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Johdanto
Helsingin kaupungin toimintaa ohjaa Maailman toimivin kaupunki -kaupunkistrategia
valtuustokauden 2017–2021 ajan. Kaupunkistrategia luo pohjan kaupungin strate-
giselle johtamiselle ja kehittämiselle.

Kaupunginkanslian vuoden 2020 toimintasuunnitelma perustuu kaupunkistrategiaan
ja talousarvioon.

Kaupunkiyhteisen tiivistelmämallin mukaisesti on kuvattu keskeisimmät kaupungin-
kanslian sekä toimialojen yhteiset hankkeet ja toimenpiteet kaupunkistrategian to-
teuttamiseksi vuonna 2020.

Kaupunginkanslian talousarvio muodostuu yhdestä talousarviokohdasta, joka on
taulukossa 1.

Toimintasuunnitelmassa esitellään kaupunginkanslian talousarvion sitovat tavoitteet
strategian toteuttamisessa vuonna 2020.

Toimintasuunnitelma sisältää kansliayhteiset eli osastojen yhteiset tavoitteet ja ta-
voitteita toteuttavat kärkitoimenpiteet strategian toteuttamiseksi valtuustokaudella.

Osastojen yhteiset tavoitteet ovat:

- tiedon hyödyntämisen ja käytettävyyden parantaminen
- yhdessä maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntäväksi kaupungiksi

maailmassa
- uutta luova elinkeinopolitiikka
- vakaa talous ja kestävän kasvun turvaaminen
- johtamistyön parantaminen ja toimintakulttuurin kehittäminen

Toimintasuunnitelman toteutumista seurataan kaupunginkanslian henkilöstötoimi-
kunnassa ennusteiden yhteydessä. Seurannassa käytetään toimintasuunnitelman
tehtävistä muodostettuja projektikortteja ja niihin liitettyjä liikennevaloja.

Kaupunginkanslian organisaatio muuttuu 1.1.2020 alkaen, kun kuudentena osasto-
na aloittaa strategiaosasto. Strategiaosastolle siirtyvien toimintojen toiminnan suun-
nittelu vuodelle 2020 on tehty nykyisten osastojen toiminnan suunnittelun yhteydes-
sä. Osaston toiminnan käynnistyessä suunnitelmat tarkentuvat.
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Tiivistelmä

Kaupunkiyhteisen tiivistelmän mukaisesti kuvataan keskeisimmät kaupunginkanslian ja toimialo-
jen yhteiset hankkeet ja toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi vuonna 2020.

Kaupunkistrategian tee-
ma

Toimenpiteet Keskeisimmät toimialatason
strategiamittarit

Maailman toimivin kau-
punki

Hel.fi –verkkosivujen asiakas-
kokemusmittareita hyödynne-
tään paremmin käyttäjätyyty-
väisyyden parantamiseksi (si-
tova tavoite)

Strategisen ja valmentavan
johtamisen ja esimiestyön ke-
hittämismallin laatiminen ja
käynnistäminen

Onnistumisen johtamisen työ-
kalun onnistunut käyttöönotto
kaupunkitasolla ja käyttöön-
oton seuranta 4/19. HR MAS-
TER (Hijat 2) järjestelmän
käyttöönotto.

Kaupungin uuden tietoliiken-
neratkaisun sekä sen hankin-
tamallin ja palvelumallin mää-
ritteleminen

Hallinnon sisäisen ohjauksen
parantaminen kaupunkitasoi-
sesti, ns. normipäätöstyö

-Seurantadatasta ja tavoite-
tasojen toteutumisesta tuo-
tetaan neljännesvuosittain
raportti.
-Tavoitteiden toteutumista
seurataan viestinnän oh-
jausryhmässä ja viestinnän
sisällöntuotannon yksikön ja
tietohallinnon sovellushallin-
tatiimin koordinointipalave-
reissa

Malli laadittu ja käynnistetty

- Onni-työkalu käytössä ja
kaupunkiyhtenäiset raport-
tipohjat toimialojen, liikelai-
tosten ja virastojen käytös-
sä

- Tietoliikenneratkaisu sekä
sen hankintamalli ja palve-
lumalli määritelty

-Kehitetään yhdessä toi-
mialojen kanssa kaupun-
kiyhteiset toimintamallit si-
säisen ohjauksen antami-
sen muotoihin, antamista-
poihin sekä niiden ylläpi-
toon ja julkaisuun.
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-Suunnitellaan käyttäjäläh-
töinen digitaalinen ratkaisu
ohjeistuksen julkaisemiseen

