
HELSINGIN KAUPUNKI
STRATEGIAOHJELMAN 2009-2012 TÄYTÄNTÖÖNPANO (Khs 22.6.2009, 783§), SELVITYSTEHTÄVIEN SEURANTARAPORTTI 22.3.2012

Selvitystehtävä Toimenpide / valmisteluvaihe Tehdyt käsittelyt / 
päätökset

Valmistelun 
määräaika tai 
ajoitus

Suunnitellut 
käsittelyt

1. Kansanvaltahanke Khs on merkinnyt tiedoksi demokratia-ryhmän loppuraportin, 
pyytänyt lausunnot lauta- ja johtokunnilta ja käynnistänyt 
jatkotoimenpiteet.

Khs 9.1.2012 2012 Khs huhtikuu 2012

2. Palvelulupaukset Talousarvio sisältää hallintokuntien palvelutasoa kuvaavat 
tavoitteet ja tunnusluvut.

Kvsto 16.11.2011 
talousarvio 2012

3. Palvelusetelien käyttö Palvelusetelikokeilut ovat käynnissä valituissa palveluissa 
sosiaalivirastossa ja terveyskeskuksessa. Väliraportit ja  
esitykset palvelusetelikokeilujen jatkamisesta on käsitelty 
lautakunnissa.

Terveyslautakunta 
14.2.2012, 
Sosiaalilautakunta 
7.2.2012

Kokeilut 
30.6.2012 
mennessä

4. Terveysasemayksikön 
kilpailuttaminen

Terveysasemayksikön avosairaanhoidon kilpailutuksen 
edellytyksiä tarkasteltiin palvelustrategian laadinnan 
yhteydessä. Palvelustrategiassa ei esitetty uusia toimenpiteitä 
terveyslautakunnan 7.9.2010 tekemään päätökseen nähden, 
jolloin todettiin, ettei kysymys ole ajankohtainen, koska mm. 
henkilöstön saatavuus oli helpottunut ja terveysasemien 
toiminnassa oli käynnissä useita merkittäviä hankkeita 
palvelun parantamiseksi.Lisäksi on syytä todeta, että meillään 
olevan sosiaali- ja terveystoimen kokonaisuudistuksen vuoksi 
ei myöskään ole aiheellista lähteä samanaikaisesti viemään 
eteenpäin merkittäviä muutoksia palvelun tuottamistapoihin.

5. Palveluverkkojen 
kehittäminen

Kvsto päätti, että lauta- ja johtokunnat jatkavat 
palveluverkkojen kehittämistä siten, että valtuuston 
hyväksymän strategiaohjelman tavoitteet saavutetaan ja 
budjettiraamin mukaisia menoja ei ylitetä.

Kvsto 16.6.2010, Khs 
21.6.2010

Osana toiminnan 
vuosi-
suunnittelua
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6. Toimenpideohjelma 
muunkielisen väestön 
sijoittumisesta

Muunkielisen väestön asumista koskevia ehdotuksia 
valmistellaan osaksi MA-ohjelmaa. MA-ohjelma 2012 
käsitellään kaupunginhallituksessa huhtikuussa ja 
valtuustossa huhti-toukokuussa 2012.

Kvsto 2.3.2011,      MA-
ohjelman 
seurantaraportti

2012 Kvsto MA-ohjelman 
tarkistuksen 
yhteydessä huhti-
toukokuussa 2012. 

7. Väkivallan ehkäisyn ohjelma Khs on hyväksynyt Helsingin kaupungin 
turvallisuussuunnitelman vuosille 2011-2014. Ohjelma 
sisältää useita toimenpiteitä turvallisuuden lisäämiseksi ja 
väkivallan vähentämiseksi.

Khs 19.12.2011 2011-14

8. Koululiikunta Opetusvirasto lisää tehtyjen selvitysten perusteella  
liikuntamahdollisuuksia osana normaalia toimintaa mm. 
liikunnanopettajien pätevyyttä seuraamalla, liikuntakerhoilla, 
yhdellä päivittäisellä pidemmällä välitunnilla, välituntiliikuttaja-
hankkeella, pihojen perusparannuksilla ja teemapäivillä.

Toiminta 
jatkuvaa. 
Selvitystehtä-
vänä valmis.
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9. Vastuullisen alkoholinkäytön 
toimenpideohjelma

Kj on asettanut vastuullisen alkoholinkäytön 
toimenpideohjelman seurantatyöryhmän, johon nimettiin  
edustajia hallintokunnista ja  yhteistyöorganisaatioista. 
Työryhmän tehtävänä on valmistella kaupunginhallitukselle 
1.5.2013 mennessä selvitys vastuullisen alkoholinkäytön 
toimenpide-ohjelman toteuttamisen etenemisestä 
hallintokunnissa. Terveyskeskuksessa on jo otettu käyttöön 
alkoholin käyttöä arvioiva audit-testi, kotihoidon asiakkaat 
ovat uusi painopistealue, henkilökunnan erityisosaamista on 
tehostettu lisäkoulutuksella, terveyskeskuksen tilaisuudet ovat 
olleet alkoholittomia ja terveyskeskukseen on palkattu vuoden 
2012 alusta päihdehoidon koordinaattori ja lisäksi yhdessä 

i li i t k k hit tää lk h li til id

Khs 16.5.2011, Kj 
18.1.2012

2011-2013 2013

sosiaaliviraston kanssa kehitetään alkoholipotilaiden 
hoitokokonaisuutta. 
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10. Lukioiden 
oppilaanohjauspalvelut

Lukioiden opinto-ohjausta on kehitetty OKM:n rahoittaman  
vuosille 2010-12 lukion opinto-ohjauksen pilottihankkeen 
myötä. Hanke toteutettiin yhteistyössä Helsingin, Espoon ja 
Vantaan kanssa. Hankkeella kehitettiin erityisesti opiskelijan,  
urasuunnittelua sekä opettajien ja opinto-ohjaajien jatko-
opinto- ja työelämätietoutta. Hanke on päättynyt, mutta 
palvelun ylläpidosta huolehditaan vuoden 2015 loppuun asti.    
OAJ ja KT sopivat uudessa kunnallisen opetushenkilöstön 
virka- ja työehtosopimuksessa 1.1.2012-28.2.2014 kokeilusta 
liittyen vuosityöaikaan otetun lukion opinto-ohjaajanviran 
haltijan työaikaan ja palkkaan. Kokeilu mahdollistaa opinto-
ohjaajan työajan sijoittumisen kesäkeskeytysajalle 30-50 
t i O t i t li i t i t ttä t ö j

Jatkuva

tunnin verran. Opetusvirasto olisi toivonut, että em. työajan 
kesto keskeytysajalla olisi ollut kokeilussa pidempi ja selvittää 
siksi kokeilun tarkoituksenmukaisuuden.
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11. Oppilaitospaikkoja vaille 
jääneet nuoret

Opetusvirasto on rakentanut OKM:n osarahoittamaa ns. 
tuettua oppisopimuskoulutuksen mallia nuorille peruskoulunsa 
päättäneille ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille. Hanke on 
osoittautunut toimivaksi työmalliksi. Mukaan on saatu 
erityisesti pieniä yrityksiä. Tässä oma ura opparista -
ohjelmassa on tällä hetkellä 23 nuorta, joista ensimmäiset 
ovat valmistumassa ammattiin.                                
Ammattistarttikoulutukseen on lisätty runsaasti 
aloituspaikkoja. Nuorten työpajat on tarkoitettu 15-19-
vuotiaille työttömille nuorille. Henkilöstökeskuksen 
Tulevaisuustiski tarjoaa peruskoulun päättäneille ilman 
opiskelupaikkaa jääneille 15-17 vuotiaille nuorille ohjausta ja 

t

Jatkuva

neuvontaa.                                                                  

12. Työllisyydenhoito Vuonna 2011 helsinkiläisiä työttömiä työllistettiin noin 8 000 
palkkatuetuksi kuukaudeksi, joista 519 kuukautta oli 
lisämäärärahoilla toteutettua maahanmuuttajien työllistämistä 
ja 2 490 kuukautta nuorten alle 35-vuotiaiden työllistämisen 
osuutta. Palkkatukityössä aloitti yhteensä 1 247 uutta 
henkilöä. Määrärahoja varattiin palkkatukityöhön yhteensä 
18,55 miljoonaa euroa. Helsinki-lisä avustuksia myönnettiin 
yhteensä 2,84 miljoonaa euroa 811 pitkäaikaistyöttömän tai 
vajaakuntoisen henkilön palkkauskustannuksiin. Tukea sai 
137 yhdistystä ja säätiötä, joihin työllistyi 427 henkilöä. Lisäksi 
124 yritykseen työllistyi 384 henkilöä. Työharjoittelun 
/Työelämävalmennuksen Helsingin kaupungilla aloitti 
yhteensä 749 henkilöä. Tulevaisuustiskillä asioi yhteensä 405 
kohderyhmään (15-17 v.) kuuluvaa nuorta. Puolen vuoden 
seurannan jälkeen suurin osa nuorista (n. 70%) oli 
opiskelemassa.

