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STRATEGIPROGRAM 2013–2016 
 
 
VISION 
 

Helsingfors är en bostadsort med gemenskap mellan invånarna och en huvudstad 
där servicen fungerar, beslutsfattandet är öppet och vetenskap, konst och kreativi-
tet blomstrar. 
 
Helsingfors är ett centrum i världsklass för affärsverksamhet och innovationer. Dess 
framgång leder till ökad välfärd för invånarna och kommer hela landet till godo. 
 
Metropolområdet utvecklas som ett enhetligt fungerande område där det finns en 
naturnära miljö och där det är gott att bo, studera, arbeta och driva företag. 

 
 
VÄRDERINGAR  

 
Stadens värderingar är: 
- Invånarcentrering 
- Ekologisk inriktning 
- Rättvisa och likabehandling 
- Resurshushållning 
- Trygghet 
- Delaktighet och medverkan 
- Företagsvänlighet 
 
 

ETISKA PRINCIPER  
 

Staden betonar i all sin verksamhet hederlighet, rättvisa, likabehandling och öppen-
het. Den vill skapa en stabil och trygg omgivning tillsammans med invånarna, 
respektera invånarnas och de anställdas lagstadgade rättigheter och främja välbe-
finnande och trivsel hos invånare och anställda. Gott rykte är för staden en viktig 
princip som styr verksamheten. 
 
Staden producerar själv eller ordnar högklassiga tjänster för invånarna på ett invå-
narcentrerat, effektivt och ekonomiskt sätt på stadens båda språk. Dess anställda 
förstår och förutser behov hos invånarna. Helsingfors är gemensamt, vilket betyder 
att det respekteras att olika befolkningsgrupper bevarar sitt eget språk och sin egen 
kultur och att alla invånare har kulturella rättigheter. Rasism tolereras inte i Helsing-
fors – helsingforsarna kan vara olika men är ändå jämlika. Jämställdhet mellan 
kvinnor och män är en grundläggande rättighet för alla och ett grundläggande sam-
hälleligt värde. Konsekvenserna ur ett jämställdhetsperspektiv, konsekvenserna i 
fråga om likabehandling och miljökonsekvenserna beaktas i beslutsfattandet. 
 
Uppgifterna om invånarna och användarna behandlas i enlighet med författningarna 
i fråga och med respekt för integritetsskyddet. 
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Stadens kommunikation är öppen, aktuell, förutseende och sanningsenlig och ska 
ge invånarna, medierna, myndigheterna och andra intressentgrupper tillräcklig in-
formation om beslutsfattande och service. Inställningen till intressentgrupperna är 
aktiv och serviceinriktad och utgår från stadens bästa. 

 
Personalkompetens och -expertis är en resurs för staden. Alla stadens anställda 
uppträder hederligt och ärligt. Staden bemöter sina intressentgrupper enligt enhetli-
ga principer och utgår från att också dessa respekterar de etiska principer som sta-
den godkänt. Staden styr inte avtalspartner eller andra parter i syfte att få dem att 
göra sådant som staden inte kan göra själv på grund av författningar eller stadens 
egna verksamhetsprinciper. 
 
Beslutsfattandet är öppet, offentligt och objektivt. Transparens främjas i all ekono-
misk verksamhet för att korruption och mutor ska förebyggas. En personlig fördel 
får inte på någon som helst nivå påverka beslutsfattandet. Stadens anställda ska 
undvika sådana privata bisysslor och sådan verksamhet som kan strida mot deras 
skyldigheter mot staden. 
 
Inga som helst oegentligheter eller ohederliga handlingar är tillåtna i stadens verk-
samhet, och stadens egendom och medel får inte användas när syftet är egen vin-
ning. Påståenden om sådant undersöks, och rättsliga åtgärder vidtas vid behov. 
 
Stadens anställda får inte kräva, ta emot eller godkänna en gåva eller en annan 
fördel som påverkar, är ett försök att påverka eller är ägnad att påverka den verk-
samhet som hänför sig till anställningsförhållandet. De anställda i chefsställning ska 
se till att medarbetarna vet hurdana stadens anvisningar är när det gäller att ta 
emot resor finansierade av utomstående och andra ekonomiska fördelar. 
 
Staden följer i sin upphandlingsverksamhet de grundläggande normerna inom det 
internationella arbetslivet, bl.a. den som går ut på att utnyttjandet av barnarbetskraft 
ska minska. Den bekämpar aktivt den grå ekonomin och kräver att avtalspartnerna 
gör detsamma. 
 
Staden är aktiv i sitt samarbete med skattemyndigheten, andra städer, näringslivet 
och frivilligorganisationer för att den grå ekonomin ska kunna bekämpas nationellt 
och internationellt. Den gör sitt för att motverka att skattemedel hamnar i skattepa-
radis. 
 
Staden är initiativkraftig, utvecklingsbenägen och kunnig på internationell nivå när 
det gäller att ta ett globalt ansvar lokalt. Den främjar därför bl.a. en ekonomisk och 
social utveckling där hänsyn tas till miljön. Den tar också sitt ansvar i kampen mot 
klimatförändringen. Att staden tar ett globalt ansvar innebär totalkvalitet och utveck-
ling i dess verksamhet. 
 
Staden är en arbetsgivare som i all sin verksamhet betonar likabehandling och jäm-
ställdhet och respekterar sina anställdas rätt till åsikter, övertygelser och förenings-
deltagande. De anställda behandlas som individer, på så vis att de kan arbeta på 
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bästa möjliga sätt i enlighet med sina rättigheter och skyldigheter. Staden ordnar en 
trygg, sund, jämlik och heterogen arbetsmiljö där ingen som helst diskriminering fö-
rekommer. Mobbning, trakasserier på grund av kön, rasistiska trakasserier, sexuel-
la trakasserier och annat olämpligt beteende tillåts inte i någon form på stadens ar-
betsplatser. Staden tillämpar principen om rökfri arbetsplats. 
 
Alla anställda i chefsställning ansvarar för att deras medarbetare blir informerade 
om de etiska principerna och följer dem. 
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MÅL OCH ÅTGÄRDER  
 
 
1 VÄLMÅENDE HELSINGFORSARE 
 
 
Utrymme för de unga att höras och lysa 

 
Utbildningen, sysselsättningen och delaktigheten i samhället och näromgivningen ökar bland de 
unga. Antalet unga utanför utbildning och arbetsliv minskar. 
 
Åtgärder 

- Utbildnings- och samhällsgarantin för unga blir uppfylld. Det som krävs för att 
samhällsgarantin ska bli uppfylld samordnas som en helhet som omfattar hela 
staden. Stadsstyrelsen styr utvecklingsarbetet. 

- Staden överväger att sammanföra olika aktörer till en grupp (Duuni) som främ-
jar arbetet med att uppfylla samhällsgarantin för unga. Det är viktigt att närings-
livet, organisationer, företagare och arbetsgivare är med i gruppen. 

- Staden ökar antalet sommarjobb för ungdomar under 18 år tillsammans med 
företag och den tredje sektorn.  

- Arbetslöshet bland unga motverkas genom Framtidsdisken, där alla som gått 
ut grundskolan får det kort- eller långvariga stöd de behöver för sin framtids-
planering. 

- Projektet RESPA med koppling till samhällsgarantin för unga genomförs. Alla 
under 30 år som står utanför utbildning och arbetsmarknad får karriärvägled-
ning och stöd. 

- De som gått ut grundskolan får stöd som syftar till att de ska fortsätta med ut-
bildning på andra stadiet och engagera sig i studierna. Detta sker genom öpp-
na yrkesinstitutet och genom ett ökat ansvar för skolorna att leda de unga in på 
andra stadiet. 

- De unga får stöd i sitt växande till aktiva medborgare och bättre möjligheter att 
göra sin röst hörd. De ungas påverkanskanaler Krut och KrutExpo blir etable-
rade och görs mer verkningsfulla, och möjligheter att delta säkras för unga ur 
alla socialgrupper. 

- Ett försök med lokaler som de unga själva ansvarar för genomförs inom ung-
domsväsendet. 

- Ungdomsarbete utförs aktivt på webben – möten med de unga ansikte mot an-
sikte och virtuellt. 

- Staden utvecklar metoder för att förebygga och ingripa mot mobbning i dag-
hem och skolor. 

- Målet är att alla unga ska kunna ha en hobby. Antalet unga som deltar i hob-
byverksamhet i gruppform ökar. 

 
Barn och unga får hjälp i sin egen näromgivning. 
 
Åtgärder 

- Situationen hos barn och unga som stannat borta från hälsoundersökningar ut-
reds. 
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- Barn och unga som riskerar att bli utslagna får stöd genom en process gemen-
sam för social- och hälsovårdsverket, barnomsorgen, utbildningsväsendet, id-
rottsförvaltningen och ungdomsväsendet. 

- Servicenätet utvecklas och servicevolymen slås fast utifrån en önskan att mot-
verka en ökande ojämlikhet mellan olika områden och utifrån antalet unga i 
områdena. 

 
Totalt välbefinnande hos barn främjas genom barnomsorgstjänster och genom ett partnerskap 
för fostran som omfattar hela staden. 

 
Åtgärder 

- Tjänsteutbudet görs mångsidigare, och nätet av barnomsorgstjänster utveck-
las. 

- Barn får stöd genom processer inom barnomsorgen gemensamma för förvalt-
ningar som tillhandahåller tjänster för barn och familjer. 

- En ny typs interaktionsredskap som ökar invånardelaktigheten används i sam-
arbetet med föräldrarna kring barnomsorgen. 

 
Långvarigt klientskap och placering utanför hemmet blir mindre vanliga inom barnskyddet. 
 
