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§ 14
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Dan Koivulaakson toivomusponnesta palveluiden kus-
tannusvaikuttavuutta arvioivien mittarien kehittämisestä

HEL 2017-010728 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Kaupunginhallitus päätti 13.10.2017 kaupunkistrategian täytäntöönpa-
nopäätöksessään toimeksiannosta kaupunginkanslialle yhdessä toimia-
lojen kanssa tuottaa mittarit, joilla seurataan kaupunkistrategian toteut-
tamista. Kaupunginhallitus kehotti, että ehdotusta tulee käsitellä kau-
pungin toimielimissä helmikuusta 2018 alkaen.

Strategiamittareita valmisteleva kaupunkitasoinen työryhmä aloitti työs-
kentelynsä marraskuussa 2017. Ryhmän työskentelyn ensimmäisen 
vaiheen mittarit ja indikaattorit ovat valmiita tammikuun 2018 lopussa. 
Mittarit käsitellään ensin kaupungin johtoryhmässä ja sen jälkeen kau-
punginhallituksessa. Mukana on myös tuottavuuden seurannan mitta-
reita. Henkilöstön hyvinvointiin ja johtamiseen liittyviä mittareita saa-
daan muun muassa Kunta10-tutkimuksesta.

Strategiamittarihankkeen toinen vaihe valmistuu toukokuussa 2018. Sil-
loin päätetään koko strategiakauden keskeisistä mittareista. Niihin si-
sältyy tammikuun vaiheen mittaristoa täydentäviä tuottavuuteen ja hen-
kilöstön hyvinvointiin liittyviä mittareita. 

Lisäksi kaupunginkanslia selvittää mahdollisuuksia tuottaa akateemista 
tutkimusta toimialamuutoksen vaikutuksista henkilöstökokemukseen ja 
toiminnan tuottavuuteen. 

Kaupungilla merkittävimmät henkilöstökokemusta kartoittavat kyselyt 
ovat joka toinen vuosi toteutettava työterveyskysely ja joka toinen vuosi 
tehtävä Kunta10-työhyvinvointitutkimus. Molemmat aineistot kartoitta-
vat työntekijöiden kokemuksia kuulluksi tulemisesta ja esimiestoimin-
nasta. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää selvittämisen arvoisena, 
voidaanko löytää syy-seuraussuhteita henkilöstön osallisuuden ja toi-
mialan tuottavuuden välillä. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla investoidaan paljon henkilöstöä 
osallistaviin menetelmiin. Hyvän henkilöstökokemuksen nähdään syn-
tyvän osallisuuden kokemuksesta, yhdenvertaisuudesta sekä mahdolli-
suudesta tehdä vaikuttavia tekoja. Toimialalla pelattiin vuoden 2017 ai-
kana lähes 150 osallisuuspeliä, joiden perusteella laaditaan toimialan 
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osallisuussuunnitelma. Vuoden 2018 aikana organisoidaan uudella ta-
valla toimialan eri palvelujen alueellista yhteistyötä sekä käynnistetään 
toimialan oma kehittämisverkosto. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
näkee, että henkilöstön osallistaminen tavoitteiden asettamiseen, toi-
minnan organisoinnin suunnitteluun ja toiminnan arviointiin parantaa 
sekä työhyvinvointia, vähentää virheitä, parantaa asiakaskokemusta 
sekä tehostaa toimintaa kestävällä tavalla.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että kustannusvaikut-
tavuuden arvioimisessa ei nojata ainoastaan suoritemääriin tai yksikkö-
kustannuksiin, vaan arvioinnin tukena on ihmisten terveyden ja sosiaa-
lisen hyvinvoinnin parantuminen suhteessa käytettyihin resursseihin. 
Keskeistä onkin kehittää sellaisia mittareita ja indikaattoreita, joilla voi-
daan arvioida kustannusvaikuttavuutta myös saavutettujen terveys- ja 
hyvinvointivaikutusten näkökulmasta."

Käsittely

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään lause ehdotuksen loppuun:

"Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että kustannusvai-
kuttavuuden arvioimisessa ei nojata ainoastaan suoritemääriin tai yk-
sikkökustannuksiin, vaan arvioinnin tukena on ihmisten terveyden ja 
sosiaalisen hyvinvoinnin parantuminen suhteessa käytettyihin resurs-
seihin. Keskeistä onkin kehittää sellaisia mittareita ja indikaattoreita, 
joilla voidaan arvioida kustannusvaikuttavuutta myös saavutettujen ter-
veys- ja hyvinvointivaikutusten näkökulmasta."

Kannattaja: Arja Karhuvaara

Lautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Marja-Liisa Komulainen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 85506

marja-liisa.komulainen(a)hel.fi
Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi

Liitteet

1 Koivulaakso Dan, toivomusponsi 2, Kvsto 27.9.2017 asia 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon: 

Kaupunginhallitus päätti 13.10.2017 kaupunkistrategian täytäntöönpa-
nopäätöksessään toimeksiannosta kaupunginkanslialle yhdessä toimia-
lojen kanssa tuottaa mittarit, joilla seurataan kaupunkistrategian toteut-
tamista. Kaupunginhallitus kehotti, että ehdotusta tulee käsitellä kau-
pungin toimielimissä helmikuusta 2018 alkaen.

Strategiamittareita valmisteleva kaupunkitasoinen työryhmä aloitti työs-
kentelynsä marraskuussa 2017. Ryhmän työskentelyn ensimmäisen 
vaiheen mittarit ja indikaattorit ovat valmiita tammikuun 2018 lopussa. 
Mittarit käsitellään ensin kaupungin johtoryhmässä ja sen jälkeen kau-
punginhallituksessa. Mukana on myös tuottavuuden seurannan mitta-
reita. Henkilöstön hyvinvointiin ja johtamiseen liittyviä mittareita saa-
daan muun muassa Kunta10-tutkimuksesta.

Strategiamittarihankkeen toinen vaihe valmistuu toukokuussa 2018. Sil-
loin päätetään koko strategiakauden keskeisistä mittareista. Niihin si-
sältyy tammikuun vaiheen mittaristoa täydentäviä tuottavuuteen ja hen-
kilöstön hyvinvointiin liittyviä mittareita. 

Lisäksi kaupunginkanslia selvittää mahdollisuuksia tuottaa akateemista 
tutkimusta toimialamuutoksen vaikutuksista henkilöstökokemukseen ja 
toiminnan tuottavuuteen. 

Kaupungilla merkittävimmät henkilöstökokemusta kartoittavat kyselyt 
ovat joka toinen vuosi toteutettava työterveyskysely ja joka toinen vuosi 
tehtävä Kunta10-työhyvinvointitutkimus. Molemmat aineistot kartoitta-
vat työntekijöiden kokemuksia kuulluksi tulemisesta ja esimiestoimin-
nasta. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää selvittämisen arvoisena, 
voidaanko löytää syy-seuraussuhteita henkilöstön osallisuuden ja toi-
mialan tuottavuuden välillä. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla investoidaan paljon henkilöstöä 
osallistaviin menetelmiin. Hyvän henkilöstökokemuksen nähdään syn-
tyvän osallisuuden kokemuksesta, yhdenvertaisuudesta sekä mahdolli-
suudesta tehdä vaikuttavia tekoja. Toimialalla pelattiin vuoden 2017 ai-
kana lähes 150 osallisuuspeliä, joiden perusteella laaditaan toimialan 
osallisuussuunnitelma. Vuoden 2018 aikana organisoidaan uudella ta-
valla toimialan eri palvelujen alueellista yhteistyötä sekä käynnistetään 
toimialan oma kehittämisverkosto. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
näkee, että henkilöstön osallistaminen tavoitteiden asettamiseen, toi-
minnan organisoinnin suunnitteluun ja toiminnan arviointiin parantaa 
sekä työhyvinvointia, vähentää virheitä, parantaa asiakaskokemusta 
sekä tehostaa toimintaa kestävällä tavalla



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2018 4 (4)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/4
30.01.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 4800 Paavo Nurmen kuja 1 C +358 9 310 8771 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 25 Faksi Alv.nro

+358 9 310 87770 FI02012566

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 31.1.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Dan Koi-
vulaakson kaupunkistrategiaan liittyvästä toivomusponnesta: ”Hyväk-
syessään strategian tuottavuustavoitteen Helsinki selvittää samalla mit-
tareiden kehittämistä, joilla se arvioi, miten johtaminen ja yhteistyö hen-
kilöstön kanssa lisää palveluiden kustannusvaikuttavuutta. Mittarit tuo-
daan kaupunginhallituksen päätettäväksi."

Toivomusponnesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulutus-
lautakunnalta sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalta. 

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Marja-Liisa Komulainen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 85506

marja-liisa.komulainen(a)hel.fi
Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.01.2018 § 5

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.12.2017 § 140


