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§ 135
Iltakouluasia: Valtuustokauden 2017–21 strategian valmistelu
HEL 2017-001212 T 00 01 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.
Samalla kaupunginhallitus kehottaa huomioimaan 2.-3.2.2017 pidetyn
valtuuston strategiaseminaarin keskustelut strategian valmistelussa.
Erityisesti seuraavat teemat nousivat esiin ryhmien puheissa ja nauttivat laajaa kannatusta ja onnistuminen niissä on kriittistä kaupungin menestykselle:









Työllisyysasteen nosto ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen
Kohtuuhintaisen asumisen mahdollistaminen kaikille helsinkiläisille
Ilmastonmuutoksen torjunta ja päästöjen vähentäminen
Laadukas koulutus varhaiskasvatus, kaikkien lasten päivähoito-oikeuden ja pienten ryhmäkokojen säilyttäminen
Maahanmuuttajien kotoutuminen ja integroituminen yhteiskuntaan
Alueiden eriytyminen torjuminen
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Helsingin tulee olla haluttu, hyvin johdettu ja innovatiivinen työpaikka

Johtamisjärjestelmäuudistusta ja myös ensi kauden strategiaa on syytä
arvioida kauden kuluessa - esimerkiksi puolivälitarkasteluna - ja tarvittaessa korjata ilmenneet ongelmat.
Käsittely
Vastaehdotus:
Otso Kivekäs:
Samalla kaupunginhallitus kehottaa huomioimaan 2.-3.2.2017 pidetyn
valtuuston strategiaseminaarin keskustelut strategian valmistelussa.
Erityisesti seuraavat teemat nousivat esiin ryhmien puheissa ja nauttivat laajaa kannatusta ja onnistuminen niissä on kriittistä kaupungin menestykselle:
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Maahanmuuttajien kotoutuminen ja integroituminen yhteiskuntaan
Alueiden eriytyminen torjuminen
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Helsingin tulee olla haluttu, hyvin johdettu ja innovatiivinen työpaikka

Johtamisjärjestelmäuudistusta ja myös ensi kauden strategiaa on syytä
arvioida kauden kuluessa - esimerkiksi puolivälitarkasteluna - ja tarvittaessa korjata ilmenneet ongelmat.
Kannattaja: Pilvi Torsti
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Otso Kivekkään vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257
marko.karvinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää merkitä saadun selvityksen tiedoksi.
Esittelijän perustelut
Uudessa kuntalaissa (410/2015) säädetään kuntastrategiasta (37 §),
jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin
tavoitteista. Kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti. Uudessa kuntalaissa on koottu kunnan strategisen tason suunnitteluvelvoitteet yhdeksi kokonaisuudeksi ja selkeytetty siten kuntastrategian suhdetta taloussuunnitteluun ja talousarvioon sekä sektorikohtaisiin suunnitteluvelvoitteisiin. Kuntastrategian
tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston
toimikaudessa.
Kaupungilla on kaksi valtuustokautta ollut käytössä valtuustokauden
mittaisen strategiaohjelmaan perustuva strateginen ohjausjärjestelmä,
joka vastaa uuden kuntalain vaatimuksia.
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Kaupunginvaltuuston hyväksymässä 1.6.2017 voimaan tulevassa hallintosäännössä on kuntastrategiasta käytetty termiä kaupunkistrategia.
Esimerkiksi tulevien toimialalautakuntien tehtävänä on valvoa, että toimialan toiminta on kaupunkistrategian ja talousarvion sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaista.
Kokouksessa kuullaan selostus tulevan valtuustokauden strategian valmistelusta.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257
marko.karvinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
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