Åtgärder 

- Tjänster förlagda till hemmet utvecklas. 
- En klientplan utarbetas för rehabiliterande tjänster. 
- Samarbetet mellan skolan/daghemmet och barnskyddet utvecklas. 
- Mentala problem och missbruksproblem hos föräldrar till klientbarn tas tag i ti-

digt. 
- Situationen hos barnfamiljer som får utkomststöd utreds, och förebyggande rik-

tat arbete som stöder familjerna utvecklas. 
- Den funktionella kontakten mellan familjearbetet och verksamheten på rådgiv-

ningsbyrån intensifieras i områden där det behövs särskilt stöd som motverkar 
utslagning, och ett hembesök görs hos familjer som väntar sitt första barn.   

 
 

De äldre tas om hand  
 
De äldre invånarna och de invånare under 65 år som har nedsatt funktionsförmåga får den 
vård, den rehabilitering och de tjänster de behöver utan dröjsmål och på rätt plats. 
 
Åtgärder 

- En modell med serviceområden införs, och andelen äldre som bor hemma ökar. 
- Den optimala tjänstestrukturen och väntetiderna i tjänstekedjan preciseras. 
- Andelen hemmaboende som fyllt 75 år ökar, och andelen institutionsvård i dyg-

netruntvården minskar. 
- Ett heltäckande förslag om hur tjänsterna för äldre helsingforsare ska organise-

ras på 2020-talet utarbetas under fullmäktigeperioden. Lagen om stödjande av 
den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster 
för äldre (äldreomsorgslagen) beaktas i förslaget. 

- Missbruksproblem hos äldre beaktas. 
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- Det ökande antalet äldre med minnesstörningar beaktas när tjänsterna organi-
seras. 

- Hemtjänst och närståendevård betonas när äldreomsorgen organiseras. 
- Äldre invandrare beaktas när äldreomsorgen utvecklas. 
- Hemtjänsten stärks. 

 
Helsingfors är starkt tvåspråkigt 
 
Tvåspråkighet är en trumf i en nordisk välfärdsstad som Helsingfors. Helsingfors ska vara lan-
dets bästa stad – också på svenska! Detta kräver såväl fungerande servicehelheter som ett 
konsekvent strategiskt arbete. Behovet av service på svenska beaktas när servicenätet utveck-
las för att servicen ska bli dimensionerad på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Åtgärder 

- Språkresurserna hos stadens anställda utvecklas. 
- Servicesedlar ger en möjlighet att komplettera stadens egen produktion särskilt 

i områden där det i dagens läge förekommer luckor i servicen. 
 
 
Ett internationellt Helsingfors – Invandrarna som aktiva helsingforsare 

 
Det internationella Helsingfors är en tväradministrativ helhet. Delaktigheten och sysselsättning-
en ökar och arbetslösheten minskar bland invandrarna. Utslagningen bland invandrarungdomar 
minskar. Målet är att invandrarna och majoritetsbefolkningen ska ha samma ställning och sam-
ma rättigheter och skyldigheter. 

 
Åtgärder 

- Möjligheterna till sysselsättning förbättras för helsingforsare med invandrar-
bakgrund bl.a. genom utvecklad studiehandledning och genom riktad läroav-
talsutbildning och stödd sysselsättning där helsingforsarna i fråga lär sig språ-
ket samtidigt som de lär sig arbetet. Antalet fristående examina höjs. 

- Invandrarstuderande får stöd för att komma in på arbetsmarknaden efter att ha 
slutfört sina studier. 

- Barn och unga som kommer som invandrare eller har invandrarbakgrund ga-
ranteras möjligheter att gå ut grundskolan och att fortsätta på andra stadiet och 
slutföra sina studier där.  

- Föräldrarna i invandrarfamiljer får olika former av stöd i sitt föräldraskap på 
rådgivningsbyråerna, inom dagvården, i lekparkerna, genom tjänsterna för fa-
miljer och i grundskolan.   

- Barn med invandrarbakgrund får stöd i sin språkliga utveckling inom dagvår-
den, på rådgivningsbyråerna och inom den grundläggande utbildningen. 

- Staden samarbetar med arbetsförvaltningen när det gäller att få kunskap som 
invandrare fått i andra länder identifierad, erkänd och kompletterad effektivare 
och övergången till arbetsmarknaden smidigare.  

- Integration möjliggörs också på svenska. 
- Systematiskt frivilligarbete organiseras som komplement till myndighetsverk-

samheten. 
- Kunskapen i att bemöta invandrare stärks vid förvaltningarna.  
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Helsingforsarnas välbefinnande och hälsa förbättras, och skillnaderna i hälsa blir mindre 
 
Skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan helsingforsarna minskar. Konsekvenserna för 
hälsan bedöms i stadens beslutsfattande med målet att skillnaderna i hälsa ska bli mindre.  
 
Rökningen, alkoholkonsumtionen och narkotikabruket minskar, och de överviktiga helsingfor-
sarna blir färre. 
 
Staden utreder hur förändringar i skillnaderna i välbefinnande i Helsingfors kan följas noggran-
nare och hur resultaten från uppföljningen kan utnyttjas så att skillnaderna blir mindre. 
 
Åtgärd 

- Programmet Ett rökfritt Helsingfors, ett åtgärdsprogram som syftar till ansvarsfull 
alkoholkonsumtion och ett överviktsprogram genomförs.  

 
Sådana som är sämre lottade i fråga om välbefinnande och hälsa kommer i första hand som 
klienter. 
 
Åtgärd 

- Aktiv vägledning om tidsbeställning och tjänster ordnas för vissa utvalda klienter 
för att en vårdplan ska kunna utarbetas.  

 
Invånare som behöver missbrukar- och mentalvård får en bedömning över vårdbehovet utan att 
köa och en vårdplan, vård, rehabilitering och tjänster utan dröjsmål och på rätt plats. 
 
Åtgärder  

- Den sjukfrånvaro och de perioder med arbetsoförmåga som beror på miss-
bruksproblem och mentala problem minskar. 

- Den optimala tjänstestrukturen och väntetiderna i tjänstekedjan preciseras. 
- En servicevägledare utses för klienter som behöver flera tjänster.  
 

Sjukhus- och institutionsperioderna förkortas för klienter inom den psykiatriska vården och 
missbrukarvården, och de återkommande sjukhus- och institutionsperioderna blir färre. 
 
Åtgärder 

- Det tidiga ingripandet och akutfunktionerna inom öppenvården stärks, likaså 
långtidsvården och den eftervård som hör till sjukhus- och institutionsperioder-
na. 

- Antalet sjukhus- och institutionsplatser minskas på ett kontrollerat sätt. 
 
Mental- och missbrukarvård fås smidigt och vid behov utan remiss. 
 
Åtgärder 

- Vårdplanerna för klienterna på psykiatri- och missbrukarcentralerna och för pati-
enter och klienter som avbrutit vården börjar följas upp. 

- Patienter och klienter som avbrutit vården börjar följas upp. 
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Vårdkontinuiteten tryggas genom nya arbetssätt för personalen. 
 
Åtgärder  

- Mobiltjänster införs i stor omfattning. 
- Klientgrupper som är kritiska i fråga om vårdkontinuiteten identifieras. 
- Tjänstebehovet bedöms mångprofessionellt i klientens egen omgivning. Vid be-

hov sker detta i samarbete med anhöriga eller andra närstående. 
- Antalet hembesök ökar. 
- Staden är med och genomför ett klient och patientdatasystem. 
- Mångprofessionella verksamhetsmodeller utvecklas för vården av sådana som 

har flera sjukdomar.  
 
Tillgången förbättras i enlighet med löften om tjänster när det gäller de viktigaste social- och 
hälsovårdstjänsterna. 
 
Åtgärder 

- Hurdant löftet om tjänster ska vara bestäms i fråga om kärntjänsterna, och till-
gången förbättras.  

- Att det ska finnas tillgång på diabetesskötare betonas. 
- Närståendevården får starkare ställning. 

 
Utkomststödet hänför sig oftare till ett kortvarigt behov. 
 
Åtgärder 

- En bedömning görs och behövliga åtgärder vidtas utifrån att besluten om ut-
komststöd ska överensstämma med varandra, anvisningarna följas och återkrav 
vara möjligt.  

- Socialarbetarna ska personligen träffa alla under 25 år som söker utkomststöd, 
och ett aktivt ingripande i dessas situation ska göras.    

 
Helsingforsarna börjar röra på sig mer  
 
Målet är att den hälsofrämjande motionen ska öka och stillasittandet minska. 
 
Åtgärder 

- Samhällsaktiviteten inom idrotten ökar, och grunderna för understöd till idrottsfö-
reningar ändras så att tyngdpunkten ligger på idrott för barn och unga.  

- Invånarna uppmuntras genom hälsomotionsprojekt att röra på sig på eget initia-
tiv och välja en aktiv livsstil med motion.  

- Skoleleverna uppmuntras att vara ute under rasterna. 
- Konsekvenserna för hälsan bedöms i stadens beslutsfattande. 
- Möjligheter till utomhusidrott för skolor och daghem betonas. 
- Idrott organiseras tväradministrativt i större utsträckning, och goda rutiner ska-

pas genom samarbete mellan olika förvaltningar. 
- Tillgänglighet och behov hos specialgrupper beaktas på idrottsplatserna. 
- Idrottsplatser planeras mer användarcentrerat, och grupper som rör på sig för 

lite uppmuntras att motionera.   
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2 ETT LIVSKRAFTIGT HELSINGFORS  
 
 
En internationellt känd och attraktiv stad  

 
Helsingfors blir bättre känt genom att marknadsföringen görs mer verkningsfull. 
 
Åtgärder 

- Helsingfors marknadsförs hos vissa målgrupper, på ett långsiktigt sätt och ut-
ifrån dess styrkor.  

- Principerna, objekten och åtgärderna revideras i stadens marknadsföring.  
- Marknadsföringen utvecklas som en helhet, och dit hör turismmarknadsföring, 

marknadsföring som går ut på att få evenemang och kongresser till Helsingfors, 
marknadsföring avsedd att locka investeringar och expertis, marknadsföring 
som gäller nya bostads- och arbetsplatsområden och fastighetsmarknadsföring. 

 
Havs-Helsingfors ger invånare och turister upplevelser och företag möjligheter till affärsverk-
samhet.  
 
Åtgärder 

- Staden förbättrar möjligheterna till företagsverksamhet, turism och fritidsaktivite-
ter i strandområdena och skärgården och arbetar för en utvecklad sjötrafik. 

- Ett tväradministrativt program Havs-Helsingfors utarbetas för att strandområde-
na och öarna i Helsingfors ska börja användas för rekreation i högre grad och 
för att områdena ska utvecklas. Staden utarbetar programmet tillsammans med 
externa intressentgrupper, såsom organisationer och företag i branschen. Södra 
hamnen utvecklas. 

 
Helsingfors med sina evenemang är en rolig stad. 
 
Åtgärder 

- Staden sammanställer en beskrivning över platser i hela Helsingfors lämpliga för 
evenemang.  

- De allmänna riktlinjer som är lika för alla evenemang revideras t.ex. i fråga om 
bullerbegränsningar, hyror för områden och företags- och organisationssamar-
bete. 

- Staden satsar tillsammans med samarbetspartner på att få stora evenemang till 
Helsingfors, likaså kongresser som är viktiga vad konkurrenskraften beträffar.  

- Ett brett spektrum av evenemang möjliggörs i hela Helsingfors som stöd för 
samhörighetskänslan. 

 
Attraktionen hos Helsingfors som mål särskilt för ryska och asiatiska turister och investeringar 
ökar stort.  
 
Åtgärder 

- Turisttjänsterna utvecklas med tanke på de största turistgruppernas, särskilt de 
ryska turisternas, behov. 
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- Staden säkrar för egen del goda trafik- och näringslivsförbindelser till Ryssland, 
särskilt till S:t Petersburg.    

- Näringslivssamarbete med Asien främjas, och fler asiatiska turister och invester-
ingar lockas till Helsingfors.  

- Principerna för stadens internationella intressebevakning utvärderas och omar-
betas.  

- Hur tvillingstaden Helsingfors–Tallinn utvecklas börjar följas som en helhet. 
- Staden utvecklar sin turism också i samarbete med det övriga Nyland och med 

Finland i stort. 
 
Stadens EU-projektverksamhet koncentreras på initiativ med stor verkningsfullhet, och tyngd-
punkten ligger särskilt på projekt som har att göra med tillgänglighet, konkurrenskraft och inno-
vativ tjänsteproduktion. 
 
Åtgärd 

- Helsinki EU Office anlitas i EU-projekten. 
 
 
Finlands mest företagsvänliga stad 
 
Helsingfors är Finlands mest företagsvänliga stad år 2016. Företagen får mångsidiga etable-
ringsmöjligheter i olika delar av Helsingfors. 
 
Åtgärder 

- Ett tillräckligt tomtutbud tryggas genom att olika områden reserveras för före-
tagsverksamhet. Möjligheter att bevara och utvidga produktionsverksamhet ges 
genom stadsplanering och tomtpolitik. 

- En plan utarbetas för hur företagsområdena ska utvecklas. 
- En verksamhetsmodell tas i bruk när det gäller hur relationerna med de närings-

politiskt viktigaste företagskunderna ska skötas. 
- Staden ser till att det finns arbetsplatser i de olika stadsdelarna och har som mål 

att arbetsplatserna ska bli fler särskilt i östra Helsingfors. 
- Näringslivet inkluderas i högre grad i den övergripande stadsplaneringen. 
- Nya jobb skapas genom att miljön utnyttjas och innovativa turisttjänster blir möj-

liga. 
- Konsekvenserna för företag bedöms i beslutsfattandet. 
- Tillgång på lokaler för små och medelstora företag säkras, och verksamhetsför-

utsättningar för industri tryggas. 
- Konsekvenserna för näringslivet bedöms i fråga om alla stora markanvänd-

nings- och byggprojekt. Svarstiden för företag som överväger investeringar för-
kortas vad planläggningen beträffar. 

- Verksamhetsförutsättningarna för mikroföretag, små företag och medelstora fö-
retag stärks (exempelvis kan modellen Kabelhuset tillämpas).   

 
Helsingfors är en ypperlig verksamhets- och tillväxtmiljö för företag inom olika branscher. Sta-
den vill med sin verksamhet gynna tillväxt särskilt inom informations- och kommunikationstek-
nik, välbefinnande, turism, miljöteknik (cleantech) och design. 
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Åtgärder 
- Verksamhetsförutsättningarna inom nyckelbranscherna stärks genom markan-

vändning och tomtpolitik, genom upphandling och bättre upphandlingsrutiner 
och genom tät växelverkan och nya former av samarbete med företag och med 
organisationer som företräder företag. 

- Utveckling inom branscherna främjas genom etableringsrådgivning och rådgiv-
ning för tillväxtföretag, genom samarbete med universitet, yrkeshögskolor och 
forskningsanstalter, genom marknadsföring och genom medverkan i olika ut-
vecklingsprogram och -projekt. 

- En del av sysselsättningsanslagen kanaliseras i högre grad på näringspolitiska 
grunder. Åtgärder vidtas för att de konsekvenser på arbetsmarknaden som har 
att göra med kraftiga strukturförändringar ska dämpas och behoven inom bran-
scher med arbetskraftsbrist bli tillgodosedda. 

 
Helsingfors centrum behåller sin ledande ställning i landet när det gäller handels-, turist- och 
rekreationskluster tack vare satsningar på trivsel, vitalitet och god tillgänglighet med olika trafik-
former.  
 
Åtgärd 

- Staden utvecklar Helsingfors centrum i samarbete med aktörer i området. 
 
Helsingfors blir tillgängligare externt och internt, och metropolområdets betydelse som knut-
punkt inom flyg-, tåg- och sjötrafiken stärks. De arbetsplatsområden som är viktigast i Helsing-
fors och regionalt sett blir tillgängligare med olika trafikformer.  
 
Åtgärder 

- En ny passagerarterminal som räcker till för den växande passagerartrafiken på 
Östersjön byggs i Västra hamnen. En utredning görs om alternativa sätt att få 
trafikförbindelserna till Västra terminalen smidigare.  

- Staden försöker påverka staten så att den slopar eller sänker farledsavgifterna 
för kryssningsfartyg som anlöper Finland. 

- Axeln Böle–Vallgård–Fiskehamnen utvecklas som arbetsplats- och företagszon, 
och trafiken där görs smidigare exempelvis genom en spårlösning. 

- Möjligheterna för företag att etablera sig i Helsingfors förbättras genom flexibla 
trafikpolitiska lösningar baserade på behov hos företagen.  

 
 
Konkurrenskraft genom förnyelse 
 
Campusområdena utvecklas med hjälp av universitet och högskolor till kluster för innovation 
och affärsverksamhet där nya företag etableras och jobb skapas. 
 
Åtgärder 

- Staden vidtar tillsammans med universiteten åtgärder som lockar sådana före-
tag till Viks forskarpark, Gumtäkts campus och Mejlans som har nytta av närhe-
ten till ett visst campus. 
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- Ett campus planeras för yrkeshögskolan Metropolia i Kvarnbäcken. Att förutsätt-
ningar för affärsverksamhet bör skapas i anslutning till campus beaktas när om-
rådet planeras och byggs ut.  

- Staden intensifierar samarbetet med Konstuniversitetet, som inledde sin verk-
samhet vid ingången av år 2013. 

 
Helsingfors är en internationellt känd utvecklings- och experimentmiljö för nya produkter och 
tjänster. 
 
Åtgärder 

- Östersundom är avsett att bli pilotområde för lösningar som har att göra med 
förnybar energi och energieffektivitet och en attraktiv etableringsplats för företag 
inom cleantechbranschen. 

- I andra områdesbyggnadsprojekt utnyttjas områdenas karakteristiska drag när 
det gäller att locka ny affärsverksamhet. Nya bostads- och arbetsplatsområden 
görs till utvecklings-, experiment- och introduktionsmiljöer för nya produkter och 
tjänster.  

- En utredning görs om möjligheterna att skapa ett kunskapskluster för hälsa och 
välbefinnande i Helsingfors. Företag som arbetar med användarcentrerad pro-
dukt- och tjänsteutveckling kan etablera sig där, likaså aktörer inom den offentli-
ga sektorn och den tredje sektorn. 

- Försök inleds med användning och produktion av förnybar energi och med 
energieffektivitet. 

- Samarbetet mellan aktörerna inom den offentliga sektorn och aktörerna inom 
den tredje sektorn stärks.  

 
Staden stärker Helsingfors status som designstorstad genom att använda design vid förnyelse 
och tjänsteutveckling. 
 
Åtgärder 

- Helsingfors designprofil utnyttjas i stadens internationella kommunikation och 
marknadsföring, i marknadsföringen av företagsområden och i turismmarknads-
föringen. 

- Vissa stadsdelar får med hjälp av design och teknik en belysning som framhäver 
deras karaktär.  

- Staden utvecklar tillsammans med arrangörerna, designbranschen och aktörer i 
regionen Helsinki Design Week till det största designevenemanget i Norden. 

 
Helsingfors är en känd miljösmart stad med grön ekonomi. Resurseffektiviteten förbättras både i 
stadens egen verksamhet och i samarbetet med företag och forskningsanstalter. 
 
Åtgärder 

- Staden bygger partnerskap med näringslivet för att företagen ska bli konkur-
renskraftigare och ta större miljöansvar och för att ny innovativ affärsverksamhet 
ska uppstå exempelvis kring smart teknik, resurseffektivitet och kolneutrala pro-
dukter. 
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- Staden arbetar för att ny miljö- och energiteknik ska utvecklas och börja tilläm-
pas. Den gör detta tillsammans med företag och forsknings- och utvecklingsak-
törer. 

- Åtgärdsprogrammet för Östersjöutmaningen revideras. 
 
 
Kulturen gläder och attraherar 
 
Helsingfors karakteristiska stadskultur utvecklas. Kulturen är tillgänglig för alla. Kultur- och 
konstbildning för barn och unga ägnas särskild uppmärksamhet inte bara i skolorna utan också i 
andra av stadens funktioner. Att alla ska behandlas lika oberoende av kön beaktas i kultur- och 
idrottsverksamheten.   
 
Åtgärder 

- Kulturcentralens områdeshus öppnar sig mer mot näromgivningen och ger 
små grupper en chans att uppträda där.  

- Skoleleverna får bättre möjligheter att delta i kultur- och idrottsverksamhet. 
Skolgårdarna och lekplatserna i parkerna används för näridrott. 

- Kultur- och bibliotekstjänsterna blir tillgängligare genom att de elektroniska 
tjänsterna utvecklas och sådana tjänster tillhandahålls på olika platser.  

- Konst börjar synas mer i stadsmiljön tack vare nya procentandelsprinciper. 
- Stadens konst- och museisamlingar görs i andan av öppna data tillgängliga för 

alla, och ett utlåningssystem utvecklas.  
- Staden går vidare med centrumbiblioteket i samarbete med staten och andra 

aktörer. 
- Staden gör danskonsten synligare och förbättrar verksamhetsförutsättningarna 

för danskonst i Helsingfors i samarbete med aktörer inom branschen, eventu-
ellt genom att främja ett projekt som gäller ett Dansens hus. 

 
En mångsidig kulturproduktion ger möjligheter till delaktighet. Invandrarna får en starkare roll 
som konsumenter och producenter av konst och kultur. 
 
Åtgärder 

- Systemen för kulturunderstöd revideras i enlighet med de behov som föränd-
ringar på fältet för med sig. 

- Systemet för understöd till idrottsföreningar revideras, och frågan om stödfor-
mer inom idrotten utreds. 

- Konstnärer och andra kulturaktörer får bättre förutsättningar för företagande. 
- Beslutsfattandet och organisationen inom kulturbranscherna omstruktureras 

med syftet att kulturadministrationen som helhet ska förbättras. Stadsteatern 
förblir självständig.    

 
 
En stad med kunnigt folk 
 
Internationell kompetens utnyttjas bättre i arbetet på att göra Helsingfors konkurrenskraftigt. 
Samarbetet mellan staden och universiteten stärks. 
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Åtgärder 
- Staden förbättrar tillsammans med universiteten, högskolorna och näringslivet 

möjligheterna för internationella högskolestuderande att bosätta sig i Helsingfors 
och få arbete särskilt på företag. 

- Staden är med och knyter arbetslivskontakter i samarbetsprojekt mellan exper-
ter i Finland och företag i behov av internationell kompetens.  

- Staden utvecklar på ett användarcentrerat sätt tjänster som utländska anställda 
och deras familjer behöver när de bosätter sig i Helsingfors. 

- Språkbads- och språkduschverksamheten utvecklas så att utbudet bättre mot-
svarar efterfrågan. 

- Daghems- och språkboverksamheten för samer utvecklas.  
 
Utvecklingen mot att skolor får olika status stoppas, och närskolornas betydelse stärks. Alla 
ungdomar garanteras en utbildnings- och sysselsättningsväg.  
 
Åtgärder 

- Antalet studieplatser ökar inom den grundläggande yrkesutbildningen och den 
yrkesinriktade tilläggsutbildningen. 

- Den positiva särbehandlingen stärks. Riktlinjer dras upp för omfattningen på 
nätet av klasser med antagning på basis av lämplighetsprov, och nätets bety-
delse med tanke på närskoleprincipen bedöms. 

- Grundskoleeleverna får stöd som syftar till att de ska fortsätta med utbildning 
på andra stadiet och stanna kvar där. Elevhandledningen effektiviseras sista 
året i grundskolan och på andra stadiet och pågår minst ett halvt år på andra 
stadiet.  

- Den utbildning som förbereder invandrarungdomar för gymnasie- och yrkesut-
bildning blir permanent. 

- Elevvårdsresurser kanaliseras i enlighet med principen om positiv särbehand-
ling till gymnasierna och de studieinriktningar inom yrkesutbildningen där slut-
förandegraden är lägst. 

- Antalet nybörjarplatser inom yrkesutbildningen ökar, och yrkesutbildningsloka-
lerna förenhetligas och byggs till. 

- Skolorna får tillräckliga möjligheter att specialisera sig och satsa på sina egna 
styrkeområden. Avtalsskolorna har en viktig ställning som en del av skolvärl-
den och nätet av närskolor i Helsingfors.   

 
Undervisningslokalerna är högklassiga och möjliggör sambruk. 
 
Åtgärd 

- Nätet av skolor och läroanstalter anpassas efter förändringar i behoven hos 
elever och studerande, och grunderna för lokaldimensionering justeras med 
beaktande av alla skolor och läroanstalter i Helsingfors. 

- Skollokaler får användas av invånarna och den tredje sektorn, och de resurser 
som fås genom detta kanaliseras till skolorna.    
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3 ETT FUNGERANDE HELSINGFORS 
 
 
Stadsdelarna utvecklas som levande och lockande 
 
De nya områdena blir personliga i fråga om funktionerna och den bebyggda miljön och mångsi-
diga i fråga om invånarstrukturen. 
 
Åtgärder 

- Nya områden planeras och byggs ut på ett sådant sätt att det skapas en urban 
miljö och platser som stärker den lokala identiteten. 

- Nya områden får offentlig och privat service i rätt tid. Koncepten för service i 
områdena planeras med beaktande av att behoven förändras under livscykeln. 

 
Ytterstads- och bostadsområdena behåller sin attraktion hos invånarna och hos aktörer inom 
näringslivet. 
 
Åtgärder 

- Stadsdelscentrumen stärks genom mångsidigt kompletteringsbyggande och 
förnyelse i stadsmiljön. Tvärgående kollektivtrafik prioriteras, likaså nya verk-
samhetskluster som denna trafik möjliggör.  

- Trivseln och trygghetskänslan förbättras i stationsområdena för spårtrafiken. 
- Planer för allmänna områden utarbetas med utgångspunkt i att gator, rekrea-

tionsområden och öppna platser ska bli finare, säkrare och snyggare och börja 
fungera bättre i den allt tätare stadsstrukturen.  

- En bedömning görs över möjligheterna att använda sådana lokaler och tomter 
avsedda för boende, service och företagsverksamhet som inte längre används 
alls eller som används ineffektivt. 

 
Helsingfors är en rolig och lockande stad. 
  
Åtgärder 

- Invånarna fås att ta större ansvar för närmiljön genom att de ges bättre möjlig-
heter att ta hand om det gemensamma Helsingfors och utnyttja stadsrummet 
för tillfälliga ändamål, såsom evenemang, och för stadsodling.   

- Möjligheterna till stadskultur som stärker samhörighetskänslan förbättras i olika 
områden. 

- Det offentliga stadsrummet görs mer användbart bl.a. genom att tillgänglighet 
och trygghet främjas. 

 
 
Stadsstrukturen kompletteras med bättre tillgänglighet och smidighet som resultat   
 
Helsingfors görs mer komplett både genom att nya områden byggs ut och genom att den nuva-
rande stadsstrukturen förtätas där det finns kollektivtrafik. Stadsdelscentrumen utvecklas så att 
de får olika slag av verksamhet och blir trivsamma. Detta uppnås med en blandning av bostä-
der, servicelokaler och arbetsplatser. 
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Åtgärder 
- En ny generalplan utarbetas under fullmäktigeperioden. Den gör stadsstruktu-

ren helare och olika områden tillgängligare.  
- Jokerzonerna utvecklas som trafik-, bostads- och arbetsplatsområden. 
- Spårtrafik planeras parallellt med markanvändningen när det gäller Bushol-

men, Fiskehamnen, Böle och Kronbergsstranden.  
- I samband med att generalplanen godkänns skapas det ett nätverk av skydda-

de skogar med målet att en större del av stadens markområden ska bli skyd-
dade och mångfalden i naturen därmed öka.  

- Serviceställena och arbetsplatsområdena blir tillgängligare genom att kollektiv-
trafikförbindelserna förbättras och nätet av gång- och cykelvägar byggs ut. 

 
De trafikpolitiska delområdena samordnas bättre. 
 
Åtgärder 

- Målen och valen inom de olika åtgärdsområden som gäller mobilitet och trafik 
likriktas genom att ett heltäckande program för utveckling av trafiken i Helsing-
fors utarbetas. Programmet gör att de resurser som staden använder för trafi-
ken blir mer verkningsfulla och produktiva. 

- Staden konkretiserar de åtgärder som den vidtar för att målen i trafiksystem-
planen för Helsingforsregionen (HLJ) ska nås. 

- HLJ 2015 utarbetas. 
  
Hållbar mobilitet främjas genom att andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik blir större i trafiken. 
Målet är en ökning med en procentenhet om året, vilket motsvarar fyra procentenheter under 
fullmäktigeperioden. 
 
Åtgärder 

- Kollektivtrafiken utvecklas i enlighet med bl.a. en plan för huvudlinjer och en 
plan för utveckling av den tvärgående kollektivtrafiken som utarbetats av Hel-
singforsregionens trafik. 

- Infartsparkeringen i anslutning till kollektivtrafiken börjar fungera bättre, likaså 
terminalerna. 

- Kollektivtrafiken inom Helsingfors prioriteras och får därför bl.a. egna körfält. 
Trafiksignalerna fungerar så att kollektivtrafiken gynnas.  

- Nätet av gång- och cykelvägar blir mer sammanhängande och säkrare. Stads-
cykelnätet blir en del av kollektivtrafiken, och kännedomen om gång- och cy-
keltrafikens positiva inverkan på hälsan och miljön ökar.  

- Ett heltäckande nät av laddningsplatser för elbilar främjas. 
- Trafikprojekt som ökar andelen kollektiv-, gång- eller cykeltrafik prioriteras. 
- Rekommendationerna i programmet för främjande av cykelåkning följs. 
- En tväradministrativ projektgrupp för spårvagnar tillsätts för uppgiften att ut-

veckla spårvägstrafiken och förbereda en utbyggnad av den. 
- Staden försöker få spår-Jokern i drift tidigare. 
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En fungerande trafik i innerstaden tryggas. 
 
Åtgärd 

- En plan för bättre fungerande trafik i innerstaden utarbetas.  
 
 
Invånarna får flexibel och integrerad service  
 
Servicen börjar på den första mötesplatsen. ”Du har kommit helt rätt. Vad kan jag hjälpa dig 
med?” 
 
Åtgärder 

- Serviceattityden blir mer användarcentrerad och användarna respekteras mer 
tack vare värderingsbaserat ledarskap.  

- Användarcentrerad tjänstedesign tillämpas, och kunskapen om tjänstedesign 
förbättras. 

- Användarna får bättre valmöjligheter. 
- Också svagare grupper beaktas när servicen utvecklas. 

 
Invånarna och användarna blir nöjdare. 
 
Åtgärder 

- Invånarna och användarna betjänas enligt principen en enda dörr in. 
- Invånar- och användarperspektivet tas upp när det gäller kvaliteten på varje 

anställds individuella arbete.  
- Innehållet i primärvårdstjänsterna preciseras, och tjänsterna sammanförs till 

användarcentrerade helheter.  
- Servicesedeln blir permanent när det gäller olika sätt att tillhandahålla tjänster. 

Nämnderna och direktionerna beslutar om användningen ska utvidgas. Lika 
tillgång till tjänster i alla socioekonomiska grupper säkras.  

- Staden inför rutiner som gör det lättare att jämföra dess enheter sinsemellan 
och med andra tjänsteproducenter vad kostnaderna för tjänsteproduktion be-
träffar. 

 
Självbetjäningen för invånarna, servicerådgivningen och servicevägledningen stärks.  
 
Åtgärder 

- Invånarna får stöd genom centraliserad servicerådgivning och -vägledning för 
att klara sig bättre i vardagen. 

- Ett program för rådgivningstjänster utarbetas. 
- Staden tillämpar användarpaneler i större omfattning och söker sätt att utvär-

dera tjänster också från exkluderades synpunkt.  
 
 
Stadens verksamhet är hållbar och effektiv 
 
Miljökriterier tillämpas i större utsträckning, och resurseffektiviteten förbättras. 
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Åtgärder 
- Den nya generalplanen har en energieffektiv stadsstruktur som mål.  
- Förutsättningar för energieffektivt byggande tryggas i detaljplanearbetet. 
- Bättre energi- och materialeffektivitet tillämpas när allmänna områden anläggs 

och underhålls. Till detta hör att överskottsmassor utnyttjas och rivningsmateri-
al återanvänds och återvinns effektivare.  

- Partnerskap mellan näringslivet och staden främjas för att miljöansvaret ska bli 
starkare och innovativ och ny affärsverksamhet uppstå kring smart teknik, re-
surseffektiva tjänster och kolneutrala produkter.  

- Staden arbetar för att ny miljö- och energiteknik ska tillämpas i projekt där byg-
gandet utvecklas. 

- Fiskehamnen blir ett modellområde för smart stadsbyggande.   
 
Koldioxidutsläppen i Helsingfors som helhet ska år 2020 vara 30 % mindre än år 1990. 
 
Åtgärder 

- Utsläppen från energiproduktionen ska år 2020 vara 20 % mindre än år 1990. 
- Helsingfors Energi ändrar strukturen på sin el- och värmeproduktion så att an-

delen förnybara energikällor år 2020 har ökat till ca 20 %.   
- Stadsfullmäktige får år 2015 besluta om ett förslag som går ut på att ett nytt 

kraftverk som delvis drivs med biobränsle ska byggas i Nordsjö eller invester-
ingar göras i sådana ändringar på Hanaholmens och Sundholmens kraftverk 
att andelen biobränsle ökar. 

- Staden gör en utredning om alternativa genomförandesätt inklusive kostnads-
kalkyler för utsläppsminskningen fram till utgången av år 2013. 

 
Staden anpassar sig till klimatförändringen.  
 
Åtgärder 

- Staden förbättrar hanteringen av översvämningsvatten, dagvatten och snö och 
förbereder sig bättre för extrema väderfenomen. Att behövligt utrymme måste 
reserveras för ändamålet beaktas i stadsplaneringen.  

- De utsläpp av växthusgaser som de bebyggda områdena orsakar kompense-
ras med mångsidig växtlighet. 

 
Det viktigaste redskapet för ansvarsfull energipolitik är energisparande. 
 
Åtgärd 

- Staden ställer upp mål för ökat energisparande utifrån rekommendationer från 
energisparkommissionen. 

 
 
Mångsidiga boendealternativ i det växande Helsingfors 
 
Behoven i det växande Helsingfors tillgodoses genom bostadsproduktion. 
 
Åtgärder 

- Den nya generalplanen möjliggör en tillräcklig bostadsproduktion på lång sikt. 
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- Staden förvärvar mark lämplig för samhällsbyggande. Den upplåter årligen 
tomter för en bostadsproduktion på minst 325 000 m² våningsyta. 

- Detaljplaner utarbetas årligen för en bostadsproduktion på minst 500 000 m² 
våningsyta. 

- Det tillkommer årligen 5 500 bostäder i Helsingfors, genom nyproduktion och 
ändringar i användningen.   

- Staden bygger själv 1 500 bostäder om året. 
- Verksamhetsförutsättningar säkras för bostadsproduktionsbyrån. 
- Staden styr boendet och markanvändningen i enlighet med riktlinjerna i det 

gällande programmet för ändamålet.   
 
Olika slags hushåll erbjuds bostäder som är av hög klass, betingar ett rimligt pris och är lämpli-
ga i livssituationen i fråga. 
 
Åtgärder 

- En andel på 20 % av den årliga bostadsproduktionen består av hyresbostäder 
med statligt stöd, 40 % består av hitas-, delägar-, bostadsrätts-, ungdoms- och 
studentbostäder, och 40 % består av hyres- och ägarbostäder utan reglering.   

- En andel på 50 % av stadens egen bostadsproduktion består av Ara-
hyresbostäder med statligt stöd, och 40 % består av en mellanform. Andelen 
fritt finansierade bostäder kan utgöra 10 % av årsproduktionen om detta är än-
damålsenligt med tanke på balansen i kvarters- eller områdeshelheterna. 

- Produktion av bostäder till ett rimligt pris i olika delar av Helsingfors betyder att 
det i alla faser av stadsplaneringen och bostadsbyggandet måste ses till att 
genomförandesättet är sådant att boendekostnaderna blir rimliga.  

- Upplåtelse för en viss tid främjas när tomter upplåts. 
- Riktlinjer för hur bilplatser ska anläggas bestäms utifrån en utredning som 

gjorts vid stadsplaneringskontoret, och avsikten är då att användarna i högre 
grad ska stå för kostnaderna.   

 
Staden vill genom bostadsbyggandet öka Helsingfors dragningskraft och främja hållbar stadsut-
veckling. Den utvecklar stadsplaneringen och bostadskoncepten i syfte att göra Helsingfors at-
traktivt på ägarbostadsmarknaden. 
 
Åtgärder 

- Staden fortsätter att främja boende i urbana småhus och attraktivt boende i 
flervåningshus. Hus uppförs både i projektområden och i områden där kom-
pletteringsbyggande är aktuellt.   

- Staden stöder sådana som själva vill bygga eller låta bygga och upplåter därför 
egnahemstomter. Den prioriterar i möjligaste mån grupper när den upplåter 
tomter för byggherreprojekt.    

- Småhusbyggandet koncentreras till platser där småhusområden är motiverade 
totalekonomiskt sett. 

- Staden främjar träbyggande och användning av förnybara byggmaterial och 
sådana byggmaterial som belastar miljön så lite som möjligt. 

 
Bostadsbeståndet i Helsingfors förnyas så att det blir mer energieffektivt och lämpar sig för bo-
ende i alla skeden av livet. 
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Åtgärder 

- Energieffektivitet enligt klass A krävs för byggande på bostadstomter upplåtna 
av staden. Målet är nollenergibyggande.1 

- Energiklass C är målet när stadens egna bostäder renoveras.  
- Alternativen för tillgängligt boende blir fler i områden med kompletteringsbyg-

gande. Bostadsaktiebolagen får också i fortsättningen råd genom hissprojektet 
och renoveringsrådgivningen. 

 
Bostadslösheten minskar. 
 
Åtgärder 

- Olika förvaltningar inom staden utarbetar tillsammans en gemensam plan. 
- Ett program för boenderehabilitering fastställs inom den psykiatriska vården och 

missbrukarvården.  
- Programmet för minskning av långtidsbostadslösheten förlängs. Särskild vikt 

fästs vid att bostadslöshet bland ungdomar motverkas. 
 

                                            
1
 I enlighet med de nuvarande normerna 
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4 BALANSERAD EKONOMI OCH GOTT LEDARSKAP 
 
 
Ekonomin kommer i balans, och produktiviteten förbättras 
 
Staden bromsar under fullmäktigeperioden 2013–2016 skuldsättningsutvecklingen genom att se 
till att den reella ökningen i moderstadens omkostnader motsvarar ökningen i antalet invånare 
minskad med 1 %, som är årsmålet för produktivitetsförbättringen, och genom att finansiera en 
betydligt större andel av investeringarna med internt tillförda medel och inkomster från försälj-
ning av fast egendom.  
 
Åtgärder 

- En budgetram bestäms årligen för moderstadens nettoutgifter. Den reella ök-
ningen i stadens omkostnader motsvarar i budgetramen ökningen i antalet invå-
nare minskad med 1 %, som är målet för produktivitetstillväxten. 

- Ett årligt belopp på 435 miljoner euro bestäms för investeringarna under strate-
giperioden. En årlig tioårsram för investeringar införs som en del av ramstyr-
ningen. 

- Årsmålet för planläggningen för bostäder höjs till 5 500 bostäder (500 000 m² 
våningsyta) om året. Marknadsmässighet och maximering av stadens inkomst-
bildning är mål då tomter upplåts för fritt finansierad bostadsproduktion.  

- Förvaltningarna utarbetar planer för hur de ska förbereda sig inför pensionsav-
gångar. Planerna ska vara klara 30.6.2013. De baserar sig på målet för produk-
tivitetstillväxten i fullmäktigestrategin. Att befolkningsökningen påverkar förvalt-
ningarna olika beaktas i planerna.  

- Alla förvaltningar utarbetar program för lokalanvändningen och planer för effek-
tivisering av denna och beaktar då tekniska förändringar och nya former av ser-
vice och arbete. En övergång till öppna kontor främjas när det gäller administra-
tivt arbete. Målet är att den totala ytan på de lokaler som används av staden 
själv inte ska öka under strategiperioden. 

- För varje investeringsprojekt krävs en utredning som visar om projektet kan 
genomföras inom den bindande investerings- och omkostnadsramen och om 
projektet är sådant att målen i strategin nås i fråga om produktivitet, lokaleffekti-
vitet och förberedelse inför pensionsavgångar. 

- Målen för försäljning av tomter och byggnader höjs för att skuldsättningen ska 
dämpas. 

- Staden förebygger en utgiftsökning genom högklassiga och effektiva friskvårds-
tjänster inom den offentliga sektorn. 

- Staden bevarar och stärker sin inkomstskattebas genom att bedriva en god när-
ingspolitik och följa hur sysselsättningsgraden utvecklas. 

 
Produktiviteten förbättras. 
 
Åtgärder 

- Ett övergripande produktivitetsprogram utarbetas för staden för åren 2013–
2016, och programmet genomförs också under denna period. Programmet ska 
föreläggas stadsstyrelsen före 30.6.2013.  
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- Ett utvecklingsprojekt som gäller arbetslivet och arbetshälsan genomförs. Pro-
jektet går ut på att konkreta åtgärder som förbättrar arbetshälsan och minskar 
sjukfrånvaron ska utvecklas. Stadsstyrelsen följer utvecklingen i arbetshälsan 
och sjukfrånvaron. 

- Stadsstyrelsen och centralförvaltningen får en starkare roll i den förvaltnings-
övergripande processtyrningen.  

- Lokalanvändningen effektiviseras genom centraliserad styrning. 
- De tjänster och de delar av tjänsteprocesser som blir elektroniska (exempelvis 

ansökningar och tidsbeställning) preciseras och organiseras. 
 
Verksamheten blir produktivare genom att det direkta klientarbetet ökar. 
 
Åtgärder 

- Tjänster och mottagningstider kanaliseras i enlighet med behovet.  
- Samarbetet och arbetsfördelningen görs klarare, och dubbleringar elimineras 

genom att arbetssättet och uppgiftsstrukturerna revideras. 
- Fler mottagningstider för klienter och patienter införs i mottagningsschemana 

för de enskilda anställda.  
 
Långtids- och ungdomsarbetslösheten minskar.  
 
Åtgärd 

- Staden utreder olika metoder att i stället för att betala sanktionsavgifter till sta-
ten ordna så att arbetslösa får skatteinbringande arbete eller exempelvis läro-
avtalsutbildning som leder till sysselsättning. 

 
 
Skickligt ledarskap och kunnig personal 
 
Ledarskapet hos staden är högklassigt nationellt och internationellt. 
 
Åtgärder  

- Stadens ledarskapssystem reformeras. Syftena med detta är att kommunal-
valsresultatet ska återspeglas hos stadens ledning, att det demokratiska be-
slutsfattandet ska bli bättre och mer verkningsfullt och att stadsfullmäktige och 
stadsstyrelsen ska få en starkare roll i arbetet med att leda staden. Stadssty-
relsen får en sektion med uppgift att bereda reformen. Alla stadsstyrelsegrup-
per blir representerade i sektionen. Sektionen ska komma med sina förslag en-
ligt en sådan tidsplan att det reformerade ledarskapssystemet kan börja tilläm-
pas vid ingången av år 2017.   

- Serviceverksamheten leds vid förvaltningarna och affärsverken i riktning mot 
målen genom balanserat ledarskap och ett belöningssystem. Möjligheten att 
belöningssystemen hänförs till målen för produktiviteten och arbetshälsan 
övervägs. 

- Hjälpmedel för kvalitetsledning i serviceverksamheten är EFQM-modellen, au-
ditering, självvärdering, extern värdering, tävlingen om stadsdirektörens kvali-
tetspris, utbildning, processledning och processförbättring.   

- Verksamhetsmätning är en del av ledarskapskulturen. 
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- Ledarskap och karriärutveckling stöds genom utbildning och chefsträning. För-
ändringsbenägenheten i ledarskapet och kunskapen om tjänstedesign förbätt-
ras. Ledarskapet följs regelbundet upp genom chefsutvärdering. 

- Särskild vikt fästs vid kvaliteten på tjänsterna. 
- Ett projekt som gäller förbättring av byggkvaliteten genomförs med målet att 

livscykelkostnaderna ska sjunka. Extern expertis och auditering utnyttjas.  
- Upphandlingskompetensen förbättras. 
- Förvaltnings- och ansvarsstrukturen på tekniska sidan gås igenom, likaså de 

processer som överskrider de nuvarande gränserna mellan förvaltningar. För-
valtnings- och nämndstrukturen förnyas utifrån resultatet. 

 
Ledarskapet och ledarskapssätten i processerna utvecklas, och tjänstekedjorna för invånarna 
förbättras genom att processer som överskrider gränser mellan verksamhetsområden styrs ef-
fektivare.  
 
Åtgärder 

- Tema- och sakgrupper som ska ledas på koncernnivå preciseras utifrån stra-
tegiprogrammet. De valda åtgärderna samlas i en projektportfölj för föränd-
ringsprojekten i strategiprogrammet, och stadsstyrelsen styr portföljen. 

- När det gäller primära mål som överskrider gränser mellan verksamhetsområ-
den utarbetar de förvaltningar och affärsverk som är med i samma tjänstekedja 
åtgärder i samråd. De gemensamma åtgärderna tas sedan oförändrade med i 
nämndernas och direktionernas budgetförslag. 

- Ledarskap som överskrider gränser mellan verksamhetsområden tillämpas i pi-
lotprojekt där försök görs med tidsbundna förändringar i ledarskapsbefogenhe-
ter. Instruktionerna ändras vid behov. 

- Antalet bindande ekonomiska mål och verksamhetsmål gemensamma för flera 
förvaltningar ökar i budgeten. 

- Gemensamma mål ställs årligen upp i budgeten när det gäller mål som är vik-
tiga för hela staden (användarnöjdhet, ledarskap, personal, IT, lokalanvänd-
ning m.m.). 

- Andelen resultatpremiemål gemensamma för flera förvaltningar och affärsverk 
ökar i resultatpremiesystemet. 

- Staden utreder om uppgiften att bevilja externa aktörer understöd och bidrag 
kan koncentreras till stadsstyrelsen. Det är meningen att nämnderna också i 
fortsättningen ska förelägga stadsstyrelsen förslag om understöd. Stadens om-
rådesarbete med delaktighet och demokrati som syfte blir en helhet som om-
fattar hela Helsingfors. 

 
Staden är en ansvarsfull och rättvis arbetsgivare. Sjukfrånvaron bland de anställda minskar, 
likaså antalet anställda som avgår med invalidpension på heltid. Staden är en förebild när det 
gäller mångfaldsledning. Personalens medbestämmande och möjligheter att påverka beslutsfat-
tandet ökar.  
 
Åtgärder 

- Den ordinarie personalens anställningsförhållanden är tryggade även om arbe-
tet upphör på grund av organisationsförändringar eller andra omständigheter. 
Detta betyder att personalen måste vara beredd att övergå till andra uppgifter. 



HELSINGFORS STAD   27 (35) 
 

 

 25.3.2013   

 

 

- Enhetliga processer införs och ett nytt datasystem tas i bruk inom personalad-
ministrationen som stöd för en högklassig personalledning. 

- Arbetshälso- och arbetarskyddsrisker förutses och hanteras.  
- Förändringar i omvärlden förutses i strategiarbetet, och de följder förändringar-

na har i fråga om personalbehovet och kompetensen hanteras. 
- Mångfaldsledningen förbättras vid alla förvaltningar och affärsverk. 
- Antalet invandrare bland stadens anställda närmar sig invandrarnas andel av 

befolkningen. 
- Staden är jämställd och jämlik. Den gör systematiskt konsekvensanalyser ur 

ett jämställdhetsperspektiv och främjar jämställdhet och jämlikhet i sin verk-
samhet. Antalet kvinnliga chefer ökar. 

- Ledarskapsfärdigheterna på arbetsplatsnivå förbättras. 
 

 
Stadskoncernen leds som en helhet 
 
Stadskoncernen leds som en helhet.  
 
Åtgärder 

- Dottersammanslutningarna följer de grundläggande riktlinjerna i den godkända 
koncernstrategin (strategin ska behandlas i styrelserna). 

- Resultatmål ställs i stadens budget upp också för de viktigaste dottersam-
manslutningarna. 

 
Koncernstyrningen effektiviseras och blir klarare. 
 
Åtgärder 

- Stadsstyrelsens koncernsektion får en klarare och starkare ställning i uppgiften 
att styra dottersammanslutningarna. 

- Koncernsektionen styr dottersammanslutningarna inom stadskoncernen som 
en helhet. 

- Totalansvaret för att leda dottersammanslutningarna inom stadskoncernen lig-
ger på stadsdirektören. När det gäller dottersammanslutningar som deltar i 
stadens tjänsteproduktion sköts substansstyrningen av roteldirektören i fråga 
för att sektorn ska bli sedd som en helhet. Behövliga styrsignaler till dotter-
sammanslutningar inom olika sektorer behandlas av stadsdirektörskollegiet för 
att fokus tydligare ska ligga på stadskoncernen i dess helhet.  

- Styrningen av dottersammanslutningar verksamma på den konkurrensutsatta 
marknaden koncentreras till stadsdirektören. 
 

Ägarpolicyn blir klarare.  
 

Åtgärder 
- Stadsstyrelsens koncernsektion ställer utifrån de grundläggande riktlinjerna i 

strategiprogrammet upp ägarpolitiska mål som gäller ägarbasen, utvecklingsvi-
sionen och målen för verksamheten i de enskilda dottersammanslutningarna.  

- En portfölj skapas för dottersammanslutningarna med tanke på marknadsmäs-
sig och annan verksamhet. Principer utarbetas för portföljen och föreläggs 
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stadsstyrelsens koncernsektion. Principerna ska sedan godkännas av stads-
fullmäktige. Uppgiften att godkänna ändringar i portföljen delegeras till stads-
styrelsen.   

- När det gäller dottersammanslutningar som deltar i stadens tjänsteproduktion 
utvärderas resultatet i första hand utifrån hur och till vilka kostnader bolaget i 
fråga sköter de tjänster som uppdragits åt det.   

- Verksamhetsprinciperna för de bolag inom stadskoncernen som direkt befinner 
sig i en marknadssituation motsvarar verksamhetsprinciperna för konkurren-
terna. 

- Palmia, Helsingfors Energi och Helsingfors Hamn får verksamhets- och för-
valtningsmodeller som baserar sig på bestämmelserna om konkurrensneutrali-
tet. 

- Stadens funktioner på den konkurrensutsatta marknaden organiseras i enlighet 
med bestämmelserna om konkurrensneutralitet. 

- HST får en verksamhetsmodell för den operativa verksamheten och infrastruk-
turen före utgången av år 2013. 

 
Organisationen utvecklas så att tjänsterna för invånarna blir bättre.  
 
Åtgärder 

- Lokaladministrationen, byggherreverksamheten och byggandet vidareutveck-
las till separata helheter med en klar arbetsfördelning och en transparent verk-
samhetsmodell som mål.  

- Antalet organisationsenheter inom koncernen minskar. 
- De tre verken inom centralförvaltningen slås ihop. 
- Staden fortsätter att centralisera stödtjänster. 

 
 
Effektiva och fungerande stödtjänster 
 
Informationstekniken gagnar invånarna och bidrar till att staden utvecklas. 
 
Åtgärder 

- De elektroniska tjänsterna byggs ut för att tillgängligheten ska bli bättre, och 
tillgängligheten på webben utom kontorstid ökar.   

- Staden aktiverar olika aktörer så att de kommer med nya lösningar och tjäns-
ter.  

- Staden utvecklar tjänsteprocesser och tekniska gränssnitt i enlighet med prin-
ciperna om öppenhet, tillgänglighet och kompatibilitet. 

- Forum Virium Helsinki bidrar till att stadens digitala tjänster, de externa tjäns-
terna och ekosystemen inom informations- och kommunikationstekniken ut-
vecklas. 

- Informationstekniken och tjänsteproduktionen vidareutvecklas med ökad auto-
matisering som primärt mål. 

- Informationstekniken gör stadens anställdas individuella arbete mer produktivt.  
- Staden fortsätter att utveckla och underhålla sin gemensamma IT-infrastruktur 

och sina gemensamma IT-tjänster för att säkra kontinuitet och utveckling i sta-
dens verksamhet. 
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- Stadsstyrelsen får en IT-sektion som övervakar stadens IT-strategi och förvalt-
ningarnas data- och IT-investeringar. Målet är att gemensamma grundläggan-
de IT-uppgifter ska skötas centraliserat inom centralförvaltningen. 

- Informationstekniken och tjänsteproduktionen vidareutvecklas med ökad auto-
matisering och stöd för personalens arbete som primärt mål. 

 
Lokalerna används effektivare. 
 
Åtgärder 

- Lokalanvändningen utvecklas som en del av planeringen för en ny general-
plan.  

- Staden avstår äganderätten till lokaler som är uthyrda till utomstående, med 
andra ord inte används av staden själv. Det är meningen att den årligen ska 
avstå lokaler på 60 000 m² lägenhetsyta. 

- Skyddsmålen uppdateras när byggnader skyddade i detaljplanen ska säljas. 
- Långsiktiga strategiska mål för tillgången till tjänster ställs upp utifrån invånar-

perspektivet. Tjänstetillgängligheten och möjligheterna att bygga ut de elektro-
niska tjänsterna, effektivisera lokalanvändningen och använda lokaler gemen-
samt undersöks då som en helhet.  

- Staden genomför ett förvaltningsövergripande lokalprogram i syfte att göra lo-
kalanvändningen effektivare och spara in på lokalkostnaderna.  

 
Upphandlingsverksamheten blir effektivare och miljöansvaret större. 
 
Åtgärder 

- Servicestrategin blir mångsidigare genom att strategiarbetet, som inleddes un-
der den föregående fullmäktigeperioden, fortsätter. 

- Innovativa upphandlingar görs i större utsträckning. 
- Staden fortsätter att centralisera upphandlingen i sin verksamhet. 
- Miljöaspekten ska år 2015 ha börjat beaktas i 50 % av stadens upphandlingar. 
- Upphandlingshanteringen förenhetligas genom att det skapas ett gemensamt 

sätt att producera, rapportera om, mäta och analysera upphandlingsinforma-
tion.   

- Staden reviderar principerna för konkurrensutsättning av delar av stadens 
egen verksamhet. Samtidigt bedömer den för- och nackdelar med konkurrens-
utsättning. 
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DEMOKRATIN OCH DELAKTIGHETEN STÄRKS 
 
Ett öppet och inkluderande Helsingfors 
 
Ett öppet Helsingfors  
 
En öppen stad präglas av att invånarna har en plats i gemenskapen och beslutsprocesserna är 
öppna för invånarna. De handlingar och det övriga informationsmaterial som produceras av sta-
den kan fritt, lätt och obehindrat användas av invånarna och dessutom användas i annan verk-
samhet än stadens egen. Beredningen blir öppnare, och invånarna uppmuntras att använda 
elektroniska kanaler för informationssökning, medverkan och interaktion.    
 
Åtgärder 

- En gemensam feedbackkanal skapas för invånarna för att dessa ska kunna ge 
användarkommentarer. 

- Webbtjänster och interaktiva kanaler utvecklas, och åtgärder vidtas för att de 
ska bli tagna i bruk. 

- Det produceras nya elektroniska och interaktiva metoder genom vilka invånar-
na kan vara med och utveckla staden. 

- Arbetet med att göra den offentliga informationen tillgänglig fortsätter genom 
att systemet Ahjo utvecklas och projektet Helsinki Region Infoshare pågår. 

- Staden satsar på att utveckla den virtuella och den elektroniska kommunikatio-
nen. 

 
Ett inkluderande Helsingfors 
 
Den representativa demokratin stärks, invånarna får större möjligheter till delaktighet och infly-
tande, och metoderna i fråga förbättras. Staden fortsätter att utveckla den lokala demokratin 
utifrån erfarenheterna från projekten inom försöket med lokalt deltagande. Den främjar möjlighe-
terna att genomföra direkt demokrati, likaså ett aktivt invånarskap.  
 
Åtgärder 

- Permanenta strukturer skapas för växelverkan mellan invånare och förvalt-
ningar. De unga får bättre möjligheter till delaktighet och inflytande.  

- Pilotförsök med lokalt deltagande får stöd, och nya verksamhetsmodeller ut-
vecklas utifrån försöken. 

- Försök med deltagande budgetering görs bl.a. inom utbildningsväsendet, ung-
domsväsendet och biblioteksväsendet. Möjligheterna till sådan budgetering ut-
reds också när det gäller andra tjänster. 

- Digital utslagning motverkas genom elektroniska möjligheter till lärande och 
delaktighet. 

- En verksamhetsmodell för demokratilokaler skapas, och det görs lättare att 
börja använda befintliga lokaler för ändamålet.  

- Rådgivande folkomröstningar börjar tillämpas. 
- Staden är föregångare i landet i fråga om öppna data. Förändringen resulterar i 

mer innovation och kreativa tjänster i Helsingfors. Beslutsprocesserna blir öpp-
na (informations- och kommunikationsteknik), och beslutsfattandet börjar base-
ra sig på alternativa lösningar. 
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STRATEGIPROGRAM 2013–2016 
 
MÄTARE 
 
 

1. VÄLMÅENDE HELSINGFORSARE  
 

Utrymme för de unga att höras och lysa 
- Andel som fortsatt på andra stadiet efter grundskolan 
- Antal unga utanför utbildning och arbetsliv 
- Långvarigt klientskap och placering utanför hemmet inom barnskyddet 

 
Invandrarna aktiva invånare 

- Sysselsättningsgrad och arbetslöshetsgrad bland invandrare 
- Helsingforsare med invandrarbakgrund som gått ut grundskolan och en läro-

anstalt på andra stadiet 
 

De äldre tas om hand 
- Andel hemmaboende som fyllt 75 år 

 
Helsingforsarna börjar röra på sig mer, och deras välbefinnande och hälsa 
förbättras 

- Antal helsingforsare som motionerar 
- Antal rökare och missbrukare 
- Antal överviktiga 

 
 
Ekonomiskt mål gemensamt för hela avsnittet 

- De à-kostnader för service som är högre i Helsingfors än i andra kommuner 
närmar sig medeltalet för de andra stora städerna  

- Produktiviteten förbättras 
 

 

2. ETT LIVSKRAFTIGT HELSINGFORS 
 

En internationellt känd och attraktiv stad 
- Antal turister/övernattningar i inkvarteringsrörelser i Helsingfors 
- Antal kongresser och kongressgäster 
- Internationella direkta investeringar och nya jobb som dessa medför  
- Internationell medieuppmärksamhet som Helsingfors får 
- Ny företagsverksamhet i strandområden 
- Trygghetskänsla hos dem som bor, uträttar ärenden och arbetar i Helsingfors 
- Utsatthet för störningar och brott 
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Finlands mest företagsvänliga stad  
- Antal jobb och den privata sektorns andel av alla jobb 
- Möjligheter för nya företag att etablera sig i Helsingfors 
- Helsingfors placering i mätningar som gäller kommunernas näringspolitik och fö-

retagsklimat 
- Antal jobb och företagens omsättning inom nyckelbranscherna 
- Antal resenärer på flygplatsen och i hamnarna 

 
Konkurrenskraft genom förnyelse  
- Företagsverksamhet med anknytning till campusområdena (antal företag och 

anställda) 
- Användare med högskolebakgrund hos FöretagsHelsingfors 
- Utveckling inom cleantechbranschen i Helsingfors (jobb och omsättning) 

 
Kulturen gläder och attraherar 
- Antal som använder kulturtjänster 
 
En stad med kunnigt folk 
- Andel utslagna ungdomar 
- Internationella högskolestuderande som slutför sina studier och får arbete i Hel-

singfors (antal och andel av alla internationella studerande) 
- Antal användare och användarnöjdhet när det gäller tjänster avsedda för inter-

nationella anställda som bosätter sig i Helsingfors (tjänster där staden medver-
kar)   

- Näringspolitiska resultat av sysselsättningsåtgärder  
- Andel invandrarungdomar som sökt sig till en läroanstalt på andra stadiet i rela-

tion till alla invandrarungdomar 
 
Ekonomiskt mål gemensamt för hela avsnittet  
- Stadens andel av kommunernas andel av intäkterna från samfundsskatten 

överstiger 20 % under fullmäktigeperioden 
 
 

3. ETT FUNGERANDE HELSINGFORS 
  

Stadsdelarna utvecklas som levande och lockande 
- Förändringar i bostadsområden genom kompletteringsbyggande 

  
Stadsstrukturen kompletteras med bättre tillgänglighet och smidighet som 
resultat 
- Sammanlagd andel gång-, cykel- och kollektivtrafik bland färdsätten  
- Andel kollektivtrafik bland de motoriserade färdsätten i tvärtrafiken 
- Hur nöjda invånarna är med trafikservicen 
 
Invånarna får flexibel och integrerad service 
- Enkäter om invånar- och användarnöjdhet 
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Stadens verksamhet är hållbar och effektiv  
- Utsläpp av växthusgaser i Helsingfors 
- Miljöansvar i affärsverksamheten i Helsingfors 
- Andel av stadens upphandlingar där miljöaspekten beaktas 

  
Mångsidiga boendealternativ i det växande Helsingfors 
- Antal färdiga och påbörjade bostäder 
- Antal detaljplaner för bostadsproduktion 
- Tillåtet antal kvadratmeter våningsyta på bostadstomter som upplåts under ett 

år 
- Antal bostäder för vilka staden är byggherre  
 

 
Ekonomiskt mål gemensamt för hela avsnittet 
- De beskattningsbara förvärvsinkomsterna per invånare stiger mer i Helsingfors 

än i de andra kommunerna i Helsingforsregionen  
 
 

4. BALANSERAD EKONOMI OCH GOTT LEDARSKAP 
 

Ekonomin hålls i balans, och produktiviteten förbättras 
- Omkostnader, verksamhetsintäkter och skattefinansiering 
- Inkomster från försäljning av fast egendom 
- Investeringsram 
- Antal anställda 
- Total lokalyta 
- Lånekostnader och lånestock 
- Mätare för tjänsteproduktivitet 

 
Skickligt ledarskap och kunnig personal 

- Värderingar som gäller ledarskap i Kommun10-undersökningen 
- Sjukfrånvaron minskar med 0,5 procentenheter  
- Olycksfall på arbetsplatsen 
- Förtidspensionsavgifter som betalas av staden 
- Genomsnittsålder för anställda som avgått med ålderspension 
- Antal anställda med främmande språk  
- Andel anställda med främmande språk i chefs- och expertuppgifter 

 
Stadskoncernen leds som en helhet  

 
Effektiva och fungerande stödtjänster 

- Antal elektroniska tjänster och antal användare 
- Invånarnas nöjdhet med de elektroniska tjänsterna 
- Andel centraliserade upphandlingar 
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DEMOKRATIN OCH DELAKTIGHETEN STÄRKS 
 

- Valdeltagande 
- Mängd informationsmaterial på Helsinki Region Infoshare 
- Antal applikationer där öppna data utnyttjas  
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HANDLINGSPROGRAM UNDER FULLMÄKTIGEPERIODEN 2013–2016  
 
 
 
HANDLINGSPROGRAM SOM UTARBETAS UNDER FULLMÄKTIGEPERIODEN 2013–2016 

   Handlingsprogram Motivering Behandling och tidsplan 

Genomförandeprogram för boende 
och härmed sammanhängande 
markanvändning   

Hemstaden Helsingfors. Genomförande-
program för boende och härmed sam-
manhängande markanvändning 2012 
(Stge 12.9.2012). Programmet justeras. 

Stge 2015–2016 

Åtgärdsprogram för främjande av 
jämställdhet 

Jämställdhetsplanen 2009–2011 fortsätter 
att gälla och uppdateras för år 2012 (Stn 
6.2.2012). 

Stn 2014 

IT-program IT-programmet 2012–2014 (Stn 
30.1.2012) revideras. 

Stn 2014 

Program för utveckling av trafiken Staden har ingen fastslagen övergripande 
trafikpolitik.  

Stn 2014 

Trafiksystemplan för Helsingforsre-
gionen (HLJ 2015) 

Trafiksystemplanen för Helsingforsregio-
nen (HLJ 2011) revideras. 

Stn 2014 

   

   

   

   

HANDLINGSPROGRAM SOM UPPTAS I BUDGETEN UNDER FULLMÄKTIGEPERIODEN 2013–2016 

   

Handlingsprogram Motivering Behandling och tidsplan 

Välfärdsplan för barn och unga  
 

Riktlinjerna för planen, som baserar sig på 
barnskyddslagen, ingår i strategipro-
grammet. Åtgärderna upptas i budgeten. 

I nämnderna, Stn och 
Stge i samband med bud-
getbehandlingen 

   

   

I STRATEGIPROGRAMMET 2013–2016 UPPTAGNA RIKTLINJER FRÅN HANDLINGSPROGRAM SOM 
INTE BEHANDLAS UNDER FULLMÄKTIGEPERIODEN 2013–2016 

   

Handlingsprogram 
Riktlinjer i avsnitten nedan i strategi-
programmet 2013–2016   

Strategi för globalt ansvar (Stge 
26.9.2012) 

Etiska principer 

 

Miljöpolicy (Stge 26.9.2012) Stadens verksamhet är hållbar och effek-
tiv 

 

Kulturstrategi 2012–2017 (Stge 
14.12.2011). 

Kulturen gläder och attraherar   

Idrottsstrategi 2012–2017 (Stn 
17.12.2012) 

Helsingforsarna börjar röra på sig mer, 
och deras hälsa förbättras 

 

Upphandlingsstrategi 2011 (Stn 
13.6.2011) 

Effektiva och fungerande stödtjänster  

 


