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19 §
Kaupunginkanslian vuoden 2021 toteutumattomat sitovat toiminnal-
liset tavoitteet

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös

Kansliapäällikkö päätti esittää kaupunginvaltuustolle selvityksen kau-
punginkanslian vuoden 2021 toteutumattomista sitovista tavoitteista.

Päätöksen perustelut

Tavoite: Digitaalinen perusta nettobudjetoidun yksikön käynnistäminen 
ja palvelujen vakiinnuttaminen

 Mittarit:
•Kaupungin tietoliikenneverkko on kokonaisuudessaan keskitetyn hal-
linnan ja valvonnan piirissä (Käyttöönottoprojekti käynnissä)
•Loppukäyttäjien lähi- ja etätukipalvelut tarjotaan keskitetysti ja tuki-
pyynnöt käsitellään yhden keskitetyn palvelunhallintajärjestelmän avul-
la
•Lähitukipalvelut on järjestetty alueellisten tiimien avulla toteutettaviksi
•Kaupungin käyttöön hankitaan keskitetty kyberturvapalvelu
•Keskitetyn yksikön tuottamien sisäisten palvelujen asiakastyytyväisyyt-
tä mitataan

 Mittari: Kaupungin tietoliikenneverkko on kokonaisuudessaan keskite-
tyn hallinnan ja valvonnan piirissä (Käyttöönottoprojekti käynnissä) 
Toteuma: toteutui osittain
-Lähiverkon laitteet saatiin valvonnan ja hallinnan piiriin vanhan sopi-
muksen nojalla. 
-Hankintapäätös uudesta ja kattavammasta palvelusta  tehtiin vuoden 
2021 lopussa ja käyttöönotot alkavat vuoden 2022 alussa. Uusi palvelu 
kattaa 24/7 valvonta- ja hallintapalvelut kaikille Helsingin kaupungin 
Helnet-verkkoon kytketyille laitteille tarjoten läpinäkyvyyden verkon ta-
pahtumiin sekä valvonta- ja korjaustoimiin.

Mittari: Loppukäyttäjien lähi- ja etätukipalvelut tarjotaan keskitetysti ja 
tukipyynnöt käsitellään yhden keskitetyn palvelunhallintajärjestelmän 
avulla 
Toteuma: toteutui osittain
-Stadin Helpdesk on keskitetty palveluhallintakanava tukipyynnöille, jo-
hon kaikki digitaalisen perustan asiakkaat asteittain siirtyvät. Esimer-
kiksi Sote ja Kasko käyttävät vielä poistuvan ICT-palvelutuottajan rat-
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kaisua, joka poistuu vuoden 2022 aikana. Apotti-integraation myötä 
myös Sote siirtyy Stadin Helpdeskin käyttäjäksi.

Perustelu miksi tavoitetta ei saavutettu:

Digitaalinen perusta nettobudjetoidun yksikön käynnistämisen ja palve-
lujen vakiinnuttamisen sitovaa tavoitetta ei saavutettu kokonaan joh-
tuen palveluiden laajuudesta ja monimuotoisuudesta. Keskitetyn hallin-
nan ja valvonnan palvelun hankinnan kilpailutuksen vaatimusmäärittelyt 
ja sopimusneuvottelut viivästyivät. Lähi- ja etätukipalveluiden tarjoami-
nen keskitetyn palvelunhallintajärjestelmän avulla viivästyi suurten toi-
mialojen Soten ja Kaskon osalta. 

Tavoite: Uuden HR-palvelujärjestelmäuudistuksen edistäminen

 Mittarit:
•Palkkajärjestelmän käyttöönottoprojektin toteuttaminen hanke-
suunnitelman mukaan siten, että uuden järjestelmän hyväksymistes-
taukset on toteutettu vuoden 2021 loppuun mennessä 
•HR-kokonaisjärjestelmän hankinnan kilpailutus on toteutettu ja järjes-
telmän valinta tehty vuoden 2021 loppuun mennessä

Mittari: Palkkajärjestelmän käyttöönottoprojektin toteuttaminen hanke-
suunnitelman mukaan siten, että uuden järjestelmän hyväksymistes-
taukset on toteutettu vuoden 2021 loppuun mennessä.
Toteuma: ei toteutunut 
Palkkajärjestelmä Sarastian käyttöönotto siirtyy suunnitellusta 
(1.1.2022). Käyttöönottoa siirretään, koska järjestelmätoimittaja ei ehdi 
saada valmiiksi kaikkia Helsingin kaupungin kriittisiksi määrittelemiä 
toiminnallisuuksia järjestelmään. Tuotantokäytön aloitusta on siirretty 
huhtikuulle 2022.

Mittari: HR-kokonaisjärjestelmän hankinnan kilpailutus on toteutettu ja 
järjestelmän valinta tehty vuoden 2021 loppuun mennessä.
Toteuma: ei toteutunut
Kilpailutusta ei toteutettu vuoden 2021 aikana. Digitalisaatiojohtaja ja 
henkilöstöjohtaja päättivät siirtää kilpailutusta eteenpäin vuodelle 2022.

Perustelu miksi tavoitetta ei saavutettu:

Uuden HR-palvelujärjestelmäuudistuksen edistämisen tavoitetta ei 
saavutettu kaikilta osin. Palkkajärjestelmän käyttöönottoa siirrettiin, 
koska järjestelmätoimittaja ei ehtinyt saada valmiiksi kaikkia Helsingin 
kaupungin kriittisiksi määrittelemiä toiminnallisuuksia järjestelmään. 
HR-kokonaisjärjestelmän hankinnan kilpailutusta jouduttiin viivästyttä-
mään, koska kaupungin omat avainhenkilöt ovat sidottuja palkkajärjes-
telmän käyttöönotossa.
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Lisätiedot
Mari Paananen, talouspäällikkö, puhelin: 310 73043

mari.paananen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


