








TOIMIALAN MUODOSTAMISEN LÄHTÖKOHTIA JA PALVELUKOKONAISUUKSIA KOSKEVIA
NÄKEMYKSIÄ

Tekninen toimialue, organisaation muodostamisen lähtökohtia

1 Asiakasnäkökulma

- asiakasryhmät on tunnistettu

- palvelutarjonnassa ja palveluiden järjestämistavassa
korostetaan asiakasnäkökulmaa

- palvelukokonaisuudet muodostetaan avain- ja
palveluprosessien mukaisesti

2 Organisoituminen ja johtaminen

- organisoituminen avain- ja palveluprosessien mukaisesti

-  prosessien omistajat ja vastuutahot on selkeästi määritelty

- johtaminen tapahtuu oikealta tasolta ja kohdistuu oikeisiin
asioihin

- joustavuuden lisääminen, organisaation sisäisten
verkostojen ja resurssien parempi hyödyntäminen

- selkeät, tavoitteita kuvaavat mittarit ja toimiva
palautejärjestelmä

- kehitys- ja selvityskohteet tunnistettu

3 Henkilöstö
- selkeät tehtävät ja vastuu osana suurempaa

palvelukokonaisuutta
- itsenäinen ja vastuullinen työkulttuuri, työviihtyvyyden ja

työhyvinvoinnin parantuminen

4 Tukipalvelut
- määrittely asiakasryhmien tarpeista, tukipalvelujen tehtävänä on

tukea niitä prosesseja joilla palvellaan ulkoisia asiakkaita
- suurin osa tukipalvelujen asiakkaista on sisäisiä asiakkaita,

kaupungin työntekijöitä tai kaupungin päättäjiä



Teknisen toimialan palvelukokonaisuudet:

1. Esikunta

- Palvelukokonaisuuksien johto- ja tukipalvelut
- Palvelukokonaisuuksien rajat ylittävät erikoishankkeet ja palvelukokonaisuuksien koordinointi

(Palvelualue koostuu pääosin: Toimialajohtaja, keskitetyt lautakunta ja hallintopalvelut, Kv/kky)

2. Maankäyttö ja kaupunkikehitys

- Kaupunkisuunnittelu kokonaisuudessaan
- Maaomaisuuden hankinta, luovutus, kehitys ja maapolitiikka
- Yleisten alueiden suunnittelu
- Hankesuunnittelu ja sitä tukevat asiantuntijapalvelut, geosuunnittelu
- Kaupunkimittaus- ja paikkatietopalvelut
- Att:n asuntorakennuttaminen
 - Rakennuttamispalvelut (esirakentaminen + kadut ja yleiset alueet, infran rakennuttaminen)
- Katujen ja puistojen ja muun ifran ylläpito

- Rakentamis- ja ylläpitopalvelut (tuotanto, Stara)
- Liikennelaitos

3. Toimitilat- ja asuminen

- Kaupungin omaan käyttöön tarkoitettujen palvelutilojen hankesuunnittelu ja
talonrakennuttaminen, rakennusten omistus, hallinnointi ja ylläpito

- Ulkopuolisilta kaupungin toimintaa varten hankittavat tilat
- Asuntoasioiden viranomaistehtävät
- Tukkutori

4. Rakennusvalvonta-, pelastus- ja ympäristöpalvelut

- Rakennusvalvontapalvelut
- Pelastuslaitoksen palvelut
- Ympäristöpalvelut

(Palvelualue koostuu pääosin: Rakvv, pelastuslaitos ja ympäiristökeskus)

- Maankäyttö- ja kaupunkikehityspalvelut muodostaa kokonaisuuden, joka käsittää kaikki ne
kaupungin toimijat (rakennusvalvontaa lukuun ottamatta), joilla on keskeinen vaikutus
rakentamishankkeiden toteuttamiseen, aluerakentamisprojektien ja isojen liikennehankkeiden
toteutukseen jne. Kaupunkisuunnittelun sisällyttäminen samaan palvelualueeseen hanketasoisen
suunnittelun sekä kaupungin maaomaisuuden hallinnan kanssa luo mahdollisuudet parantaa
näiden välistä yhteistyötä, tiedon/osaamisen vaihtoa ja  helpottanee eri tavoitteiden
yhteensovittamista. Toimintaa ohjaavien yhteisten tulos- ja muiden tavoitteiden asettaminen
helpottuu (myös nettobudjetointi mahdollista?). Maaomaisuuden hallinnan (ml. kaikki
maanluovutus) keskittäminen on perusteltua myös sen vuoksi, että kaavoituksesta ja
rakentamisesta yli 70 % tapahtuu kaupungin maalla. Kaupungin maaomaisuuden hallinnalla on
siis merkittävä vaikutus kaupungin kehitykseen. Lisäksi kaavoituksella ja maaomaisuuden
hallinnalla on toisiinsa voimakkaasti linkittyviä asioita kuten esim. kaavoitukseen liittyvät
maankäyttösopimukset ja maanhankinta.