Kestävän kasvun tur-
vaaminen

AM –ohjelmasta 2020 valtuus-
tossa päättäminen sekä täy-
täntöönpanopäätöksen kau-
punkitasoinen koordinoiminen
ja toimeenpanon aloittaminen

Otetaan käyttöön kaupungin
keskeisten kansainvälisten
yhteistyöverkostojen kaupun-
kiyhteinen koordinoinnin toi-
mintamalli (sitova tavoite)

-Kvston päätös ja vuoden
2020 toimeenpanosuunni-
telman mukaisten tehtävien
toteutuminen

-Toimintamalli on otettu
käyttöön koko kaupunkior-
ganisaatiossa

Uudistuvat palvelut

Vastuullinen taloudenpito Turvataan vakaa talous ja
kestävä kasvu (sitova tavoite)

Talousarvion ja taloussuunni-
telman valmistelu kaupunki-
strategian tavoitteiden mukai-
sesti ja talousarvioprosessin
leanaus

Helsingin kaupungin hankin-
tastrategian uudistaminen

-Investointien rahoittaminen
tulorahoituksella, siten ettei
lainakanta/asukas kasva
(1871€/asukas)
- Aloitettujen asuntojen lu-
kumäärä (7 000 asuntoa)
-Tavoitetaan yhä enemmän
potentiaalista työvoimaa
yrityksille. Työllistämistä
edistäviin tilaisuuksiin osal-
listunut 3500 henkilöä

Strategian tavoitteiden mu-
kainen talousarvio vuodelle
2021 ja taloussuunnitelma
vuosille 2021-2023

Talousarvioprosessi on su-
juvoitettu yhteistyössä toi-
mialojen kanssa

Uusi hankintastrategia on
laadittu
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Selvitys miten em. kokonaisuudessa tehdään yhteistyötä toimialojen ja muiden toimijoiden välil-
lä

Kaupunkiyhteiset hankkeet Toimenpiteet
Nuorten syrjäytymishaasteen ratkaisemi-
nen

Nuorten Ohjaamo-toiminta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
koordinointi ja johtamisrakenne

Kansainvälisen verkostoyhteistyön lisää-
minen hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
sessä yhdessä toimialojen kanssa
Verkostojen toiminnan arviointi ja koordi-
nointi

Kiinteistöstrategia Kiinteistöstrategia päätöksentekoon

Kävelykeskustan laajentamisen ja maan-
alaisen kokoojakadun edellytykset

Kävelykeskustan laajentaminen ja maan-
alaisen kokoojakadun edellytykset:
Selvitystyön jatko on tulossa kaupunginhal-
lituksen käsiteltäväksi.

Liikkumisohjelma Kaupunginkanslian koordinoimassa
Bloombergsäätiön Partnership for Healthy
Cities –yhteistyöhankkeessa ”turvallinen
koulumatkaliikkuminen” tehdään yhteis-
työssä liikkumisohjelman kanssa laaja me-
diakampanja alkuvuodesta 2020. Tavoit-
teena on vahvistaa lasten ja vanhempien
positiivisia mielikuvia arjen liikkumisen ter-
veysvaikutuksista.

Merellinen strategia Merellistä strategiaa toteutetaan yhdessä
toimialojen kanssa.

Maapoliittiset linjaukset AM –ohjelmasta 2020 valtuustossa päät-
täminen sekä täytäntöönpanopäätöksen
kaupunkitasoinen koordinoiminen ja toi-
meenpanon aloittaminen

Selvitys miten em. kokonaisuudessa tehdään yhteistyötä toimialojen ja muiden toimijoiden välil-
lä
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Erillisohjelma Toimenpiteet

Päästövähennysohjelma Ohjelman toimenpiteet yhteensovitetaan
kaupungin talousarvion valmistelussa.
Kansliapäällikkö toimii ohjausryhmän pu-
heenjohtajana

Selvitys miten em. kokonaisuudessa tehdään yhteistyötä toimialojen ja muiden toimijoiden välil-
lä

Toimialojen yhteissuunnittelun teemat Toimenpiteet
Asiakaskokemus ja asiakastyytyväisyys Asiakkuuden hallintamallin kehittäminen

kokonaisuutena: asiakaskokemus, palaute-
järjestelmä, saavutettavuus, monikanavai-
nen asiakaspalvelu, MyData

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
(HYTE) tavoitteiden ja toiminnan sisällyt-
täminen talousarvioehdotuksiin sekä toi-
mialojen toimintasuunnitelmiin HYTEn ta-
louden ja toiminnan vuosikellon mukaises-
ti.
Kansainvälisen verkostoyhteistyön edistä-
minen hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
sessä

Osallisuus Osallistuvan budjetoinnin toimeenpano,
johtamisrakenne sekä
OmaStadi 2.0:n kehittäminen

Palvelujen saavutettavuus Käsitellään osana kaupungin talousarvion
valmistelua.

Työllisyys Kaupungin vastuuta työllisyydenhoidosta
laajentavan kuntakokeilun käynnistäminen

Elinkeinopoliittiset toimenpiteet Hautomotoiminnan vahvistaminen
Elinkeinopoliittisten toimenpiteiden toteut-
taminen vuonna 2020

Elävät kaupunginosat Kaupunkiuudistusalueiden myönteisen ke-
hityksen vahvistaminen kehittämällä toi-
mintamalli ja alueellisen toiminnan projek-
tointi

Bulevardien suunnittelu ja liikennejärjes-
telmä

Kaupunginkanslia koordinoi Vihdintien ja
Huopalahdentien bulevardikaupungin
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suunnittelua, jossa Kymp valmistelee ase-
makaavoja ja selvityksiä sekä jatkaa Länsi-
Helsingin raitioteiden eli Vihdintien pikarai-
tiotien ja läntisen kantakaupungin raitiotien
yleissuunnittelua. Raitioteiden suunnittelu-
aineistot käsitellään liikennehankkeiden
ohjausryhmässä ennen hankepäätöksen
tekoa vuonna 2020. Lisäksi valmistellaan
esisopimusta Helen Sähköverkkojen ja
Fingridin kanssa Vihdintien ja Tuusulan-
väylän bulevardien sähköverkostojen jär-
jestelystä.

Kaupungin tilojen käyttö Palvelutilojen kokonaisuuden suunnittelu
osana kaupungin talousarviosuunnittelua.
Tilavarausjärjestelmän kehittäminen osana
digitalisaatio-ohjelmaa.

Selvitys miten em. kokonaisuudessa tehdään yhteistyötä toimialojen ja muiden toimijoiden välil-
lä

Kaupunkistrategian toteuttaminen – Kaupunginkanslian sitovat tavoitteet

Kaupunginkanslian sitovat tavoitteet kytkeytyvät kaupunkistrategiaan, kaupunkita-
son strategiamittareihin, kaupunkiyhteisiin hankkeisiin ja yhteissuunnittelun teemoi-
hin. Sitovia tavoitteita määriteltäessä on huomioitu kaupunkistrategian ja johtamis-
järjestelmän puoliväliarvioinnin tulokset.

Sitovassa tavoitteessa ”Hel.fi-verkkosivujen asiakaskokemusmittareita hyödynne-
tään paremmin käyttäjätyytyväisyyden parantamiseksi”. Mittareilla kerättyä dataa
analysoidaan ja jalostetaan siitä tietoa, jota voi käyttää hel.fi-verkkosivujen käyttäjä-
tyytyväisyyden parantamiseen.

Sitova tavoite ”otetaan käyttöön kaupungin keskeisten kansainvälisten yhteistyö-
verkostojen kaupunkiyhteinen koordinoinnin toimintamalli” liittyy kaupungin kan-
sainvälisen vetovoiman määrätietoiseen vahvistamiseen ja elinkeinopoliittisten in-
tressien edistämiseen. Yhteistyöverkostojen kärkinä ovat erityisesti digitalisaation
vahvistaminen ja ilmastonmuutoksen torjunta.

Vakaata taloutta ja kestävää kasvua turvataan varmistamalla strategian talousta-
voitteisiin pääseminen ja sitä tukevalla ohjauksella. Investoinnit rahoitetaan tulora-
hoituksella siten, ettei lainakanta asukasta kohden kasva.
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Asuntotuotannon määrän sitova tavoite on kaupunkistrategiassa määritellyn vuosit-
taisen tavoiteasetannan mukainen. Vuonna 2020 tavoitteena on 7 000 aloitettua
asuntoa.