Jatkuva
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13. Matkailupalvelut Helsingin ja pääkaupunkiseudun matkailun ohjausmalli on 
otettu käyttöön. Merkittävimpien alan toimijoiden ylin johto 
kokoontui marraskuussa kaupunginjohtajan johdolla 
keskustelemaan matkailun linjauksista. Matkailu- ja 
kongressitoimisto kasvattaa yhteismarkkinointi  ja  
kehitysyhteistyötä elinkeinon ja seudun toimijoiden kanssa.  
Kaupunginjohtajan asettama hallintokuntien välinen työryhmä 
valmistelee näkemystä Helsingin matkailun kehittämisestä ja 
tarvittavista toimenpiteistä kaupungin organisaatiossa  tulevan 
strategiakauden 2013-16 ja matkailun kehittämis- ja 
toimenpidesuunnitelman pohjaksi.

Kj 2.3.2011 Jatkuva

14. Euroopan 
nuorisopääkaupunki

Euroopan Neuvoston nuoriso-osaston hallitusten välinen 
johtokomitea (CDEJ) on ottanut hankkeeseen kielteisen 
kannan mm. uskottavan valintajärjestelmän puuttumisen 
vuoksi. Nuorisoasiainkeskus ei tässä vaiheessa katso 
järkeväksi kyseisen teemavuoden hakemista.

Ei toteuteta
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15. Sipoonkorpi Rakentamisen rajaus Sipoonkorpeen päin määritellään  
Östersundomin yleiskaavan yhteydessä. Yleiskaavan on 
tarkoitus valmistua tämän vuoden loppuun mennessä. 

2012 loppuun 
mennessä

16. Energiantuotannon ja -
säästön visio

Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia 
tulevaisuutta on hyväksytty Kvstossa. Vuonna 2015 toudaan 
valtuuston päätettäväksi esits kehitysohjelman jatkosta niin, 
että valtuusto voi päättää mm. Salmisaaren ja Hanasaaren 
nykyisiä voimalaitoksia koskevista ratkaisuista ja Vuosaaren 
voimalaitoksen hankesuunnitelmasta.

Kvsto 18.1.2012 Kvsto 2015

Energiansäästötavoitteet hallintokunnille sisältyvät Kvsto 16.11.2011 2012 Kvsto talousarvion 
talousarvioon 2012. Energiansäästötavoitteita sisällytetään 
edelleen talousarvioon 2013.

talousarvio 2012 2013 yhteydessä

17. Kävelykeskusta Aihetta tarkastellaan vuoden 2012 aikana liittyen sekä 
kaupungin pysäköintipolitiikkaselvitykseen että osana tulevan 
valtuustostrategian valmistelua liikenteellisestä näkökulmasta.

2012

18. Metroliikenteen ja 
raitioliikenteen hallintomallit

Toimintaa kehitetään liikelaitosmallin pohjalta Khn 
hyväksyminen omistajapoliittisten linjausten mukaisesti.

Khs 26.4.2011

19. Ruuhkamaksut Kaupunki osallistuu Liikenne- ja viestintäministeriön 
asettaman Jorma Ollilan vetämän "Kohti oikeudenmukaista ja 
älykästä liikennettä" ryhmän työhön siltä osin kuin valtio 
kaupungin osallistumisen mahdollistaa. Alustavan tiedon 
mukaan kaupungin edustusta tullaan pyytämään kyseisen 
ryhmän alatyöryhmiin.
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20. Hybridibussit Ensimmäiset hybridibussit ovat vuoden 2012 alusta 
liikennöineet linjalla 24 (Seurasaari). Kokemusten perusteella 
HSL päättää hybridibussien laajemmasta käyttöönotosta.

21. Johdinautojärjestelmä Kaupungin lausunnon mukaisesti HSL päätti, että 
johdinautojärjestelmän käyttöönottoa ei nyt valmistella vaan 
odotetaan johdinlangattomien sähköbussien 
teknistaloudellista kehitystä.