- Viranomaistehtävät eriytetty omaksi palvelukokonaisuudekseen hygienia yms. syistä.



Teknisen toimialan palvelualueet

Toimialan keskitetyt tukipalvelut

- hallinto
- päätöksenteon tuki

Maaomaisuus ja kaupungin kehittäminen

Palvelualue vastaa kaupungin maaomaisuudesta, maankäytön suunnittelusta, maankäytön
suunnittelusta, kaavoituksesta sekä infraomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta sekä
ylläpidosta.

- maanhankinta, omistaminen ja luovutus
- kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu
- yleisten alueiden suunnittelu

o liikennesuunnittelu, katusuunnittelu
o viheralueiden suunnittelu
o ympäristösuunnittelu

- yleisten alueiden rakennuttaminen
o kadut, puistot

- yleisten alueiden ylläpito

Rakennusomaisuus

Palvelualue vastaa kaupungin kiinteistöomaisuudesta, sen suunnittelusta ja rakennuttamisesta,
asuntojen suunnittelusta ja rakennuttamisesta, toimitilojen ylläpidosta sekä tukkutorista ja
kauppahalleista

- hankinta, omistaminen ja luovutus
- suunnittelu
- rakennuttaminen
- kiinteistöjen ylläpito

Osallisuus, vuorovaikutus ja viranomaistoiminnot

- asiakaspalvelu, viestintä, vuorovaikutus, asukas- ja ylitysyhteistyö
- kaupunkimittaus
- pysäköinninvalvonta
- yleisten alueiden maankäyttö ja luvat
- tapahtumaluvat

- rakennusvalvonta

- ympäristönvalvonta, elintarvikevalvonta yms. sekä niihin liittyvät luvat

Liikennelaitos

Pelastuslaitos



Lautakunnat ja jaostot

  Teknisen toimialan lautakunta

- yksi lautakunta koko toimialaa varten

  Lupajaosto

- rakennusluvat
- ympäristöluvat valvontan liittyvät päätökset

Liikennelaitoksen johtokunta

Pelastuslautakunta

Teknisen toimialan palvelualueet
- täydennettynä luettelolla nykyisten virastojen yksiköistä

Toimialan keskitetyt tukipalvelut

- hallinto
- päätöksenteon tuki

Maaomaisuus ja kaupungin kehittäminen

Palvelualue vastaa kaupungin maaomaisuudesta, maankäytön suunnittelusta, maankäytön
suunnittelusta, kaavoituksesta sekä infraomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta sekä
ylläpidosta.

- maanhankinta, omistaminen ja luovutus
- kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu
- yleisten alueiden suunnittelu

o liikennesuunnittelu, katusuunnittelu
o viheralueiden suunnittelu
o ympäristösuunnittelu

- yleisten alueiden rakennuttaminen
o kadut, puistot

- yleisten alueiden ylläpito

Kiinteistöviraston tonttiosasto ja geotekninen osasto

Kaupunkisuunnitteluvirastio lukuunottamatta yleiskaavoitusta

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto, arkkitehtuuriosaston suunnittelutoimisto, HKR-
Rakennuttajan infrarakennuttamisen toiminnot

Ympäristökeskuksen ympäristönsuunnitteluun liittyvät toiminnot



Rakennusomaisuus

Palvelualue vastaa kaupungin kiinteistöomaisuudesta, sen suunnittelusta ja rakennuttamisesta,
asuntojen suunnittelusta ja rakennuttamisesta, toimitilojen ylläpidosta sekä tukkutorista ja
kauppahalleista

