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§ 708
V 6.10.2021, Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025

HEL 2021-009960 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Markus Kühn, strategiajohtaja, puhelin: 310 15281

markus.kuhn(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupunkistrategia 2021-2025

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto ottaa asian käsiteltäväkseen kiireellisenä kuntalain 
95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupunkistrategian vuosiksi 
2021–2025. (Liite 1). Kaupunkistrategia on lähtökohtana valmisteltaes-
sa valtuustokauden talousarvioita ja toimintasuunnitelmia.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että strategian toteuttamista ar-
vioidaan ja seurataan osana vuosittaista talouden ja toiminnan seuran-
taa, jatkuvasti päivittyvällä ja kaupunkilaisille läpinäkyvällä strategisten 
mittareiden seurannalla sekä kaupunginvaltuuston arviointikeskusteluin 
valtuustokauden puolivälissä ja lopussa.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginvaltuuston ja lautakuntien strategiatyö

Uusi kaupunginvaltuusto aloitti strategiatyönsä kokoontumalla semi-
naariin 12.–13.8.2021. Seminaarissa valtuusto arvioi kaupungin toimin-
taympäristön nykytilaa ja muutoksia valtuustokauden 2021–2025 kau-
punkistrategian valmistelun lähtökohdaksi.  Valtuuston strategiatyön 
pohjaksi seminaariin oli valmisteltu kuntalain edellyttämiä analyyseja. 
Valtuustoseminaarin aineisto koostui toimintaympäristöraportista ja 
esittelyistä. 

Aineisto on julkaistu kaupungin internetsivuilla 
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-
hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/valtuustoseminaari-elokuu-
2021 .

Toimikautensa alussa uudet toimialalautakunnat järjestäytyivät pereh-
dytys- ja strategiaseminaareihin, joissa keskusteltiin apulaispormesta-
reiden johdolla kaupunkistrategian teemoista. 

Pormestari on pyytänyt viranhaltijajohdolta arvioita ja näkemyksiä kau-
punkistrategiassa 2021–2025 ratkaisua vaativista kysymyksistä. Por-
mestari on käynyt keskusteluja kaupunkistrategian sisällöstä pormesta-
rikunnan ja valtuustoryhmien kanssa. Strategiakeskustelua on elo–
syyskuussa käyty viikoittain kaupungin johtoryhmässä pormestarikun-
nan ja viranhaltijajohdon kesken.

Kuntastrategia kuntalaissa

Kuntalaissa (410/2015) säädetään kuntastrategiasta. Kuntastrategian 
tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimin-
taympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien to-
teuttamiseen. Kuntastrategiassa valtuuston tulee myös määritellä, mi-
ten 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 järjestä-
minen 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 taloussuunnitelma 
on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset 
kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja talous-
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suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja ta-
louden tavoitteet.

Toimintaympäristön analyysi

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

Analyysi kattaa tiedollisesti kuntalain edellyttämät kuntastrategian sisäl-
töalueet: asukkaiden hyvinvointi, palvelujen järjestäminen ja tuottami-
nen, palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, osallistu-
mismahdollisuudet sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämi-
nen.

Toimintaympäristöanalyysi on tehty kaupunginkanslian ja toimialojen 
yhteistyönä keväällä 2021.

Jatkuvasti ylläpidettävä Helsingin toimintaympäristöanalyysi on luetta-
vissa internetissä osoitteessa: https://toimintaymparisto.hel.fi/

Kaupunkistrategian toteutus ja seuranta

Kaupunkistrategian tavoitteet otetaan huomioon talousarvioehdotuksen 
2022 ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2022–2024 valmistelussa sekä 
valmisteltaessa muita valtuustokauden talousarvioita ja toimenpiteitä. 

Keskushallinnon, toimialojen ja tytäryhteisöjen tulee toteuttaa kaupun-
kistrategian linjauksia toiminnassaan. 

Keskeisimmät strategian seurattavat tavoitteet muodostavat tärkeän 
lähtökohdan kaupungin toimialojen ja toimintojen tarkemmalle vuosit-
taiselle toiminnan ja tavoitteiden suunnittelulle.

Kaupunkistrategian tavoitteita seurataan laadullisilla ja numeerisilla mit-
tareilla. Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus seuraavat keskeisiä 
tavoitteita määritellyissä seurantapisteissä: valtuustokauden puolivälis-
sä ja lopussa. Lisäksi kaupunkistrategian keskeisiä onnistumisia, haas-
teita ja vaikutuksia seurataan säännöllisesti kaupungin johtoryhmässä 
ja osana talouden ja toiminnan seurantaa. 

Kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanopäätöksessään käynnistämään 
keskeiset kaupunkiyhteiset strategiset ohjelmat ja toimenpidekokoko-
naisuudet.

Asian käsitteleminen kiireellisenä
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Kuntalain 95 §:n 2 momentin mukaan, jos asia on kiireellinen, valtuusto 
voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu ko-
kouskutsussa.

Asiaa ei ole mainittu valtuuston kokouksen 6.10. esityslistalla, joka on 
toimitettu sähköisesti kokouskutsun mukana 30.9.2021. Ottaen huo-
mioon, että strategian käsittelyn aikatauluun on varauduttu jo keväällä 
2021 merkitsemällä suunniteltu aikataulu tiedoksi kaupunginhallituk-
sessa on perusteltua, että asian käsittely kaupungin toimielimissä on-
nistuu esitetyllä tavalla. Asia on näin ollen kiireellinen.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Markus Kühn, strategiajohtaja, puhelin: 310 15281

markus.kuhn(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupunkistrategia 2021-2025

Oheismateriaali

1 Kaupunginvaltuuston seminaarin tallenne, elokuu 2021
2 Toimintaympäristöanalyysi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaikki kaupungin lautakunnat ja johtokunnat
Virastot ja liikelaitokset
Tytäryhteisöt