22. Pääkaupunkiseudun 
kaupunkien yhdistäminen ja 
seutuhallinto

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa 
Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvityksestä ja 
kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista.

13.4.2012 Kvsto 
lähetekeskustelu 
huhtikuu 2012

23. Rakennuttamispalvelut Rakennuttamisen organisoinnista valmistuneen 2012
konsulttiselvityksen pohjalta rakennuttamispalvelujen 
kehittämistä on jatkettu nykyisen organisaation pohjalta. 
Käynnissä on selvitys kaupungin oman peruskorjausyksikön 
perustamisesta.

24. Sosiaalitoimen ja 
terveyskeskuksen 
organisointi

Kvsto on päättänyt sosiaali- ja terveystoimen organisaation 
uudistamisesta.

Kvsto 30.11.2011 Johtosääntö Khs 
toukokuu 2012, 
Kvsto kesäkuu 
2012

25. Asuinkiinteistöyhtiöiden 
hallinto

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) aloitti toimintansa 
vuonna 2011 kaupunkikonsernissa. Helsingin
kaupungin n. 43 000 aravavuokra-asuntoa yhdistyivät 
1.1.2012 lukien Hekan omistukseen. Asunnot aiemmin 
omistaneet 21 erillistä kiinteistöyhtiötä sulautuvat kaupungin 
kokonaan omistamaan Helsingin kaupungin asunnot Oy:ön.

Koja 12.3.2011, 
Tietoja Helsingin 
kaupunkikonsernin 
tytäryhteisöistä 
vuodelta 2011 -raportti
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26. Liikelaitosmallin käyttö Khs on hyväksynyt kaupungin nettobudjetoituja yksiköitä, 
liikelaitoksia sekä konserniyhteisöjä koskevat 
omistajapoliittiset linjaukset. Keskeisimpänä toimenpiteenä 
selvitetään toimenpide-ehdotuksin kuntalain 
kilpailuneutraliteettia koskevien muutosten vaikutukset 
organisaatiomuotoon ja toimintaan kaupungin 
nettobudjetoiduissa yksiköissä ja liikelaitoksissa.

Khs 26.4.2011 2011 - 2013 Koja 2011- 2013, 
Khs ja Kvsto

27. Tytär- ja osakkuusyhtiöt Konserniyhteisöjä koskevat omistajapoliittiset linjaukset on 
hyväksytty kaupunginhallituksessa.

Khs 26.4.2011 Khs 2013

Valtuustokauden 2009–12 toimintaohjelmat
28. Helsingin seudun 

liikennejärjestelmä-
suunnitelma

Kvsto on antanut lausunnon HLJ 2011 -
liikennejärjestelmäluonnoksesta. HSL:n hallitus on tehnyt HLJ 
2011 liikennejärjestelmäpäätöksen. HLJ 2011 ja MAL-
aiesopimus odottavat liikennepoliittisen selonteon 
valmistumista ja valtion kehysriihtä.

Kvsto 19.1.2011, 
HSL:n hallitus 
29.3.2011

29. Ympäristöpolitiikka Khs palautti asian uudelleen valmisteluun siten, että Helsingin 
kaupungin päivitetyistä ympäristöpolitiikan tavoitteista 
pyydetään lausunnot 30.4.2012 mennessä. 

Khs 20.2.2012 30.4.2012

30. Hankintastrategia Khs on hyväksynyt hankintastrategian. Kehittämisohjelman 
toimenpiteet ovat käynnistyneet pääosin syksyllä 2011. 
Hankintakeskus käy hallintokuntien kanssa 
kehittämisneuvottelut, joiden yhteydessä hankintojen 
työnjakoa tarkennetaan ja sen jälkeen valmistellaan 
kaupungin yhteishankintoja koskevien päätösten 
uudistaminen. 

Khs 13.6.2011
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31. Kulttuuristrategia Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kulttuuristrategian 2012-
2017.

Kvsto 14.12.2011

32. Globaalin vastuun strategia Ehdotus globaalin vastuun strategiaksi ja sen taustamuistio 
on lausunnoilla lauta- ja johtokunnissa 30.4.2012 saakka.

Kvsto kesäkuu 
2012

33. Toimintaohjelmat ja prosessit Ohjeistus sisältyy talous- ja suunnittelukeskuksen 
valmistelemiin talousarvio-ohjeisiin.

Jatkuva
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