- hankinta, omistaminen ja luovutus
- suunnittelu
- rakennuttaminen
- kiinteistöjen ylläpito

Kiinteistöviraston tilakeskus ja asuntoasiain osasto

Rakennusviraston HKR-Rakennuttajan talonrakentamiseen liittyvät toiminnot, arkkitehtuuriosasto
lukuunottamatta suunnittelutoimistoa

ATT

Tukkutori ja kauppahallit

Korkeasaaren investointien suunnittelu ja rakentaminen

Liikuntaviraston investointien suunnittelu ja rakentaminen

Sosiaali- ja terveystoimen tilahallintaan ja asuntoihin liittyvät toiminnot

Osallisuus, vuorovaikutus ja viranomaistoiminnot

- asiakaspalvelu, viestintä, vuorovaikutus, asukas- ja yritysyhteistyö
- kaupunkimittaus
- pysäköinninvalvonta
- yleisten alueiden maankäyttö ja luvat
- tapahtumaluvat

- rakennusvalvonta

- ympäristönvalvonta, elintarvikevalvonta yms. sekä niihin liittyvät luvat

Rakennusvalvontavirasto

Ympäristökeskus lukuunottamatta ympäristön suunnittela

Kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto

Rakennusviraston palveluosasto

Kaikkien virastojen asiakaspalveluun, tiedotukseen sekä vuorovaikutukseen liittyvät toiminnot

Liikennelaitos

Pelastuslaitos
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Yleiskaavoituksen tehtävä uudessa organisaatiossa

Johtamisjärjestelmän uudistuksen tavoitteena olevan demokraattisen
päätöksenteon ja sen vaikuttavuuden parantamisen sekä kaupunginvaltuuston ja -
hallituksen roolin vahvistamisen näkökulmasta kaupungin strategisen suunnittelun
keskittäminen keskushallintoon on perusteltua.

Kaupunkisuunnitteluviraston osalta viraston suunnittelutehtävistä osa on strategisen
luonteensa tai aikajänteensä vuoksi samankaltaista kuin kaupunginkansliassa
tehtävä strateginen suunnittelu. Strategisuuden aikajänne liittyy suunniteltavan
aikajakson pituuteen, kun on kyse usean vuoden ja vuosikymmenen päähän
ulottuvasta maankäytön ja investointien suunnittelusta. Myös suunnitteluprosessit
ovat samankaltaisia: valmistelun aikajänne on valtuustokausittainen ja
valmisteluprosessit ovat laajoja ja monitoimijaisia.

Aiemmin maankäytön yleissuunnittelussa on keskeisenä tehtävänä ollut uusien
alueiden käyttöönotto. Tiivistyvässä kaupunkirakenteessa pitkäjänteinen
maankäytön suunnittelu kytkeytyy aiempaa tiiviimmin osaksi olemassa olevaa
kaupunkirakennetta, infrastruktuuria ja palveluverkkoa. Maankäytön suunnittelussa
korostuvat mm. nykyisen maankäytön vaihtoehtoiset kustannukset ja koko
kaupunkia koskevat taloudelliset arviot. Näitä arvioita on tehtävä riittävän
varhaisessa vaiheessa suunnittelua vaihtoehtojen arvioimiseksi. Osalla
kaupunkisuunnittelun suunnittelutehtävistä tulee em. syistä olla tiiviimpi yhteys 10-
vuotiseen investointiohjelmointiin ja noin 10 20 vuoden aikajänteellä suunnittelussa
oleviin vaihtoehtoihin.

Näissä koko kaupunkia koskevissa yhdyskunta- ja palvelurakenteen sekä
liikennejärjestelmän vaihtoehtojen arvioinneissa käytetään samankaltaisia
resursseja ja asiantuntemusta kuten kuntataloudelliset ja yhteiskuntataloudelliset
arvioinnit, tutkimukset, analyysit ja tilastot. Suunnittelutehtävät ovat maankäytön
suunnittelua laajempia ja koskettavat kaupungin kaikkia toimialoja, minkä vuoksi
niistä on perusteltua huolehtia osana kaupungin strategista suunnittelua.
Keskushallintoon sijoittaminen vahvistaa yleiskaavan ohjaavaa ja strategista
luonnetta. Tällöin yleiskaavasuunnittelussa on mahdollista huomioida vahvemmin
maankäyttö- ja rakennuslain (§39) mukaiset tavoitellun kehityksen periaatteisiin,
yhdyskuntarakenteen toimivuuteen, taloudellisuuteen, ekologiseen kestävyyteen ja
asumisen tarpeisiin liittyvät sisältövaatimukset.

Edellä esitetyn mukaisesti yleiskaavoitus on strategista suunnittelua, jossa
määritellään tekniseen toimialaan liittyvien toimintojen lisäksi myös muiden
toimialojen toimintojen yhteensovittamista. Yleiskaavoituksen osalta 5-10 vuoden
välein laadittava, koko kaupunkia kattava yleiskaava ja sitä tukeva
liikennejärjestelmäsuunnittelu olisi myös niiden jatkossa edelleen vahvistuvan
seudullisen luonteensa, sekä kaupungin strategiaohjelmaan, AM-ohjelmaan ja
palveluverkkoon liittyvien yhteistyömahdollisuuksien näkökulmasta perusteltua
sijoittaa keskushallintoon. Yleiskaavan jatkossa vahvistuva seudullinen luonne
nousee esille myös MAL-sopimusluonnoksessa (6.4.2016), jossa todetaan, että
pääkaupunkiseudun kunnat tekevät selvityksen maankäyttö- ja rakennuslain 46 a)
§:n mukaisen yhteisen yleiskaavan aikataulusta.



Liikennejärjestelmäsuunnittelun osalta tehtävässä suunnittelussa ei ole kyse vain
maankäytön suunnittelusta. Liikennejärjestelmänsuunnittelun keskeisiä
tulevaisuuden tehtäviä ovat mm. raitioteihin, pikaraitioteihin ja väylien
uudelleenjärjestelyihin liittyvät kysymykset. Näissä ei jatkossa ole niinkään
arvioitavana maankäytön yleispiirteiset ratkaisut. Suunnittelun kohteina on mm.
liikennejärjestelmien investointitarpeet ja käyttökustannukset. Kaupungin
liikennesuunnittelussa tehdyillä ratkaisuilla on välitön vaikutus kaupungin
maksuosuuteen HSL-kuntayhtymässä, joukkoliikenteen subventiotarpeeseen
talousarviossa sekä liikennelaitoksen investointiohjelmaan ja
operointikustannuksiin. Tämän vuoksi liikennejärjestelmäsuunnittelu on
kokonaistaloudellisesti tehokkaampaa yhdistää osaksi kaupungin keskitettyä
strategista suunnittelua. Detaljoitu liikenne- ja katusuunnittelu on luontevaa yhdistää
toimivaksi kokonaisuudeksi teknisen sektorin muiden yksityiskohtaisten
suunnittelutoimintojen kanssa.

Myös tietokeskuksen siirtäminen keskushallintoon vahvistaa osaltaan strategiseen
suunnitteluun liittyvien toimintaketjujen ja prosessien yhdistämistä yleiskaavan,
strategiaohjelman, AM-ohjelman, palveluverkon ja elinkeinopalvelujen kesken ja
mahdollistaa siten näihin toimintoihin liittyvien resurssien tehokkaamman
hyödyntämisen.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston tehtävien suhde tekniseen lautakuntaan
vaikuttaa myös työnjaon tarkasteluun keskushallinnon ja teknisen toimen välillä.

Uuden kuntalain mukaisen kuntastrategian mahdollisuudet yleiskaavoituksen tehtävien
kehittämisessä

Uusi kuntalaki korostaa kuntastrategian ohjausroolia valtuuston ohjausvälineenä.
Kuntalain mukaan (37§) kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää
kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee
ottaa huomioon mm. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntalain perustelujen (HE 268/2014 vp) mukaan erityislainsäädännössä kunnille
asetetut suunnitteluvelvoitteet koskevat tiettyä kunnan tehtävää eivätkä siten
välttämättä edistä kunnan johtamista kokonaisuutena ja kunnan kokonaisedun
huomioonottamista. Kuntastrategiaa koskevan pykälän yhtenä tavoitteena on, että
kunnassa olisi mahdollista laatia vain yksi strategia, johon koottaisiin
mahdollisimman laajasti myös erityislainsäädännössä edellytettyjä suunnitelmia.
Näin myös kunnan taloudellisen kestävyyden näkökulma tulisi nykyistä paremmin
huomioiduksi erityislainsäädännön edellyttämien suunnitelmien osalta. Tämä
osaltaan parantaisi näiden aiemmin puhtaasti sektorikohtaisten suunnitelmien ja
strategioiden toteuttamismahdollisuuksia.

Edelleen kuntalain perustelujen mukaan lakisääteisen kuntastrategian avulla
nykyisellään kunnan talouden ja toimintaympäristön kokonaisuudesta irrallisista
sektorikohtaisista strategioista, suunnitelmista ja periaatelinjauksista pyrittäisiin
luopumaan tai ainakin vähentämään niiden määrää. Erityislainsäädännön
velvoitteiden asettamissa rajoissa kunnan omassa harkinnassa on, missä määrin
strategiaa toteuttavia ja toimeenpanoa ohjaavia ohjelmia ja suunnitelmia jatkossa
tarvitaan.



Kuntalain uudistuksen perusteella onkin syytä arvioida kokonaan uudelleen
yleiskaavoituksen roolia kunnan ohjaamisessa. Esimerkiksi monet Helsingin
valmisteilla olevassa yleiskaavassa olevat kysymykset ovat juuri kunnan
kokonaisuuden johtamiseen liittyviä kysymyksiä. Näitä on jatkossa perusteltua
tarkastella osana kuntastrategista suunnittelua eikä pelkästään osana
erityislainsäädäntöön perustuvaa maankäyttö- ja rakennuslain ohjaamaa
kapeampaa alueidenkäytön suunnittelun tehtävää.

Maankäyttö- ja rakennuslaki ei ohjaa kunnan organisatorisia ratkaisuja yleiskaavan
valmistelussa. Näin uuden kuntalain hengessä on perusteltua arvioida, että
keskeiset yleiskaavoitukseen liittyvät tehtävät Helsingin tulevassa strategisessa
suunnittelussa kuuluvat keskushallinnon kuntastrategisen kokonaissuunnitteluun
piiriin.

Kvsto 16.3.2016 päätöksen kohdat taustaksi

Khs-käsittelyssä päätösosasta poistettiin maininta, että keskushallinto
muodostetaan myös eräistä Ksv tehtävistä.  Päätösosassa todetaan sen sijaan:
Yksittäisiä tehtäviä voidaan jatkovalmistelussa siirtää hallintokuntien välillä

Päätöksen perusteluissa todetaan:

Elinkeinojaosto huolehtii mm. kaupungin elinkeinojen
kehittämiseen sekä kansainvälisyyteen liittyvistä asioista. Tarkempi toimiala
määritellään jatkovalmistelussa. Koska samaan aikaan teknisen toimen
uudistamisessa pyritään uudistamaan ja sujuvoittamaan teknisen sektorin
toimintoja, syntyy teknisellä sektorilla tilanne, jossa maankäytön suunnitteluun ja
kaupungin maaomaisuuden hallintaan liittyvää valmistelua ja päätöksentekoa on
yhden johdon alla. Jatkovalmistelussa arvioidaan toimivallan jako
kaupunginhallituksen, sen jaostojen ja teknisen toimialan välillä ja tehdään

Keskushallinto on uudistettu vuoden 2014 alusta yhdistämällä hallintokeskuksen,
henkilöstökeskuksen ja talous- ja suunnittelukeskuksen toiminnot uudeksi
kaupunginkansliaksi. Keskushallinto ja sen palvelukokonaisuus tai -kokonaisuudet
muodostetaan nykyisestä kaupunginkansliasta ja tietokeskuksen, henkilöstön
kehittämispalvelut -liikelaitoksen sekä jatkovalmistelussa tarkennettavista eräistä
hankintakeskuksen ja kaupunkisuunnitteluviraston tehtävistä. Kaupunkikonsernille
tukipalveluja tuottavien liikelaitosten ohjaus keskitetään keskushallintoon. Nämä
ovat taloushallintopalvelu-, palvelukeskus- ja työterveys -

strategista suunnittelua. Tietohallinnon osalta kaupunginarkiston
toiminnot kytkeytyvät asiakirjahallinnon ja sähköisen arkistoinnin
osalta kaupunginkanslian prosesseihin. Näistä syistä tietokeskuksen