Potentiaalista työvoimaa tavoitetaan yhä enemmän yrityksille. Mittarina on, että
työllistämistä edistäviin tilaisuuksiin on osallistunut 3500 henkilöä.

Johtamisjärjestelmän puolivälin arvioinnissa nousi esille esimiestyössä muutoksen
vaatimusten ja tavoitteiden haasteen hallitseminen. Kaupunginkanslian sitovana ta-
voitteena on ”Johtamisen parantaminen ja toimintakulttuurin kehittäminen”. Mittari-
na on Kunta10-kyselyn valmentavaan johtamiseen liittyvät kysymykset ja niille ase-
tettavat tavoitetasot kaupunginkansliassa ja osastoilla.

Kanslian vastuulla talousarviossa 2020 olevat kärkitoimenpiteet strategian
toteuttamiseksi

Kansliayhteiset kärkitoimenpiteet toteutuvat koko kanslian tasolla tai kaupunkitasol-
la ja ne ovat vastuutettu osastoille. Yhdessä toteutettavat toimenpiteet aikataulute-
taan ja hankkeistetaan koko valtuustokaudelle.

Maailman toimivin kaupunki

Tiedon hyödyntämistä ja käytettävyyttä parannetaan kaupunkitasoisesti. Tietosuoja-
toimenpiteiden sisällyttäminen varmistetaan henkilötietojen käsittelyn kannalta mer-
kityksellisimpiin digitaalisiin kehityshankkeisiin. Sopimushallinnan perusteita, ja nii-
hin liittyviä ohjeita ja sopimushallintajärjestelmää kehitetään. Sopimushallinnan
verkkokäsikirja edesauttaa jatkossa osaltaan sopimushallinnan toimenpiteitä.

Kaupunginkanslian tehtävät vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa tähtäävät digitali-
saation parhaimpaan hyödyntämiseen maailmassa kaupunkistrategian tavoitteiden
mukaisesti. Helsingin digitalisaatiohankkeet keskittyvät palveluihin, dataan ja teko-
älyyn, infran kehittämiseen sekä kokeilukulttuuriin. Tavoitteita toteutetaan digitali-
saatio-ohjelman mukaisesti. Strategiaosasto vastaa kaupungin digitalisaatio-
ohjelman toimeenpanon kokonaisuuden koordinoinnista.

Kanslia vastaa kaupungin uuden tietoliikenneratkaisun sekä sen hankintamallin ja
palvelumallin määrittelemisestä.

Kaupunginkanslian tehtävänä on tulevana vuonna erityisesti edistää asiakaskoke-
muksen parantamiseen tähtäävien digitaalisten hankkeiden yhteistyötä. Näitä
hankkeita ovat asiakaskokemus, palautejärjestelmä, saavutettavuus, monikanavai-
nen asiakaspalvelu ja MyData-asiakasprofiili.
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Hel.fi ja digipalvelujen alustaratkaisu ja toimintamalli uudistetaan ja kehitetään.

Taloushallintajärjestelmän versiopäivitys toteutetaan. Tavoitteena on samalla pa-
rantaa raportointia ja käytettävyyttä.

Kaupungin analogisten tietoaineistojen digitointi kartoitetaan ja hankitaan kaupunki-
tasoisen digitaalisen säilytysratkaisu.

Helsinki osallistuu kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon Kuntatieto-
kehittämisohjelmaan. Toteutetaan vuoden 2020 ohjelman vaatimat taloustietojen
tuotannon, raportoinnin, jalostuksen ja tietojen käytön prosesseihin liittyvät ratkai-
sut.

Johtamisen ja toimintakulttuurin kehittämiseen ja toimenpiteisiin panostetaan ensi
vuonna. Kaupungin johtamistyötä yhdenmukaistetaan ja tehdään läpinäkyväksi. Yh-
teistyössä toimialojen kanssa laaditaan strategisen ja valmentavan johtamisen esi-
henkilötyön kehittämismalli ja käynnistetään siihen liittyvät toimenpiteet. Määritel-
lään yhdessä kumppaneiden kanssa osaamisen johtamisen työtapa. Samoin vah-
vistetaan henkilöstön jatkuvaa oppimista ja vahvistetaan itseohjautuvuutta.

Johtamista ja esihenkilötyötä tukemaan otetaan käyttöön kaupunkitasoinen onnis-
tumisen johtamisen Onni-tietojärjestelmä. Siihen kootaan jatkossa onnistumiskes-
kustelut, osaamisen hallinnan tiedot ja perehdyttämiseen liittyvä materiaali. Onni tu-
kee esihenkilöitä työssään ohjeistaen sekä helpottaen asioiden dokumentointia ja
seurantaa. Esihenkilö saa paremman kokonaiskuvan henkilöstöstään ja raportointi
paranee. Työntekijälle Onni-järjestelmä tuo läpinäkyvyyttä säilytettäviin tietoihin,
edistää työntekijän näkökulman esiin tuomista ja yhdenvertaista kohtelua johtami-
sen käytännöissä sekä parantaa tietoturvaa.

Työhyvinvoinnin johtamisen kokonaisuuden vastuut, mittaristo ja toimenpiteet mää-
ritellään ja käynnistetään toimenpiteet.

Kaupunki avaa vuosittain noin 4,4 miljoonaa euroa budjetistaan kaupunkilaisten
ideoiden toteuttamiseen. Helsinkiläiset äänestävät annetuista ideoista, ja eniten ää-
niä saaneet ideat toteutetaan. Osallistuvan budjetoinnin toimeenpanoa, johtamisra-
kennetta sekä OmaStadi 2.0:aa kehitetään. Kehittämisessä hyödynnetään tänä
vuonna toteutettua osallistuvan budjetoinnin arviointia.
Johtamisjärjestelmän ja toimialamallin tieteellinen arviointi jatkuu vuonna 2020.
Arviointitutkimuksia toteuttavat Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto ja Hanken.
Tampereen yliopiston arviointitutkimuksen tehtävänä on tuottaa kokonaisarviointi ja
-näkemys Helsingin kaupungin johtamismallin vaikutuksista. Helsingin yliopiston
tutkimus täydentää sitä ja kohdistuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan. Han-
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ken arvioi johtamisuudistusta etnografisin menetelmin kaupunkiympäristön sekä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla.

Hallinnon sisäistä ohjausta parannetaan kaupunkitasoisesti.  Hankkeessa kaupun-
gin sisäisen ohjauksen kokonaisuus otetaan uudelleentarkasteluun, arvioidaan sen
nykytila, kehitetään kaupunkiyhteiset toimintamallit sisäisen ohjauksen antamisen
muotoihin, antamistapoihin ja päätöstasoihin sekä niiden ylläpitoon ja käyttäjäläh-
töiseen julkaisemiseen.

Kaupunginkanslian organisaatiorakenne muuttuu vuoden vaihteessa. Strategia-
osasto aloittaa ja sen toiminnan kehittäminen alkaa, tämän kehittämistyön tulokse-
na organisoituminen ja toiminta vakiinnutetaan. Talous- ja suunnitteluosaston muu-
tokset ovat toimintojen siirtymisen johdosta tehdyn kehittämistyön tuloksia ja tulevat
näkymään entistä madalletumpana organisaationa ja johdettavuuden sujuvoittami-
sena. Henkilöstöosaston uudelleen järjestelyillä tähdätään kaupunkistrategian ta-
voitteita edistävään henkilöstöhallintoon ja esihenkilötyön tukemiseen. Kaupungin-
kanslian sisäinen HR, talouspalvelut ja toiminnan sekä työympäristökehittäminen
yhdistyvät kansliapäällikön alaisuuteen kanslian hallintopalvelutoiminnoksi.

Vakaa talous ja kestävän kasvun turvaaminen

Kaupunkistrategiassa päätetyt taloutta ohjaavat periaatteet muodostavat perustan
kaupungin taloudenohjauksen toimenpiteille. Kaupungin talouden haasteisiin va-
raudutaan kaupungin talouden ohjauksessa mitoittamalla investointiohjelmassa ko-
konaisinvestoinnit tasolle, joka kyetään rahoittamaan strategiakaudella tulorahoi-
tuksella siten, ettei lainakanta asukasta kohden kasva.

Taloussuunnittelussa kaupungin toimintamenot mitoitetaan siten, että menokasvun
perusteena ovat väestönkasvu, kustannustason muutos sekä 0,5 prosentin koko-
naistuottavuuden kasvu. Vuosittaisessa taloussuunnittelussa menokasvu kohden-
netaan erityisesti peruspalveluihin, joissa väestönkasvu suorimmin lisää kustannuk-
sia.

