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Kaupunginhallitukselle

Helsingin lähiöprojekti esittää kaupunginhallitukselle kirjeellään Lähiöpro-
jektin projektisuunnitelman kaudelle 2016-2017

Kau pu ng in hal I itu ksen päätökset Läh iöprojektin toim in nasta

Kaupunginhallitus perusti Lähiöprojektin vuoden 1996 alussa ja jatkoi sen toimintaa
24.1.2000, 15.12.2003, 21.1.2008, 12.12.2011 sekä 18.5.2015 (§535). Jatkaessaan
Lähiöprojektin toimintaa kaksivuotiskauden 2016-2017 alan kaupunginhallitus päät-
ti samalla kehottaa Lähiöprojektia esittämään kaupunginhallitukselle 31 .11.2015
mennessä vuoden 2017 loppuun ulottuvan projektisuunnitelman, jossa tarkenne-
taan lähiöprojektin uuden toimintakauden teemat, tavoitteet ja toimintaperiaatteet.

Perustaessaan Lähiöprojektin 2.1.1996 kaupunginhallitus antoi projektin tehtäväksi
myös ra portoida vuosittai n toim innastaan kau pu n gin hal I itu ksel le.

Projektisu un n itelma kaudelle 20 1 6-20 17

Lähiöprojekti on valmistellut yhteistyössä hallintokuntien kanssa kaupunginhallituk-
sen päätöksen mukaisen projektisuunnitelman kaudelle 2016 - 2017. Projektisuun-
nitelma on kirjeen liitteenä (liite 1).

Lähiöprojektin toimintakauden 2016-2017 projektisuunnitelmassa on kuvattu pro-
jektin kauden tavoitteet ja toimenpiteet, koottu yhteen hallintokuntien tarpeita lähiö-
alueiden kehittämiseksi sekä esitelty erilaisia keinovalikoimia työn toteuttamiseksi.
Uusi toimintakausi jatkuu pääosin päättyvän kauden 2012-2015 teemojen mukai-
sesti.

Kauden 2016-2017 päätavoitteina ovat aluekohtainen toiminta ja syrjäytymisen en-
naltaehkäisy. Näitä tukevia, poikkileikkaavia tavoitteita ovat positiivisen maineen
vahvistaminen, asukasyhteistyö sekä elinkeinojen edellytysten vahvistaminen. Alu-
eellisesti kohdistettu kehittäminen lisää toiminnan vaikuttavuutta ja edellytyksiä in-
novatiiviselle ja oppivalle aluesuunnittelulle. Toimintakaudella keskitytään esikau-
punkien täydennyskaavoituksen edistämiseen, julkisen ympäristön parantamiseen
sekä syrjäytymistä ennaltaehkäisevään toimintaan. Tärkeä kohderyhmä ovat lapset
ja nuoret.

Esikaupunkien kehittäminen on pitkäjänteistä hallintokuntien ja alueen toimijoiden
välistä yhteistyötä, jossa Lähiöprojektilla on tärkeä koordinaattorin, yhteensovittajan
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Johtoryhmä

ja puolestapuhujan rooli. Aluekohtaisesta toiminnasta huolimatta projekti säilyttää
kuitenkin joustavan reagointikyvyn erilaisiin syrjäytymisen ennalta ehkäiseviin pilot-
teihin sekä teemallisiin kokonaisuuksiin, kuten asemanseudut.

Toiminnan resursointi

Lähiöprojektin resursointi tapahtuu pääosin hallintokuntien talousarvioiden puitteis-
sa. Projektin tuloksellisuus riippuu muun muassa siitä, miten hallintokunnat suun-
taavat resu rssejaan esi kau pu n kial ueiden keh ittäm iseen.

Lähiöprojektin toiminta perustuu kaudella 2016-2017, kuten nykyisinkin, erilliseen
henkilö- ja toimintaraharesursointiin. Projektipäällikön, projektisuunnittelijan ja arkki-
tehdin vakanssit ovat kaupunkisuunnitteluvirastossa, tiedottajan vakanssi kaupun-
ginkansliassa sekä kahden lähiöarkkitehdin vakanssit rakennusvalvontavirastossa.
Projekti n päävetovastuusta vastaa kau pu n kisu u n n ittel uvirasto.

Seuranta

Lähiöprojekti seuraa säännöllisesti tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista. Seu-
rantaa toteutetaan eritasoisena: projektin toiminnan raportointi kaupunginhallituksel-
le, johtoryhmätyöskentely, vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen johtoryh-
män hyväksyttäväksi, hankekohtainen raportointi sekä oman toimintarahan alueelli-
nen ja hankekohtainen seuranta.

Vuosittain kaupunginhallitukse!!e esiteltävä toimintakertomus sisältää arviointia hal-
lintokuntien ja yhteistyötahojen kanssa tehtävien hankkeiden toteutumisesta ja toi-
mintamallien integroimisesta hallintokuntien normaaliin toimintaan. Uudella kaudella
jatketaan kaupunginhallituksen raportointia vuosittaisilla, tiivistetyillä vuosikatsauk-
silla sekä laajempana koko kauden 2016-2017 toimintaa käsittelevänä toimintaker-
tomuksena.

Lähiöprojektin toimintaa ohjaa kaupunginhallituksen lisäksi eri hallintokuntien edus-
tajista koostuva kaupunginjohtajan nimittämä johtoryhmä. Toimintakaudelle 2016-
2017 tulisi asettaa kauden tavoitteita ja toimenpiteitä tukeva johtoryhmä, jossa tulisi
olla edustajat ainakin kaupunkisuunnitteluvirastosta, kiinteistövirastosta, rakennus-
virastosta, rakennusvalvontavirastosta, liikuntavirastosta, kulttuurikeskuksesta, ope-
tusvirastosta, nuorisoasiainkeskuksesta, sosiaali- ja terveysvirastosta, varhaiskas-
vatusvirastosta sekä kaupunginkansliasta. Projekti pitää tärkeänä myös elinkeino-
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poliittisen näkemyksen mukanaoloa johtoryhmässä. Johtoryhmän laaja kokoonpano
tukee parhaiten Lähiöprojektin tulevan kauden tavoitteiden ja toimenpiteiden toteut-
tamista sekä virastojen sitoutumista esikaupunkialueiden yhteisesti koordinoituun
kehittämiseen. Toimintakaudella 2016-2017 puheenjohtajuudesta vastaa kaupun-
kisuunnitteluvirasto.

Lähiöprojektin esitys

Lähiöprojekti esittää, että kaupunginhallitus päättäisi hyväksyä Lähiöprojektin vuo-
den 2017 loppuun ulottuvan projektisuunnitelman, jossa tarkennetaan toimintakau-
den 2016-2017 tavoitteet, teemat ja toimenpiteet.

Rikhard Manninen
johtoryhmän puheenjohtaja

Tero Santaoja
projektipäällikkö
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