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§ 297
Ändringar i förvaltningsstadgan; omorganisering av stadskansliet 
och precisering av biträdande borgmästarnas befogenheter

HEL 2019-008978 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände förvaltningsstadga för Helsingfors stad i en-
lighet med bilaga 1 så att ändringarna träder i kraft 1.1.2020.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Förvaltningsstadga för Helsingfors stad
2 Helsingin kaupungin hallintosääntö, muutokset näkyvissä

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

I förvaltningsstadgan föreslås en ändring som hänför sig till en omor-
ganisering av stadskansliet. Stadskansliet föreslås i fortsättningen be-
stå av sex avdelningar i stället för fem. Till den nya strategiavdelning-
ens uppgifter hör stadens strategiska utveckling och samordning av 
strategiskt viktiga sakhelheter och projekt, styrning av digitaliseringen 
och informationsförvaltningen, statistik- och forskningsverksamhet samt 
internationella ärenden.

I förvaltningsstadgan föreslås samtidigt en ändring som preciserar bi-
trädande borgmästarnas befogenheter så att där anges att de ska 
övervaka att sektorn följer stadsstrategin och budgeten och för sin del 
sköta kommunikationen om sektorns ärenden.

De ändringar som föreslås i förvaltningsstadgan beskrivs i bilaga 2. De 
har behandlats i stadgearbetsgruppen.
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Omorganisering av stadskansliet

Kanslichefen tillsatte 14.5.2019 en beredningsgrupp med uppgift att 
förbereda inrättandet av en ny avdelning vid stadskansliet. Utgångs-
punkten för reformen är framför allt att skapa nya förmågor, men delvis 
också att organisera de nuvarande funktionerna på ett ändamålsenliga-
re sätt. Stadens strategiska planering och ledning måste utvecklas 
också i förhållande till de behov av förnyelse som digitaliseringen och 
internationaliseringen för med sig och till det praktiska genomförandet 
av sektorsövergripande stora projekt och av spetsprojekt vid de enskil-
da sektorerna. Strategin styr för sin del allokeringen av stadens resur-
ser och därmed planeringen av ekonomin och verksamheten. Den stra-
tegiska beredningen bör vara i balans med den ekonomiska planering-
en.

I syfte att stärka strategiarbetet och verkställigheten av strategiska pro-
jekt bör stadskansliet framhäva den strategiska ledningens och plane-
ringens roll och dessutom allokera resurser och öka kunskaperna med 
avseende på detta. De kunskaper som krävs för en lyckad strategi kan 
användas effektivare hela organisationen till godo.

Digitaliseringsprogrammet för Helsingfors stad, som blev färdigt våren 
2019, har bidragit till att aktualisera behovet av en organisationsreform. 
Enligt Helsingfors stadsstrategi 2017–2021 har staden som mål att va-
ra världens bästa stad på att utnyttja digitaliseringen. Digitaliserings-
programmet skisserar upp utvecklingshelheter och spetsprojekt med 
sikte på detta.

Funktionernas placering på den nya strategiavdelningen

Strategisk styrning och utveckling av staden

Vid omorganiseringen av avdelningarna hänförs de uppgifter som gäl-
ler strategin till den nya strategiavdelningen och till ekonomi- och pla-
neringsavdelningen så att samordningen av den strategiska utveck-
lingsarbetet, de strategiskt viktiga sakhelheterna och de strategiska 
projekten i huvudsak hör till den nya avdelningen, medan samordning-
en av den strategiska verkställighet som sker via ekonomi- och verk-
samhetsplaneringen i huvudsak hör till ekonomi- och planeringsavdel-
ningen.

Strategiavdelningen har till uppgift att leda den strategiska förändring-
en, utveckla strategiarbetet och öka stadens strategiska förmåga. Stra-
tegiavdelningen samordnar dessutom strategiska projekt gemensam-
ma för hela staden, utvecklar projektkompetensen (inklusive projekt-
ledningen) och stöder dem som är ansvariga för enskilda projekt. Stra-
tegiavdelningen sköter den separata rapporteringen om strategiutfallet. 
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Strategiavdelningen samordnar och utvecklar stadens intressebevak-
ning och stadspolitik och främjar samarbetet med staten och stadsregi-
onerna.

Ekonomi- och planeringsavdelningen, som ansvarar för budgetproces-
serna, samordnar den strategiska verkställigheten i årsplaneringen och 
-uppföljningen och i rapporteringen med anknytning till ekonomin och 
verksamheten.

Målet med reformen av den strategiska styrningen och utvecklingen är 
att strategiutfallet ska ledas effektivare än nu på både stadsnivån och 
sektorsnivån.

Samordning av den internationella verksamheten

En utgångspunkt för reformen är att koppla den internationella verk-
samheten närmare till den strategiska utvecklingen. Staden och dess 
funktioner internationaliseras kraftigt och internationaliseringen för med 
sig behov av förnyelse. Att klara sig och att bära ansvar i den interna-
tionella konkurrensen och att locka till sig människor, innovationer och 
investeringar kräver en långsiktig vision om stadens roll i den allt mer 
globaliserade världen.

Vid omorganiseringen av avdelningarna överförs den internationella 
verksamheten vid enheten Internationella ärenden från näringslivsav-
delningen till den nya strategiavdelningen. De uppgifter som hänför sig 
till näringslivsevenemang och till utveckling av forsknings- och statistik-
kompetensen och som starkare är inriktade på att stödja näringslivsav-
delningens övriga enheter, blir kvar vid näringslivsavdelningen.

Forskning och statistik

Forskningsverksamheten är nära förknippad med strategiprocessen. 
Kommunstrategin ska enligt kommunallagen grunda sig på en bedöm-
ning av nuläget i kommunen samt av framtida förändringar i omvärlden 
och deras inverkan på fullgörandet av kommunens uppgifter. Om-
världsanalysen har varit och är också i fortsättningen en central ut-
gångspunkt i Helsingfors strategiarbete.

Vid omorganiseringen av avdelningarna överförs enheten Stadsforsk-
ning och -statistik i sin helhet från ekonomi- och planeringsavdelningen 
till den nya strategiavdelningen. Detta innebär att ledning genom infor-
mation är en stark del av stadens långsiktiga utvecklingsarbete. Vid 
stadskansliets övriga enheter finns det enskilda uppgifter inom forsk-
ning, statistik och informationsvisualisering som är fast förknippade 
med enheternas kärnuppgifter och som i den nuvarande modellen är 
avskilda från verksamheten vid enheten Stadsforskning och -statistik. 
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Med tanke på målen för reformen är det inte behövligt att överföra dem 
till den nya avdelningen.

Digitalisering och informationsförvaltning

Ett särdrag för föregångarna inom digitaliseringen är en tydlig digital 
strategi kombinerad med ett ledarskap och en kultur som stöder förny-
else av den digitala verksamheten. I Helsingfors var digitaliseringsut-
vecklingen splittrad innan ett digitaliseringsprogram utarbetades våren 
2019. På den avdelning som föreslås bli inrättad eftersträvas det till-
räckligt med resurser och färdigheter för att digitaliseringen säkert ska 
kunna styras och understödjas.

Vid omorganiseringen av avdelningarna överförs digitaliseringschefen 
och hela den kompetens som behövs för digitaliseringsprogrammets 
spetsprojekt till den nya strategiavdelningen. Detta kopplar digitalise-
ringen starkt till den strategiska utvecklingen av staden och hela dess 
servicesystem. Utöver den kompetens som finns inom stadens organi-
sation söks det helt nya förmågor i syfte att främja digitaliseringen.

Vid omorganiseringen av avdelningarna överförs enheten Informations-
förvaltning i sin helhet från ekonomi- och planeringsavdelningen till den 
nya strategiavdelningen. Hur den för hela staden gemensamma ICT-in-
frastrukturen med support ska anordnas och organiseras granskas 
närmare när det vidtas åtgärder för vidareutveckling av såväl stads-
kansliet som sektorerna.

Utveckling av biträdande borgmästarnas uppgiftsbeskrivning

Stadsstyrelsen antecknade 24.6.2019, § 473, granskningen av ledar-
skapssystemet i mitten av fullmäktigeperioden, och bl.a. uppmanade 
stadsstyrelsen då stadskansliet att bereda förslag till ändring av biträ-
dande borgmästarnas befogenheter i förvaltningsstadgan så att de kan 
behandlas av stadsfullmäktige i oktober 2019. I motiveringarna för be-
slutet framhölls det att utvärderingar av ledarskapssystemet och sek-
torsmodellen ger en tydlig bild av att det inte finns något större behov 
av att omvärdera helheten för reformen. Det upplevdes att det politiska 
ledarskapssystemet (borgmästarmodellen och nämndhelheten) i regel 
har avancerat i riktning mot målen för reformerna.

