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§ 769
V 13.9.2017, Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021

HEL 2017-009006 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupunkistrategian vuosiksi 
2017–2021. (Liite 1). Kaupunkistrategia on lähtökohtana valmisteltaes-
sa vuoden 2018 talousarvioehdotusta sekä muita valtuustokauden ta-
lousarvioita ja toimenpiteitä.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että strategian toteuttamista ar-
vioidaan ja seurataan osana vuosittaista talouden ja toiminnan seuran-
taa. Valtuustokauden puolivälissä tehdään etenemisen tarkastelu.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että valtuustokauden puolessavä-
lissä valtuustolle tuodaan arvio vuoden 2017 uuden johtamisjärjestel-
män ja toimialamallin toimivuudesta ja onnistumisesta uudistuksen ta-
voitteet huomioiden.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että esityksen liite 1 vaihdetaan ko-
kouksessa esitetyn liitteen mukaiseksi.

Lisäksi päätösehdotuksen loppuun lisätään seuraava uusi kappale:

”Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että valtuustokauden puolessavä-
lissä valtuustolle tuodaan arvio vuoden 2017 uuden johtamisjärjestel-
män ja toimialamallin toimivuudesta ja onnistumisesta uudistuksen ta-
voitteet huomioiden.”

Sekä esittelijän perustelujen loppuun lisätään uusi kappale:

”Kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanopäätöksessään kehottamaan, 
että kaupunginkanslia valmistelee yhteistyössä toimialojen kanssa kau-
punginhallitukselle ehdotuksen kaupunkistrategian mittareiden ja indi-
kaattoreiden kokonaisuudesta alkuvuodeksi 2018.”

Hylkäysehdotus:
Mika Raatikainen:
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Helsingin kaupunkistrategiaa 2017-2021 koskeva päätösehdotus hylä-
tään.

Mika Raatikaisen ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Mika Raatikainen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen seuraavine pe-
rusteluineen:

"En hyväksy kaupunginhallituksen päätöstä koskien Helsingin kaupun-
kistrategian 2017-2021 hyväksymistä.

Strategiassa on suuria puutteita koskien Helsingin turvallisuustilanteen 
analysointia, omaishoitajien aseman parantamista, laittomasti maassa 
oleskelevien henkilöiden etuuksien kasvattamisen estämistä jne. Stra-
tegiassa on paljon myönteisiäkin asioita, mutta perussuomalaisena 
kaupunginhallituksen jäsenenä en voi hyväksyä strategiaa, joka ei aja 
helsinkiläisten enemmistön etuja näiltä osin."

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkistrategia 2017-2021
2 Toimintaympäristöraportti
3 Henkilöstötoimikunnan lausunto 30.8.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupunkistrategian vuosiksi 
2017–2021. (Liite 1). Kaupunkistrategia on lähtökohtana valmisteltaes-
sa vuoden 2018 talousarvioehdotusta sekä muita valtuustokauden ta-
lousarvioita ja toimenpiteitä.
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Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että strategian toteuttamista ar-
vioidaan ja seurataan osana vuosittaista talouden ja toiminnan seuran-
taa. Valtuustokauden puolivälissä tehdään etenemisen tarkastelu.

Esittelijän perustelut

Kaupunkistrategia 2017-2021 on kaupungin uuden johtamisjärjestel-
män mukaisesti laadittu.

Kaupunginvaltuuston ja lautakuntien strategiatyö

Uusi kaupunginvaltuusto aloitti strategiatyönsä kokoontumalla semi-
naariin 15.-16.6.2017. Seminaarissa valtuusto arvioi kaupungin toimin-
taympäristön nykytilaa ja muutoksia valtuustokauden 2017–2021 kau-
punkistrategian valmistelun lähtökohdaksi.  Valtuuston strategiatyön 
pohjaksi seminaariin oli valmisteltu kuntalain edellyttämiä analyyseja. 
Valtuustoseminaarin aineisto koostui toimintaympäristöraportista, johta-
misjärjestelmän uudistamisprosessin yhteydessä tehdystä skenaario- 
ja visiotyöskentelystä ja yrityshaastattelujen yhteenvetoraportista. Ai-
neisto on julkaistu kaupungin internetsivuilla https://www.hel.fi/helsin-
ki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/valtuusto-
seminaari-2017

Elokuun alkupuolella uudet toimialalautakunnat kokoontuivat strategia-
seminaareihin, joissa tunnistetiin kaupungin yhteisiä ja toimialakohtai-
sia tavoitteita ja teemoja valtuustokaudelle. Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnan seminaari oli 8.8.2017, kaupunkiympäristölautakunnan 
10.8.2017, kulttuurin ja vapaa-ajanlautakunnan 9.-10.8. 2017 ja sosiaa-
li- ja terveyslautakunnan 9.8.2017. Lisäksi kaupunginhallituksen elinkei-
nojaosto käsitteli strategian elinkeinopoliittisia kysymyksiä seminaaris-
saan 21.8.2017.

Lautakuntien seminaarien jälkeen pormestarin johdolla pormestarikunta 
on työstänyt näkemystä kaupungin strategian keskeisistä teemoista. 
Pormestarikunta on työskennellyt myös yhdessä viranhaltijajohdon 
kanssa, jotta johtamisuudistuksen yhteydessä keväällä 2017 tehty toi-
mialojen suunnittelu- ja valmistelutyö on hyödynnetty kaupunkistrate-
gian linjausten laatimisessa.

Kuntastrategia kuntalaissa

Kuntalaki (410/2015) tuli voimaan 1.5.2015. Laissa säädetään ensi ker-
taa kuntastrategiasta. Kuntastrategian myötä vahvistuu myös kunnan 
toiminnan ohjaaminen kokonaisuutena.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tu-
levista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan 
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tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa valtuuston tulee myös 
määritellä, miten strategian toteutumista arvioidaan ja seurataan.

Kuntastrategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pit-
kän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon (1) 
kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, (2) palvelujen järjestämi-
nen ja tuottaminen, (3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt 
palvelutavoitteet, (4) omistajapolitiikka, (5) henkilöstöpolitiikka, (6) kun-
nan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä (7) eli-
nympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntalain perustelujen mukaan tavoitteena on vähentää erillisten, sek-
torikohtaisten suunnitelmien tarvetta. Talousarvio ja -suunnitelma on 
laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kun-
nan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmas-
sa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoit-
teet.

Toimintaympäristöraportti

Tutkimustietoon, tilastoihin ja kaupungin palveluja kuvaavaan tietoon 
pohjautuva katsaus kaupungin nykytilaan ja arvioituihin muutoksiin on 
koottu laajaan toimintaympäristöraporttiin.

Raportin sisältö kattaa tiedollisesti kuntalain edellyttämät kuntastrate-
gian sisältöalueet: asukkaiden hyvinvointi, palvelujen järjestäminen ja 
tuottaminen, palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, 
osallistumismahdollisuudet sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman 
kehittäminen.

Toimintaympäristöraportti on tehty kaupunginkanslian ja toimialojen yh-
teistyönä keväällä 2017.

Päätöksen liitteenä 2 oleva toimintaympäristöraportti on valtuustosemi-
naarissa käytössä ollut 7.6.2017 versio.

Toimintaympäristöraportti on saatavissa internetissä eri julkaisumuo-
doissa osoitteessa: http://toimintaymparisto.hel.fi/

Kaupunkistrategian toteutus

Kaupunkistrategian tavoitteet otetaan huomioon talousarvioehdotuksen 
2018  ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2018–2020 valmistelussa sekä 
valmisteltaessa muita valtuustokauden talousarvioita ja toimenpiteitä. 
Keskushallinnon, toimialojen ja tytäryhteisöjen tulee toteuttaa kaupun-
kistrategian linjauksia toiminnassaan.
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Kaupunginvaltuuston päätettyä kaupunkistrategiasta kaupunginhallitus 
seuraa ja ohjaa toteutusta.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkistrategia 2017-2021
2 Toimintaympäristöraportti
3 Henkilöstötoimikunnan lausunto 30.8.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Lautakunnat ja johtokunnat
Toimialat, virastot ja liikelaitokset
Tytäryhteisöt

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.08.2017 § 756

HEL 2017-009006 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

28.08.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Jan Va-
paavuoren ehdotuksesta.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi


