
HELSINGIN KAUPUNKI
STRATEGIAOHJELMAN 2009-2012 TÄYTÄNTÖÖNPANO (Khs 22.6.2009, 783§), SELVITYSTEHTÄVIEN SEURANTARAPORTTI 23.3.2011

Selvitystehtävä Toimenpide / valmisteluvaihe Tehdyt käsittelyt / 
päätökset

Valmistelun 
määräaika tai 
ajoitus

Suunnitellut 
käsittelyt

1. Kansanvaltahanke Kansanvaltahankkeen toteuttamisen etenemisvaihtoehtoja ja 
mahdollista työryhmän asettamista on esitelty Khn 
iltakoulussa.

Khn iltakoulu 
21.3.2011

2011

2. Palvelulupaukset Talousarvio sisältää hallintokuntien palvelutasoa kuvaavat 
tavoitteet ja tunnusluvut.

Kvsto 10.11.2010 
talousarvio 2011

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

Terveyslautakunta 
9.11.2010, 
Sosiaalilautakunta 
14.9.2010, 
19.10.2010,  
16.11.2010, 8.2.2011, 
22.3.2010

Kokeilut 
30.6.2012 
mennessä

Mahdolliset 
vakiinnuttamis-
esitykset 2012

4. Terveysasemayksikön 
kilpailuttaminen

Terveysasemayksikön avosairaanhoidon kilpailutuksen 
edellytyksiä tarkastellaan palvelustrategian yhteydessä.

2011

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 toimenpideohjelman valmiiksi 
kesäkuussa 2010. Asunto-ohjelmasihteeristö on jatkanut 
toimenpide-ehdotusten valmistelua siten, että keskeiset 
toimenpidesuositukset on kirjattu MA-ohjelman 
seurantaraportiin 2011. 

Kvsto 2.3.2011,      MA-
ohjelman 
seurantaraportti

2011 Mahdolliset 
toimenpide-
ehdotukset 
Kvstoon MA-
ohjelman 
tarkistuksen 
yhteydessä 2012. 
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7. Väkivallan ehkäisyn ohjelma Kaupunginjohtaja on asettanut toimikaudeksi 2011–2014 
lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi työskentelevän 
työryhmän ja kehottanut hallintokeskusta marraskuun alkuun 
2011 mennessä valmistelemaan ehdotuksen 
vaikuttavuudeltaan laajamittaiseksi suunnitelmaksi 
kaupunkitilan saamiseksi turvalliseksi, kaikkien 
kaupunkilaisten käyttöön. 

Kj 23.3.2011 2011

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 on valmistunut terveyskeskuksen 
johdolla.

2011

10. Lukioiden 
oppilaanohjauspalvelut

Lukioiden opinto-ohjausta kehitetään OKM:n rahoittaman  
vuosille 2010-12 lukion opinto-ohjauksen pilottihankkeen 
myötä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin, Espoon ja 
Vantaan kanssa. Hankkeella kehitetään erityisesti opiskelijan,  
urasuunnittelua sekä opettajien ja opinto-ohjaajien jatko-
opinto- ja työelämätietoutta. Lukion opinto-ohjaajien 
(kesä)työaikaa koskevat neuvottelut käydään   JUKON ja 
Kuntatyönantajien kesken. Opetusvirasto on pitänyt asiaa 
esillä kuntatyönantajaa tavatessaan.

Jatkuva
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11. Oppilaitospaikkoja vaille 
jääneet nuoret

Opetusvirastossa on käynnissä juuri peruskoulun päättäneille 
nuorille tarkoitettu oppisopimuskoulutus Oma ura Oppari-
projekti. Ammattistarttikoulutukseen on lisätty runsaasti 
aloituspaikkoja. Nuorten työpajat on tarkoitettu 15-19-
vuotiaille työttömille nuorille. Henkilöstökeskuksen 
Tulevaisuustiski tarjoaa peruskoulun päättäneille ilman 
opiskelupaikkaa jääneille 15-17 vuotiaille nuorille ohjausta ja 
neuvontaa. Vuonna 2010 asiakkaita oli 282 joista 23,1 % 
ohjautui toisen asteen opintoihin, 36,5 % nivelvaiheen 
opintoihin, 11,7 % pajaharjoitteluun, 11,7 % TE-toimiston 
palveluiden pariin, oppisopimukseen tai töihin, 10 % kanssa 
ohjaus jatkui ja 7,1 % ei tavoitettu. 

Jatkuva

12. Työllisyydenhoito 4,0 milj. euron määrärahalla työllistettiin vuoden 2010 aikana 
yhteensä 519 nuorta kaupungin virastoihin ja liikelaitoksiin. 
Palkkatukikuukausia kertyi yhteensä 1 729 kuukautta. 
Valtaosa työsopimuksista solmittiin elo-marraskuun aikana, 
joten toimenpiteen vaikuttavuudesta ei voida vielä tehdä 
johtopäätöksiä.

13. Matkailupalvelut Kaupunginjohtaja on asettanut työryhmän edistämään 
matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä Helsingissä. 
Työryhmän tehtävänä on tarkentaa strategiaohjelmassa 
esitettyjä linjauksia ja tehdä tarvittaessa ehdotuksia Helsingin 
matkailun edellytysten parantamiseksi.

Kj 2.3.2011 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
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15. Sipoonkorpi Sipoonkorven maankäytön periaatteet suunnitellaan osana 
kuntien yhteisen yleiskaavan laatimista 
kaupunkisuunnitteluvirastossa. 

2012 loppuun 
mennessä

16. Energiantuotannon ja -
säästön visio

Helsingin Energian kehitysohjelma on hyväksytty Kvstossa. 
Kehitysohjelman päivitys ja toimenpidesuunnitelman 
mukaiset päätökset tuodaan Kvstoon vuonna 2011.

Kvsto 8.12.2010 Kvsto marraskuu 
2011

Energiansäästötavoitteet hallintokunnille sisältyvät 
talousarvioon 2011. Energiansäästötyötä jatketaan osana 
toiminnan suunnittelua.

Kvsto 10.11.2010 
talousarvio 2011

2011 Kvsto talousarvion 
2012 yhteydessä

17. Kävelykeskusta Laadittu alustava selvitys vuoden 2010 aikana. Kslk 27.1.2011 
tiedoksi ja edelleen 
tiedoksi Khlle

Tarkempi selvi-
tys ja suunnitel-
ma 2011-12

Vuoden 2012 
aikana

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 Jatkoselvitys laadittiin pääosin vuoden 2010 aikana Luovutettiin ministerille 
1.2.2011

Jatko ratkennee 
hallitusohjelmassa

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

21. Johdinautojärjestelmä Selvitys HSL:n hallituksessa maalis-huhti 2011, tulee 
lasunnolle kuntiin

2011

22. Pääkaupunkiseudun 
kaupunkien yhdistäminen ja 
seutuhallinto

Kvsto hyväksyi selvitysten jatkamisen, mutta Vantaan Kvsto 
hylkäsi jatkamisen.

Kvsto 31.1.2011
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23. Rakennuttamispalvelut Kvsto on päättänyt siirtää halli- ja torikauppaan liittyvän 
vuokraustoiminnan tehtävät ja henkilöstön kiinteistövirastosta 
Helsingin tukkutoriin sekä katu-, puisto- ja muiden yleisten 
alueiden vuokraamiseen liittyvät tehtävät ja henkilöstö 
kiinteistövirastosta rakennusvirastoon 1.1.2011 alkaen. 
Rakennuttamisen organisoinnista on valmistunut 
konsulttiselvitys.

Kvsto 20.10.2010

24. Sosiaalitoimen ja 
terveyskeskuksen 
organisointi

Talousarvioon 2011 sisältyvä sosiaali- ja terveystoimen 
kokonaisselvitys on valmisteilla 1.5.2011 mennessä. 
Selvitystä tekevän konsulttitoimiston työtä valvoo Kjn 
asettama työryhmä, jossa on virastojen ja 
henkilöstöjärjestöjen edustajat.

Kvsto 10.11.2010, Khs 
15.11.2010, Kj 
16.2.2011 

2011

25. Asuinkiinteistöyhtiöiden 
hallinto

Kvsto on päättänyt, että kaupungin omistamat 
aravarahoitteiset asuinkiinteistöyhtiöt tulee sulauttaa 
perustettavaan uuteen asuinkiinteistöyhtiöön vuoden 2012 
alusta alkaen.

Kvsto 20.10.2010

26. Liikelaitosmallin käyttö Sevitetään toimenpide-ehdotuksin kuntalain 
kilpailuneutraliteettia koskevien muutosten vaikutukset 
organisaatiomuotoon ja toimintaan kaupungin 
nettobudjetoiduissa yksiköissä ja liikelaitoksissa.

Koja 14.3.2011 Koja 2011 - 2013 Koja 2011-2013

27. Tytär- ja osakkuusyhtiöt Konserniyhteisöjä koskevat omistajapoliittiset linjaukset on 
hyväksytty kaupunginhallituksen konsernijaostossa.

Koja 14.3.2011 Khs/Koja syksy 
2011

Valtuustokauden 2009–12 toimintaohjelmat
28. Helsingin seudun 

liikennejärjestelmä-
suunnitelma

Kvsto on antanut lausunnon HLJ 2011 -
liikennejärjestelmäluonnoksesta. HLJ 2011 
liikennejärjestelmäpäätös jäi pöydälle HSL:n hallituksessa 
8.3.2011.

Kvsto 19.1.2011 2011

29. Ympäristöpolitiikka Ryj:n vetämä työryhmä saanut valmiiksi ehdotuksen 
ympäristöpolitiikaksi.

Kvsto 2011
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30. Hankintastrategia Hankintakeskus valmistelee tarkistetun hankintastrategian 
Khlle. 

2011

31. Kulttuuristrategia Kulttuurikeskus on jatkanut valmistelua ja kulttuuri- ja 
kirjastolautakunta on käynyt asiasta sarjan 
lähetekeskusteluja.  Vuoden 2010 lopussa tehtyä 
raporttiluonnosta täydennetään edelleen.  Valmistelu Kvstolle 
vuoden 2011 jälkipuoliskolla.

Khs iltakoulu 
7.12.2010

2011 Kvsto 2011

32. Globaalin vastuun strategia Globaalin vastuun strategiaa valmistelevan työryhmän 
ehdotus valmistuu keväällä 2011.

Kj 22.9.2010 28.2.2011

33. Toimintaohjelmat ja prosessit Ohjeistus sisältyy talous- ja suunnittelukeskuksen 
valmistelemiin talousarvio-ohjeisiin.

Jatkuva
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