Utvärderingen visade att det behövs en ändring av ledarskapssystemet 
i form av en precisering av biträdande borgmästarnas befogenheter så 
att det i förvaltningsstadgan läggs till en passus om biträdande borg-
mästarnas uppgifter och ansvar när det gäller att övervaka att sektorn 
följer stadsstrategin och budgeten och om deras uppgift att för sin del 
sköta kommunikationen om sektorns ärenden.
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Syftet med ändringen av förvaltningsstadgan är att förtydliga biträdan-
de borgmästarnas uppgiftsbeskrivning och roll i sektorns verksamhet. 
Det är inte fråga om en ändring av befogenheterna.

Förslag till ändringar i förvaltningsstadgan

I 4 kap. 2 § 2 mom. i förvaltningsstadgan föreslås en ändring som går 
ut på att stadskansliet är indelat i sex avdelningar i stället för fem.

Bland näringslivsavdelningens uppgifter i 4 kap. 2 § 2 mom. 1 punkten i 
förvaltningsstadgan föreslås de internationella ärendena och samord-
ningen av EU-projektfinansieringen bli strukna. Samordningen av EU-
projektfinansieringen ingår i uppgifterna för enheten för internationella 
ärenden, som överförs till strategiavdelningen, och funktionen behöver 
inte i fortsättningen anges separat i förvaltningsstadgan.

I 4 kap. 2 § 2 mom. i förvaltningsstadgan föreslås en ny punkt 4 ”Stra-
tegiavdelningen, som sköter stadens strategiska utveckling och sam-
ordning av strategiskt viktiga sakhelheter och projekt, styrning av digita-
liseringen och informationsförvaltningen, statistik- och forskningsverk-
samhet samt internationella ärenden." Numreringen på de följande 
punkterna ändras samtidigt.

Bland ekonomi- och planeringsavdelningens uppgifter i 4 kap. 2 § 
2 mom. 4 punkten i förvaltningsstadgan föreslås informationsförvalt-
ningen, strategin och statistik- och forskningsverksamheten bli strukna. 
Numret på punkten ändras samtidigt till 5.

Bland ekonomi- och planeringsavdelningens uppgifter i samma punkt 
föreslås också utvecklingen av förvaltningen blir struken. Det är inte 
fråga om en egentlig överföring av uppgifter. Utvecklingen av förvalt-
ningen, i den mån den i första hand är kopplad till planeringen och ut-
vecklingen av stadens eller stadskoncernens verksamhet, är också i 
fortsättningen något som hör till ekonomi- och planeringsavdelningens 
uppgiftsbeskrivning. Strategiska projekt för utveckling av förvaltningen 
sköts i form av samarbete mellan avdelningarna.

En liknande arbetsfördelning följs i fortsättningen också när det gäller 
kunskapsledningen och utvecklingen av det ledarskap som är centralt 
med tanke på stadens framtida verksamhet, vilka nu hör till perso-
nalavdelningens uppgifter. Att utveckla ledarskapet, i den mån det i 
första hand är kopplat till utvecklingen av chefsarbetet, verksam-
hetskulturen och den individuella ledarskapskompetensen, är något 
som hör till personalavdelningens uppgiftsbeskrivning. Strategiska pro-
jekt för utveckling av ledarskapet sköts i form av samarbete mellan av-
delningarna. Det som anförts ovan kräver inte ändringar i den gällande 
förvaltningsstadgan.
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I 5 kap. 3 § i förvaltningsstadgan föreslås följande 4 mom. bli tillagt: 
"Strategiavdelningen leds av strategidirektören”. Strategidirektören är 
en tjänsteinnehavare.

I 9 kap. 2 § 1 mom. i förvaltningsstadgan föreslås följande tillägg: 
2 punkten ”övervakar att sektorn följer stadsstrategin och budgeten” 
och 3 punkten ”sköter för sin del kommunikationen om sektorns ären-
den”. Numreringen på de följande punkterna ändras samtidigt.

Föredragandens ställningstaganden

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget, kommer stadsstyrel-
sen att inrätta en tjänst som strategidirektör och uppmana stadskansliet 
att utlysa tjänsten.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Förvaltningsstadga för Helsingfors stad
2 Helsingin kaupungin hallintosääntö, muutokset näkyvissä

Bilagematerial

1 Kaupunginkanslian osastojaon uudistaminen, Valmisteluryhmän mietin-
tö 18.6.2019

2 Mietinnön täydentävä linjaus 11.8.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadskansliet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 30.09.2019 § 656

HEL 2019-008978 T 00 01 00

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liit-
teen 1 mukaisesti siten, että muutokset tulevat voimaan 1.1.2020 al-
kaen.

23.09.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi


