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Mittareiden valmistelu ja valinta
• Kaupunkitason mittareihin vaikuttaa usean toimialan toiminta tai

ilmiöllä/asialla on yhtä toimialaa laajempaa merkitystä.

• Mittarit kytkeytyvät strategiakauden talousarviovalmisteluun ja
suuntaavat resursseja.

• Valmistelussa kartoitettiin kansallisia ja kansainvälisiä esimerkkejä
mittareista ja mittareiden visualisoinnista sekä pyydettiin näkemykset
kahdelta konsulttiyritykseltä mittarikokonaisuudeksi.

• Kaupunginhallitus teki päätökset mittareista 12.3.2018 ja 18.3.2019.
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49 mittarin muutosta seurataan
• Mittareita 49.

• Jakautuvat teemoihin:
• Kestävän kasvun turvaaminen (26),
• Uudistuvat palvelut (16) ja
• Vastuullinen taloudenpito (7).
Teemojen alateemat ilmaiset strategian eri osa-alueiden toteutumista.

• Pääosa muutosmittareita, lisäksi vaikuttavuusmittareita.

• Raportoidaan neljä kertaa vuodessa talouden ja toiminnan
seurantaraporteissa sekä alustavassa tilinpäätöksessä. Kaikki mittarit
raportoidaan, osa päivittyy vain kerran vuodessa.
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Teemat ja alateemat
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MAAILMAN TOIMIVIN KAUPUNKI
KESTÄVÄN KASVUN

TURVAAMINEN
UUDISTUVAT PALVELUT VASTUULLINEN

TALOUDENPITO

Yleinen viihtyisyys ja turvallisuus

Hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen

Väestöryhmien ja alueiden väliset
hyvinvointierot

Lasten ja nuorten hyvinvointi ja
syrjäytymisen ehkäisy

Liikkumisen edistäminen

Ekologisesti kestävä kehitys

Kaupunkirakenteen toiminnallisuus

Elinvoimaisuus, matkailu

Asukaslähtöisyys ja osallisuus

Oppiminen, koulutus,
oppimisympäristöt

Yritystoiminta ja elinkeinoelämä

Henkilöstön hyvinvointi ja johtaminen

Digitalisuus

Taloudellisesti kestävä kehitys



Suhde muihin mittareihin
• Toimialojen ja talousarvion mittarit ovat toimialan omaan toimintaan

kohdistuvia tavoitteita, suoritteita tai toimenpiteitä. Talousarviossa
sitovat toiminnan tavoitteet on kytketty strategian teemoihin.

• Erillisohjelmien ja kaupunkiyhteisten hankkeiden mittarit täydentävät
strategian mittarikokonaisuutta ja paneutuvat teemaansa
yksityiskohtaisemmin (esim. AM-ohjelman seuranta, liikkumisohjelma,
HNH2035).

• Kansainvälisistä vertailuista seurataan strategian eri näkökulmat
kattavia.
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Muutoksen suunta positiivinen
• Esimerkkejä:

• Huono-osaisuusindeksi
• Lasten ylipaino
• Kasvihuonekaasupäästöt
• Pyöräliikenteen määrä
• Yritysten halukkuus suositella Helsinkiä sijaintipaikkana
• Työyhteisön sosiaalinen pääoma
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Muutoksen suunta negatiivinen
• Esimerkiksi:

• Alueiden eriytymisen indeksi
• Ilman opiskelupaikkaa jääneet peruskoulun päättäneet
• Varsinaista kuntoliikuntaa harrastavien 20−54-vuotiaiden osuus
• Ilmanlaatu Mannerheimintiellä
• Kongressivieraiden määrä
• Henkilöstön halukkuus suositella työnantajaa ystävälleen
• Tuottavuustavoitteen saavuttaminen
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Esimerkkejä mittareista
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Yhteenveto
• Mittareita seurataan neljä kertaa vuodessa

• Erillisohjelmien mittareilla syvennetään ilmiöiden seurantaa

• Useamman toimialan toiminta vaikuttaa mittareiden kehitykseen

• Kysymys monimutkaisista ilmiöistä ja positiivinen kehitys vaatii pitkäjänteistä
työtä
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