
HELSINGIN KAUPUNKI
STRATEGIAOHJELMAN 2009-2012 TÄYTÄNTÖÖNPANO (Khs 22.6.2009, 783§), SELVITYSTEHTÄVIEN SEURANTARAPORTTI 22.9.2010

Selvitystehtävä Toimenpide / valmisteluvaihe Tehdyt käsittelyt / 
päätökset

Valmistelun 
määräaika tai 
ajoitus

Suunnitellut 
käsittelyt

1. Kansanvaltahanke Osallistumismahdollisuuksia kehitetään osana normaalia 
toiminnan suunnittelua. Odotetaan Helsinki-Vantaa ja 
seutuselvitysten valmistumista ja päätöksentekoa, ennen kuin 
käynnistetään mahdollisten uudistusten valmistelua.

Khs 7.9.2009 2011

2. Palvelulupaukset Talousarvion 2011 laatimisohjeissa on ohjeistettu, että 
hallintokuntien tulee esittää talousarviossa tehtäväkohtaisesti 
palvelutasoa kuvaavat tavoitteet ja tunnusluvut.

Khs 29.3.2010 Kevät 2010 Kvsto talousarvion 
2011 yhteydessä

3. Palvelusetelien käyttö Kvsto on oikeuttanut sosiaali- ja terveyslautakunnan 
toteuttamaan palvelusetelikokeilut valituissa palveluissa ja 
tekemään tarvittaessa esityksensä palvelusetelijärjestelmän 
mahdollisesta vakiinnuttamisesta.

Kvsto 25.8.2010, Khs 
30.8.2010

Kokeilut 
30.6.2012 
mennessä

Mahdolliset 
vakiinnuttamis-
esitykset 2012

4. Terveysasemayksikön 
kilpailuttaminen

Selvitys terveysasemayksikön avosairaanhoidon 
kilpailutuksen edellytyksistä on merkitty Khssa tiedoksi ja siitä 
on pyydetty lausunnot.

Khs 10.5.2010 31.8.2010

5. Palveluverkkojen 
kehittäminen

Kvsto päätti, että lauta- ja johtokunnat jatkavat 
palveluverkkojen kehittämistä siten, että valtuuston 
hyväksymän strategiaohjelman tavoitteet saavutetaan ja 
budjettiraamin mukaisia menoja ei ylitetä.

Kvsto 16.6.2010, Khs 
21.6.2010

Osana toiminnan 
vuosi-
suunnittelua

6. Toimenpideohjelma 
muunkielisen väestön 
sijoittumisesta

Asunto-ohjelmasihteeristö sai raportin ”Muunkielisen väestön 
tasaisempi sijoittuminen eri kaupunginosiin ja 
hallintamuodoiltaan erilaisiin asuntoihin”  valmiiksi 
kesäkuussa 2010. Asunto-ohjelmasihteeristö jatkovalmistelee 
toimenpide-ehdotuksia siten, että ne tuodaan 
päätöksentekoon seuraavan MA-ohjelman seurantaraportin 
yhteydessä.

2010-2011 2011 MA-
seurantaraportin 
yhteydessä
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7. Väkivallan ehkäisyn ohjelma Sosiaalivirasto on osallistunut lähisuhdeväkivallan sovittelun 
vapaaehtoisten koulutukseen ja tehnyt yhteistyötä Helsingin 
poliisilaitoksen kanssa lähisuhdeväkivaltatapausten 
käsittelyssa. Hätäkeskuksen kanssa on otettu käyttöön STM:n 
vahvistama tehtäväluokitus, jossa on lähisuhdeväkivallan 
koodi tehtävien lähettämiseksi päivystäville 
sosiaalityöntekijöille että kriisityöntekijöille. 

Jatkuva

8. Koululiikunta Opetusvirasto lisää tehtyjen selvitysten perusteella  
liikuntamahdollisuuksia osana normaalia toimintaa mm. 
liikunnanopettajien pätevyyttä seuraamalla, liikuntakerhoilla, 
yhdellä päivittäisellä pidemmällä välitunnilla, välituntiliikuttaja-
hankkeella, pihojen perusparannuksilla ja teemapäivillä.

Toiminta 
jatkuvaa. 
Selvitystehtä-
vänä valmis.

9. Vastuullisen alkoholinkäytön 
toimenpideohjelma

Toimenpideohjelma valmistuu terveyskeskuksen johdolla 
yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa syyskuun 2010 
loppuun mennessä jatkotoimenpiteitä varten.

Kj 18.11.2009 30.9.2010

10. Lukioiden 
oppilaanohjauspalvelut

Opetusvirasto kehittää palveluita osana toiminnan 
suunnittelua.

Jatkuva

11. Oppilaitospaikkoja vaille 
jääneet nuoret

Henkilöstökeskus tukee peruskoulusta tulevien alle 
työvoimaikäisten nuorten mahdollisuuksia koulutukseen ja 
työhön. Opetusvirasto kehittää ilman toisen asteen 
koulutuspaikkaa jäävien nuorten 
oppisopimusmahdollisuuksia.

Jatkuva

12. Työllisyydenhoito Työllisyyden hoidon toimenpiteet sekä yhteistyö Helsingin työ- 
ja elinkeinotoimiston kanssa jatkuvat henkilöstökeskuksen 
johdolla. Kvsto on oikeuttanut henkilöstökeskuksen 4,0 milj. 
euron ylitykseen v. 2010 koskien nuorisotyöttömyyden hoitoa.

Kvsto 19.5.2010 Jatkuva
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13. Matkailupalvelut Käynnissä olevia hankkeita toteutetaan talous- ja 
suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelun matkailutoimiston 
koordinoimana ja matkailuelinkeinon kehittämisen uusia 
toimenpiteitä valmistellaan.

Jatkuva

14. Euroopan 
nuorisopääkaupunki

Euroopan Neuvoston nuoriso-osaston hallitusten välinen 
johtokomitea (CDEJ) on ottanut hankkeeseen kielteisen 
kannan mm. uskottavan valintajärjestelmän puuttumisen 
vuoksi. Nuorisoasiainkeskus ei tässä vaiheessa katso 
järkeväksi kyseisen teemavuoden hakemista.

Ei toteuteta

15. Sipoonkorpi Sipoonkorven maankäytön periaatteet suunnitellaan osana 
kuntien yhteisen osayleiskaavan laatimista 
kaupunkisuunnitteluvirastossa. 

2012 loppuun 
mennessä

16. Energiantuotannon ja -
säästön visio

Helsingin Energian kehitysohjelma on valmistunut ja on 
johtokunnan käsittelyssä.

Kvsto marras-
joulukuu 2010

Energiansäästötavoitteiden määrittely vuodelle 2011 
ohjeistettiin hallintokunnille talousarvion 2011 
laatimisohjeissa.

Khs 29.3.2010 2010 Kvsto talousarvion 
2011 yhteydessä

17. Kävelykeskusta Kaupunkisuunnitteluviraston talousarvion 2010 tavoitteena on 
liikenteen sujuvoittamiseksi ja kävelykeskustan 
laajentamiseksi keskustan erilaisten liikenneratkaisujen 
selvittäminen erilaisine rahoitusjärjestelyineen.

Kvsto 11.11.2009 
talousarviossa

18. Metroliikenteen ja 
raitioliikenteen hallintomallit

Konsernijaosto merkitsi HKL:n hallintomallivaihtoehtoja
koskevan selvityksen tiedoksi ja totesi, että selvitys ei tässä 
vaiheessa anna aihetta toimenpiteisiin.

Koja 30.8.2010 Valmis

19. Ruuhkamaksut LVM:n johdolla valmistui 17.6.2009 ruuhkamaksuselvitys. 
Lisäselvitykset laaditaan LVM:n asettamassa työryhmässä 
10.12.2009-31.12.2010. Kaupunkisuunnitteluvirasto osallistuu  
työryhmään.

Khs 2.11.2009, 
lausunto LVM:lle

31.12.2010
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20. Hybridibussit Hybridibussien käytön selvittäminen kuuluu HSL:n 
joukkoliikenteen suunnittelu- ja hankintatehtäviin ja 
raportoidaan HSL:n seurantaraporteissa.

21. Johdinautojärjestelmä HSL on jatkanut johdinautojärjestelmän selvitystyötä 
yhteistyössä mm. HKL:n, kaupunkisuunnitteluviraston, 
Tampereen ja Turun kanssa. Selvitys valmistuu syys-
marraskuussa 2010.

Koja 13.9.2010 
alustava käsittely

2010 joulukuu

22. Pääkaupunkiseudun 
kaupunkien yhdistäminen ja 
seutuhallinto

Selvitykset käynnissä Helsingin ja Vantaan mahdollisen 
yhdistymisen eduista ja haitoista sekä kaksiportaisen 
seutuhallinnon eduista ja haitoista.

Khs 6.9.2010 2010 Helsinki-Vantaa: 
Kvsto tammikuu 
2011

23. Rakennuttamispalvelut Tilahallinnon kehittämisraportti on merkitty 
johtajistokäsittelyssä tiedoksi, halli- ja ulkomyynnin 
uudelleenorganisoinnista on esitys valmisteilla ja 
rakennuttamisen organisoinnista on valmisteilla 
konsulttiselvitys.

Kj 3.2.2010 2010

24. Sosiaalitoimen ja 
terveyskeskuksen 
organisointi

Odotetaan Helsinki-Vantaa-selvityksen johtopäätöksiä sekä 
vanhusten pitkäaikaishoidon terveystoimesta sosiaalitoimeen 
siirron vakiintumista, ennen esiselvityksen käynnistämistä 
mahdollisesta uudelleenorganisoinnista. 

25. Asuinkiinteistöyhtiöiden 
hallinto

Työryhmän mietintö lausuntoineen ja esitys 
kaupunginhallitukselle toimenpiteisiin ryhtymiseksi kaupungin 
omistamien aravarahoitteisten asuinkiinteistöyhtiöiden 
sulauttamiseksi ja hallinnon järjestämiseksi on jätetty pöydälle 
Khn konsernijaostossa 13.9.2010.

Koja 13.9.2010 Koja 27.9.2010

26. Liikelaitosmallin käyttö Organisaatiomuotoselvitykset ovat valmisteilla talous- ja 
suunnittelukeskuksessa. Jatkovalmistelun sisältö ja 
eteneminen riippuu kuntalain kilpailuneutraliteettia koskevan 
muutosesityksen sisällöstä.

Koja syksy 2010
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27. Tytär- ja osakkuusyhtiöt Omistusjärjestelyselvitykset (Mitox Oy ja Suomen 
Energiaurakointi Oy) ovat valmisteilla talous- ja 
suunnittelukeskuksessa.

Koja syksy 2010

Valtuustokauden 2009–12 toimintaohjelmat
28. Helsingin seudun 

liikennejärjestelmä-
suunnitelma

HLJ 2011 -liikennejärjestelmäluonnoksen valmistelu on 
käynnissä HSL:n johdolla. HSL:n hallitus ilmoittaa 
lähettävänsä liikennejärjestelmäluonnoksen lausunnoille 
26.10.2010. Lausuntoaika kestää vuoden loppuun.

2010 Khs iltakoulu 
1.11.2010, Kvsto 
joulukuu 2010

29. Ympäristöpolitiikka Ehdotus kaupungin ympäristöpolitiikaksi valmistellaan vuoden 
2010 aikana Ryj:n vetämässä työryhmässä.

Kj 20.1.2010 2010 Kvsto 2011

30. Hankintastrategia Hankintakeskus valmistelee tarkistetun hankintastrategian 
Khlle. 

2010

31. Kulttuuristrategia Kulttuurikeskus on jatkanut valmistelua ja kulttuuri- ja 
kirjastolautakunta on käynyt asiasta kaksi lähetekeskustelua. 
Loppuraporttiluonnos valmistuu syksyllä 2010. Valmistelu 
Kvstolle vuoden 2011 alussa.

2010 Kvsto 2011

32. Globaalin vastuun strategia Työryhmä on asetettu valmistelemaan ehdotus globaalin 
vastuun strategiaksi.

Kj 22.9.2010 28.2.2011

33. Toimintaohjelmat ja prosessit Ohjeistus valmistellaan talous- ja suunnittelukeskuksessa. 2010-11
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