Kaupunginkanslian johdolla sujuvoitetaan kaupungin talousarvioprosessia. Proses-
siin kuuluvat talousarviovalmistelu, laatimisohjeet, noudattamisohjeet, ennusteet ja
talouden ohjauksen ryhmä. Leanaus ja siihen perustuva talousarvioprosessin kehit-
tämistyö tehdään yhteistyössä kaupungin toimialojen kanssa.
Kehitetään kaupunkiyhteinen johdon työpöytäratkaisu talouden, toiminnan ja toimin-
taympäristön avainluvuista.

Kaupungin hankintastrategia uudistetaan ja työssä hyödynnetään Hankinta-Suomi
yhteistyöfoorumin laatimaa valtakunnallista hankintastrategiaa ja sen linjauksia.
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Konserniohjauksen keskeisiä prosesseja uudistetaan kehittämällä omistajatietojär-
jestelmää ja automatisoimalla toimintamalleja.

Vuoden 2020 aikana valmistellaan valtuuston päätöksentekoon uusi asumisen ja
siihen liittyvän maankäytön toteuttamisohjelma. Koordinoidaan kaupunkitasoinen
täytäntöönpanopäätös ja aloitetaan toimeenpano. Ohjelmassa määritellään kau-
pungin tavoitteet maapolitiikalle, kaavoitukselle, tontinluovutukselle, asuntotuotan-
non määrälle ja monimuotoisuudelle sekä asumisen ja asuntorakentamisen kehit-
tämiselle Helsingissä.

Kaupunkiuudistusalueiden myönteistä kehitystä vahvistetaan kehittämällä toimin-
tamalli ja alueellisen toiminnan projektointi.

Uutta luova elinkeinopolitiikka

Kaupunginkanslia vastaa elinkeinopolitiikan painopisteiden toteuttamisesta. Paino-
pisteet ovat kansainvälisesti houkutteleva Helsinki, osaavan työvoiman Helsinki ja
alusta uudelle ja kasvavalle liiketoiminnalle.

Kasvuyrittäjyyttä edistetään hautomotoiminnan käynnistämisellä ja jo toimivan hau-
tomotoiminnan vahvistamisella.

Helsinki on hakenut ensi vuonna käynnistyvään työllisyydenhoidon kuntakokeiluun.
Kokeilussa kaupungin vastuu työllisyydenhoidosta laajentuu.

Työvoiman saatavuutta edistetään kaupungin työvoimapula-aloille. Keinoina ovat
koulutuspoliittinen vaikuttaminen ja verkostojen luonti, toimenpidesuunnitelmat toi-
mialojen kanssa, työvoiman houkutteleminen eri keinoin mm. harjoitteluohjelmat ja
Talent Boost.

Tapahtumien tiekartan tavoitteena on parantaa tapahtumajärjestäjien olosuhteita
niin lainsäädännön, viranomaisyhteistyön, tilojen/alueiden kuin kaupungin kanssa
tehtävän yhteistyön näkökulmista. Tapahtumien tiekarttaa toimeenpannaan ja va-
kiinnutetaan tapahtumallisuuden kehitys ja toteutuksen toimintamalli.

Kaupungin brändityöllä tarkoitetaan asukaslähtöisempää ja ymmärrettävämpää
viestintää ja markkinointia kaupungista ja sen palveluista. Kehitetään edelleen kau-
punkiyhteistä brändihierarkiaa ja tuetaan sen toteuttamista.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamis- ja koordinaatiotyön kehittämiseksi
(= Stadin HYTE) ja hyvinvointisuunnitelman toteuttamisen tukemiseksi lisätään ensi
vuoden aikana kansainvälistä verkostoyhteistyötä. Hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämisen painopisteet ovat eriarvoisuuden vähentäminen, terveellinen ja liikkuva
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kaupunki kaikille, lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy, ikääntyneiden toiminta-
kyvyn ja osallisuuden vahvistaminen, mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden edis-
täminen sekä elävät, omaleimaiset ja turvalliset kaupunginosat.

’

TULOSBUDJETTI 2020 TA-KOHTA 14001, KAUPUNGINKANSLIAN TULOS-
BUDJETTI 2020 JA OSASTOJEN TULOSBUDJETIT
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