
Helsingfors stad Protokoll 22/2018 1 (3)
Stadsfullmäktige

Ärende/15
12.12.2018

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

§ 420
Den av ledamoten Amanda Pasanen väckta motionen om utredning 
av mätning av hållbar välfärd

HEL 2018-010108 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Amanda Pasanen väck-
ta motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Olli Lahtinen, specialplanerare, telefon: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Amanda Pasasen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Amanda Pasanen och 16 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att Helsingfors ska utreda mätning av hållbar välfärd. Utveck-
lingen bör kunna mätas också på annat sätt än med ökning av brutto-
nationalprodukten. Internationellt har man utrett utveckling och använd-
ning av alternativa mätare som stöd för beslutsfattandet. Miljökriserna, 
den sociala ojämlikheten och arbetet med att motverka fattigdomen för-
utsätter effektiva åtgärder och nya instrument för uppföljning. Ett nytt 
slags mätare är ett uttryck för förändrade värderingar i uppföljningen av 
stadens verksamhet.

Stadsstyrelsen godkände 12.3.2018 (§ 153) en helhet av mätare för 
stadsstrategin och antecknade de internationella jämförelseobjekt som 
ska följas. Stadens alla sektorer och stadskansliets planeringsfunktio-
ner deltog i beredningen av mätarna och indikatorerna för strategin. 
Stadens ledningsgrupp ledde beredningen av mätarna.
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Strategins batteri av mätare har klassificerats i tre huvudgrupper efter 
stadsstrategins temahelheter: Tryggande av hållbar tillväxt, Tjänsterna 
förnyas och Ansvarsfull ekonomi. På basis av strategins innehåll har 
man formulerat 1–8 delteman som sorterar under respektive temahel-
het.

Delteman under temat Tryggande av hållbar tillväxt är allmän trivsel 
och trygghet, främjande av hälsa och välfärd, välfärdsskillnader mellan 
befolkningsgrupper och områden, barns och ungas välfärd samt före-
byggande av utslagning, främjande av motion, ekologiskt hållbar ut-
veckling, stadsstrukturens funktionalitet samt vitalitet och turism. Temat 
Tryggande av hållbar tillväxt har 26 av de totalt 49 mätare som ingår i 
helheten av mätare.

Helheten av mätare för genomförande av stadsstrategin preciseras allt 
eftersom uppföljningen fortgår.

Stadsstyrelsen har vidare meddelat i sitt svar på ledamoten Jenni Paju-
nens motion 26.9.2018 (§ 242) att Helsingfors som den andra staden i 
världen går in för att rapportera hur man på stadsnivå uppnår de mål-
sättningar som ingår i FN:s Agenda 2030 för en hållbar utveckling. Det-
ta målprogram är en vid helhet som är indelad i 17 huvudsakliga mål, 
och vart och ett av dessa har cirka tio delmål. Frivillig rapportering med 
hjälp av data som bygger på FN:s globala mätare ger beslutsfattandet 
en utsikt över stadens situation som en aktör som främjar hållbar ut-
veckling.

Beredningen av den första rapporten, som ska offentliggöras våren 
2019, pågår som bäst. Det är tänkt att rapporten utvecklas vidare under 
de kommande åren i takt med att strategimätarna preciseras och också 
på basis av internationellt samarbete och kunskap som nätverkandet 
bidrar med.

De ovan nämna åtgärderna uppfyller i stor utsträckning motionens strä-
van att beakta social välfärd och ekologisk hållbarhet i den information 
som tas fram som underlag för beslutsfattandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Olli Lahtinen, specialplanerare, telefon: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi
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Bilagor

1 Valtuutettu Amanda Pasasen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.11.2018 § 768

HEL 2018-010108 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Amanda Pasasen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

19.11.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi


