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§ 306
Kj / Den av ledamoten Belle Selene Xia väckta motionen om 
funktionaliteten hos projekt inom den offentliga sektorn
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Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Belle Selene Xia väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, telefon: 310 46768

mauno.ronkko(a)hel.fi

Bilagor

1 Xia Belle Selene valtuustoaloite Kvsto 27.2.2013 asia 36

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Belle Selene Xia 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Belle Selene Xia föreslår i sin motion att övervakningen av 
utvecklingsprojekt ska effektiviseras. Man bör uppställa tydliga mål för 
projekten så att de går att följa upp och finansieringen bör kopplas till 
uppnådda resultat.

Utvecklingsprojektens andel av Helsingfors stads totala utgifter är 
ca 0,5 %. De mest centrala projektgrupperna är EU-projekt, 
samarbetsprojekt mellan staten och kommunerna samt 
utvecklingsprojekt staden finansierar själv. Antalet EU-projekt uppgår 
årligen till 15–30 och deras totala utgifter är ca 5 mn euro. Helsingfors 
finansierar ungefär hälften av detta. Utvecklingsprojekt som drivs i 
samarbete mellan staten och kommunerna är på gång inom bl.a. 
utbildningsverket samt social- och hälsovårdsverket, årligen ca 40 
stycken, och utgifterna för dessa är ca 15 mn euro. Helsingfors 
finansieringsandel i dessa är liten, ca 10 %. Helsingfors finansierar 
dessutom själv andra utvecklingsprojekt, närmast från 
innovationsfonden, med ca 2 milj. euro årligen.

Separatfinansieringen av utvecklingsprojekten styr planeringen av 
projekten och gör den smidigare. Projekten har alltid en noggrann 
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budget och man har funderat omsorgsfullt på projektens innehåll. 
Projektutfallet följs regelbundet upp och finansiärerna får rapporter om 
hur projekten avancerar. I fråga om längre utvecklingsprojekt är det en 
förutsättning att de uppställa målen uppnås för att finansieringen ska 
fortsätta. Stadsstyrelsen har 19.8.2013 senast fått en rapport om de 
projekt stadens innovationsfond finansierat.

Den nuvarande nivån på övervakningen och uppföljningen av 
utvecklingsprojekten kan anses tillräcklig i relation till deras 
ekonomiska betydelse.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, telefon: 310 46768

mauno.ronkko(a)hel.fi

Bilagor

1 Xia Belle Selene valtuustoaloite Kvsto 27.2.2013 asia 36

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Talous- ja suunnittelukeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.09.2013 § 886

HEL 2013-003024 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Belle Selene Xian 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46768

mauno.ronkko(a)hel.fi


