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Helsingin kaupunkistrategia 
2017–2021

• Valmistelu meneillään

• Osallisuus/vuorovaikutus tuloillaan

• Uudet luottamushenkilöt

• Info Khssa ja valtuustoseminaari kesäkuussa 

2017

• Poliittinen käsittely yli kesätauon

• Ltk-seminaarit elokuussa

• Khs-käsittely ja Kvston päätös elo- syyskuussa



Helsingin osallisuuden periaatteet 
(hallintosääntö)

• Yksilöiden ja yhteisöjen osaamisen ja asiantuntemuksen 

hyödyntäminen

• Omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen

• Yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien luominen
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Toimialamalli

• 4 toimialaa ja keskushallinto

• Vähentää kaupungin hallinnon sisäisiä kitkapintoja

• Voidaan tarjota yhteisiä / koordinoituja / yhdessä 

mietittyjä palveluita

• Johdonmukainen johtaminen, yhdessä tekeminen

• Toimintakulttuurien uudistaminen



Osallisuusmallin toimeenpano toimialoilla

• Ei rakenneta erillistä mallia, vaan kulttuurinen ja 

toimintatavallinen muutos.

• Osallisuuden edistäminen kuuluu kaikkien tehtäviin. 

• Kaikkien toimialojen hallinto- ja tukipalveluihin 

keskitetään osaamista vuorovaikutukseen ja 

asukaslähtöisen palvelutoiminnan tukemiseen ja 

kehittämiseen. Osallisuus pääosin viestinnän osana.

• Osallisuuden suunnitteluun työyhteisöissä on kehitetty 

palvelumuotoilun keinoin vuorovaikutteinen 

osallisuuspeli. Peliä on suunniteltu toimialojen kanssa 

yhdessä ja se lanseerattiin henkilöstölle 24.3. Maunula-

talossa



Ehdotus jatkovalmisteluun

Alueellinen osallisuus

7 suurpiiriä (42 000 – 110 000 
asukasta / alue)

Aluejako liittyy resursseihin, ei 
suoraan työmuotoihin.

Alueilla säännöllisiä aluefoorumeita 
sekä stadiluotsi = kaupungin 
työntekijä, joka vauhdittaa 
yhteisöideoita

Lisäksi 3 yrityskoordinaattoria 
vauhdittamaan yritysten ideoita.

Alueellinen osallistuva 
budjetointi

ohjana 7 suurpiiriä, joille summa 
jaetaan asukasmäärän mukaan.

Äänestysikä 13 ja vanhemmat (väline 
koulujen demokratiakasvatukseen)

deatuki (kirjasto, koulu, nuorisotalo, 
sote) + Sähköinen äänestäminen 

Käyttöön 2018, valtuusto/Khs päättää 
summasta (vrt. muihin kaupunkeihin 
noin 5-10 m€/vuosi)

Vapaaehtoistoiminta

Lisätään vapaaehtoistyön 
mahdollisuuksia.

Nyt 7 täysipäiväistä koordinaattoria 
ja 60 oman toimen ohella

3 vaihtoehtoa: 1) nykyinen 
hajautettu 3) osa keskitetty, osa 
toimialoilla 3) koko koordinaatio 
keskitetty

Valmistellaan järjestövetoista 
kansalaistoiminnan keskusta, jossa 
kaupunki kumppanina.

Tilojen yhteiskäytön periaatteet ja 
linjaukset

Paljon kokeiluhankkeita ja selvitystyötä

Päätöksentekokykyinen, kaupunkitasoinen ryhmä 
valmistelee kevään aikana ulosluovutuksen 
periaatteet, yhteiset kriteerit maksuttomalle ja 
maksulliselle käytölle sekä omavalvontaisen käytön 
periaatteet.

Aloitetaan uudistaminen kulttuurin ja vapaa-ajan sekä 
kasvatuksen ja koulutuksen tiloista.

Osallisuuden raportointi ja mittarit

Pormestareiden tehtävissä valvoa osallisuuden 
toteutumista.

Toimialat raportoivat vuosittain lautakunnille osallisuuden 
toteutumisesta. Näistä kooste kaupunginhallitukselle.

Mittarit valmistellaan strategiamittareiden yhteydessä. 

Asukkaiden kokemus demokratian toteutumisesta 
mukaan palvelutyytyväisyyskyselyyn.



Johtokunnat:

• Palvelukeskus-liikelaitos

• Talpa-liikelaitos

• Työterveys-liikelaitos

Kaupunginvaltuusto
Tarkastuslautakunta

Keskushallinto
Kansliapäällikkö

Kaupunginhallitus
Pormestari pj, 4 apulaispormestaria + 10 jäsentä

Elinkeinojaosto

Konsernijaosto

Helsingin organisaatio 1.6.2017

Sosiaali- ja  

terveyslautakunta  

Apulaispormestari pj

Kaupunkiympäristö-

lautakunta  

Apulaispormestari pj

Kasvatus- ja  

koulutuslautakunta  

Apulaispormestari pj

Kulttuuri- ja vapaa-

aikalautakunta  

Apulaispormestari pj

Ympäristö- Rakennusten  

ja lupajaosto ja yleisten

alueiden  

jaosto

Pelastuslautakunta  

HKL-johtokunta

Toimialajohtaja

• Maankäyttö ja  

kaupunkirakenne

• Rakennukset ja yleiset  

alueet

• Palvelut ja luvat

Suomen- Ruotsin-

kielinen kielinen

jaosto jaosto

Toimialajohtaja

• Varhaiskasvatus ja  

esiopetus

• Perusopetus

• Lukio- ja ammatillinen  

koulutus ja vapaa  

sivistystyö

• Ruotsinkieliset palvelut

Kulttuuri Liikunta- Nuoriso-

-jaosto jaosto jaosto

Toimialajohtaja

• Kulttuuri

• Liikunta

• Nuoriso

Sosiaali- ja terveysJaosto

Toimialajohtaja

• Perhe- ja sosiaalipalvelut

• Terveys- ja päihdepalvelut

• Sairaala-, kuntoutus- ja  

hoivapalvelut

Luottamushenkilöelin  

Virkamieshallinto


