessä.

31 Ehdotus ikääntyneiden helsinkiläisten palvelujen 
järjestämisen kokonaisuudesta 2020-luvulla 
vanhuspalvelulain mukaisesti 

31.12.2014 Sote Stadin ikäohjelma vuosille 2015–2016 on vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma toimenpiteistä ikääntyneen 
väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Se on laadittu 
laajapohjaisessa verkostossa asiakkaita ja asukkaita osallistaen ja kuullen. Verkostojen toiminta jatkuu vuonna 
2016. Stadin ikäohjelmaa hyödynnetään seuraavan valtuustokauden 2017-2020 strategiatyössä ikääntyneiden 
palvelujen järjestämisen suunnittelemiseksi.

32 Demokratiapilottien koordinointi ja osallistavan 
budjetoinnin kokeilujen koordinointi ja 
selvittäminen

Kanslia Demokratiapilottien aikana kehitetyt toimintamallit ja yhteistyö alueilla jatkuu monilta osin. Vetoa ja  Voimaa 
Mellunkylään Yhteistoimintaryhmän toiminta jatkunut edelleen. Pilotissa käynnistettyä sosiaali -ja terveysviraston 
Kivikon terveysaseman asiakasraatia ollaan käynnistämässä uudelleen pienen tauon jälkeen.
Vuosaaritoimikunta toimii edelleen n. 20 hengen kokoonpanolla. Maunulan demokratiapilotissa käynnistetty 
yhteissuunnittelu Maunula –talon osalta on ollut käynnissä koko ajan ja jatkuu edelleen. Yhtesisuunnittelussa tullaan 
myös kokeileman osallistuvaa budjetointia. Uusi demokratiatila Maunulan Saunabaarin alakertaan saatiin 
toteutettua. Artovassa Bokvillanin asukastila on vilkkaassa käytössä. Kaupunkilaisten raati täydensi oivallisella 
tavalla asukasnäkökulman tuottamista pysäköintipolitiikka –ohjelma valmistelussa. Kaupunkilaisten raadin 
menetelmäopas julkaistiin pdf:nä. Kansalaisraati –menetelmää on sovellettu Vallilan kirjaston kokeiluhankkeessa, 
jossa haettiin asukkaiden näkemyksiä kirjastotoiminnan kehittämiseen alueellisen asukastoiminnan tukemiseksi. 
Tapaninvainiossa järjestetään säännöllisesti asukasiltoja mm. hyödyntäen leikkipuiston tiloja asukastilana. 
Osallistava budjetointi: Kulttuurikeskuksessa ei ole ollut osallistavan budjetoinnin käytäntöjä v. 2015.. Erilaista 
yhteissuunnittelua kuitenkin on. Asukkaat ja muut paikallistoimijat pääsevät mm. muotoilemaan ns. Helsinki –mallin 
hankkeita yhdessä taidelaitosten kanssa niissä kaupunginosissa joissa hankkeita on ollut ja tulee olemaan. 
Kulttuurikeskus jakaa  kaupunkikulttuuriavustuksia 250 000 € /v. kansalaisyhteiskunnan hankkeille (n. 200 kpl/v). 
Maunula-talossa on osallistuvan budjetoinnin hanke (nuorisoasiainkeskus, kirjasto, 
työväenopisto).Nuorisoasiainkeskuksen RuutiBudjetti on vakiintunutta toimintaa, ja sitä toteutetaan kuudella alueella 
vuonna 2015. Toimintaa on tarkoitus laajentaa. Opetusvirastossa osallistavaa budjetointia toteutetaan koulujen 
johtokuntien kautta. Johtokunnissa on mukana vanhempien, oppilaskunnan (lukuun ottamatta ala-asteen kouluja) ja 
koulun henkilöstön edustajat. Johtokunnat päättävät koulujen ja oppilaitosten vuosittaiset talousarvion 
käyttösuunnitelmat. Stadin ammattiopistossa on käytössä kohdennettu kehittämisraha, jonka suunnittelusta ja 
toteutuksesta vastaa oppilaskunta. Osallistuvaa budjetointia on käytetty nuorisoasiainkeskuksen alueellisten 
palveluiden suunnittelussa. Osallistuva budjetointi laajeni tänä vuonna kahdesta yksiköstä kuuteen yksikköön ja 
seitsemälle alueelle. Tavoitteena on tehdä yksikön toimintasuunnitelma sekä budjetin painotukset yhdessä alueen 
nuorten kanssa. Nuorista kohderyhmänä ovat yläkoululaiset, 13–16 –vuotiaat. Ruutibudjettia tehdään yläkoulujen 
kanssa yhteistyössä pääosin kouluajalla. Vuonna 2016 RuutiBudjetti laajenee alueellisista kokeiluista kattamaan 
koko Helsingin kaupungin nuorisotyötä. Nuorten kanssa laaditaan vuosittain paikallisesti nuorisotyön 
toimintasuunnitelma sekä muotoillaan käytössä oleva budjetti vastaamaan toimintasuunnitelmaa.
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33 Selvitys investointihankkeiden vaikutuksista 

joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn 
kulkuosuuteen.

Ksv Kaikista merkittävistä liikenneinvestoinneista laaditaan arviointi, joka sisältää myös vaikutukset kulkumuoto-
osuuksiin. Pyöräilyn edistämistoimien seurantaa varten on julkaistu ensimmäinen pyöräilykatsaus, joka on esitelty 
kaupunkisuunnittelulautakunnalle. Pyöräilyn investointiohjelmaa on kehitetty siten, että toteutusaikataulussa 
huomioidaan pyöräilyn edistämiselle asetettujen investointimäärärahojen lisäksi myös suunnitteluvalmius 
hankkeiden toteuttamiseen. Priorisoinnin kehitystyö vaikuttaa jatkossa investointiohjelmassa olevien hankkeiden 
järjestykseen ja parantaa hankkeiden toteutumisedellytyksiä esitetyssä aikataulussa. Jalankulun tutkimusohjelma on 
valmistunut viime vuonna. Tutkimuksilla seurataan määrällisesti ja laadullisesti kävelyn ja kävely-ympäristöjen 
kehittymistä keskusta-alueilla. Selvitys investointihankkeiden vaikutuksista kulkuosuuksiin on 
kaupunkisuunnitteluviraston jatkuvaa toimintaa.

34 Ehdotus neuvola- ja perhetyön toiminnallisesta 
yhdistämisestä positiivisen diskriminaation 
periaatteita noudattaen.

Sote Asiakasohjausta ja työparityöskentelyä  on kehitetty edelleen. Erityistä tukea tarvitseville  on tehty kotikäynti 
raskauden aikana ja perheille järjestetty heidän tarvitsemansa apu ja tuki.

35 Esityksen metsäisen suojeluverkoston 
perustamisesta 

31.12.2013 HKR Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015 – 2024 hyväksyttiin ympäristölautakunnassa 29.9.2015. Rakennusviraston 
asiantuntijat osallistuivat ympäristökeskuksen ja kaupunkisuunnitteluviraston luontoasiantuntijoiden kanssa 
luonnonsuojeluohjelman laadintaa ohjaavaan työryhmään. Luonnonsuojeluohjelman osana laadittu 
metsäverkostoselvitys osoittaa metsäisen viherverkoston kytkeytyneisyyden kannalta keskeiset metsäiset yhteydet 
ja niiden kehittämistarpeet. Luonnonsuojeluohjelmassa esitettävien uusien luonnonsuojelualueiden rajaukset on 
esitetty oikeusvaikutteisina suojeltavaksi tarkoitettuina alueina 10.11.2015 kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
hyväksytyn uuden Helsingin yleiskaavaehdotuksen Kaupunkiluonto-teemakartassa. Samassa teemakartassa 
esitetään myös metsäverkoston kytkeytyneisyys. Yleiskaava ja uudet perustettavat luonnonsuojelualueet ohjaavat 
Helsingin maankäyttöä ja alueiden ylläpitoa. Rakennusvirasto tulee osallistumaan uusien perustettavien 
luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien laadintaan sekä kustantamaan uusien 
luonnonsuojelualueiden rakenteet sekä hoidon. Luonnonsuojeluohjelmassa olevien uusien alueiden rajaukset 
otetaan huomioon rakennusviraston aluesuunnittelussa. Metsäverkostoa tullaan kehittämään aluesuunnitelmissa 
edelleen metsäisenä.

36 Kaikki hallintokunnat ottavat huomioon 
päätösesityksissään sukupuoli-, yhdenvertaisuus- 
ja ympäristövaikutukset strategian mukaisesti.

Kaikki Strategiaohjelman sisältöä ja sen ottamista huomioon päätösesityksissä viestitään hallintokunnille 
päätösviestinnässä, päivittäisjohtamisessa, keskushallinnon ohjeissa ja koulutuksissa.

37 Toisen asteen oppilashuollon vahvistaminen 
positiivisen diskriminaation mallin mukaisesti, 
jotta läpäisyaste nousee nykyisestä.

Opev Oppilas- ja opiskeluhuolto astui voimaan 1.8.2014. Lailla taataan psykologi- ja kuraattoripalvelut kaikille toisen 
asteen opiskelijoille Helsingissä, myös yksityisille koulutuksenjärjestäjille. Opiskeluhuolto- ja terveyspalvelut ovat  
myös valmistavan koulutuksen sekä etsivän nuoristoyön asiakkaiden saatavilla. Palvelun lähtökohtana on 
asiakkaan tarve. Asiakkaita ei voida pakottaa ottamaan vastaan opiskeluhuollon palveluita. Stadin ammattiopistossa 
toimii 6 urasuunnitteluohjaajaa, jotka auttavat koulutuksen ulkopuolella tai keskeyttämisvaarassa olevia nuoria. 
Lisäksi 6 opiskelutoiminnan koordinaattoria auttaa Stadin ammattiopiston opiskelijoita arkielämän ongelmissa.
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työn tai oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä 
sanktiomaksujen välttämiseksi.

Kanslia V.2015 perustettiin työmarkkinatukityöryhmä koordinoimaan palveluita, joilla on vaikutusta sanktiomaksujen 
suuruuteen. Samalla on aloitettu työllisyydenhoidon kokonaisuudistus, jolla pyritään organisoimaan palvelut 
mahdollisimman vaikuttavalla tavalla. Työllisyydenhoidon palvelut kohdistetaan yhä enemmän tähän kohderyhmään 
ja selvitys työttömyyden kokonaisukustannuksista on tilattu. Helsinki-lisän käyttö on uudistettu tukemaan 
kohderyhmän työllistymistä ja kuntakokeilun kautta on saatu kohderyhmällä huomattava määrä valmennuspalveluja.
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