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1 ARVIOINNIN TAUSTATIEDOT 
 
 
1.1 Arvioinnin tavoite ja laajuus  
 

Tässä arvioinnissa tarkastellaan kaupungin strategiaohjelman 2013–2016 to-
teuttamisen tapaa ja strategian seurantaa. Tavoitteena on varmistua siitä, 
ovatko strategiaohjelman toteuttamisen tapa, mittarit ja seuranta tarkoituk-
senmukaisia. Arvioinnissa ei tarkastella strategiaohjelman toimenpiteiden to-
teutumista. 
 

1.2 Arvioinnin kohde ja taustatiedot 
 

Kaupungin strategia laaditaan valtuustokausittain. Kaupunginvaltuusto hyväk-
syi vuosien 2013–2016 strategiaohjelman 24.4.2013. Kaupunginhallituksen 
toimeenpanopäätöksessä 20.5.2013 on todettu, että toimenpiteiden toteutus 
ja priorisointi tapahtuu osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua 
talousarvion laatimisen yhteydessä kaupunginhallituksen hyväksymän talous-
arvioehdotuksen raamin puitteissa. Talousarvion laatimisohjeiden mukaan 
strategian toimeenpano tapahtuu vuosittaisen talousarvioprosessin kautta: 
”Talousarvion laatimisen yhteydessä virastot, liikelaitokset ja tytäryhteisöt 
määrittelevät omassa strategiatyössään kaupungin strategiaohjelmasta johde-
tut oman toimialansa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.”1 Lisäksi tode-
taan, että ”Sitovien toiminnallisten tavoitteiden määrittelyssä tulee kiinnittää 
erityistä huomiota siihen, että tavoite ohjaa toimintaa strategiaohjelman osoit-
tamaan suuntaan.” 
 
Vuoden 2016 talousarvion laatimisohjeissa tätä erityisesti korostettiin viitaten 
kaupunginhallituksen lausuntoon tarkastuslautakunnan erillisraportista2: hallin-
tokuntien tulee asettaa sitovat toiminnalliset tavoitteensa niin, että ne talous-
arvion laatimisohjeiden mukaisesti ohjaavat toimintaa strategiaohjelman osoit-
tamaan suuntaan. Hallintokuntien tulee talousarvioesityksen sitovaa toimin-
nallista tavoitetta asetettaessa esittää, miten kaupungin strategiaohjelman lin-
jaukset ja toimenpiteet on otettu huomioon.3 
 
Strategiaohjelman toimeenpanopäätöksessä 20.5.2013 kaupunginhallitus an-
toi hallintokunnille yhteensä 38 kehotusta, jotka on strategiaohjelman seuran-
nassa tulkittu hankkeiksi. Kaupunginhallitus kehotti talous- ja suunnittelukes-
kusta raportoimaan strategiaohjelman toteutuksen etenemisestä kaksi kertaa 

                                            
1 Samansisältöinen talousarvion laatimisohjeissa vuodelle 2014, 2015, 2016 ja 2017. 
2 Tarkastuslautakunnan erillisraportti 2014, Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta. 
3 Khs 12.1.2015, § 42. 
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vuodessa kaupunginhallituksen iltakoululle sekä valmistelemaan ehdotuksen 
strategiaohjelman mittareiden seurannasta. Kehotuksen mukaisesti kaupun-
ginkanslia on laatinut strategiaohjelman seurantaraportin kaksi kertaa vuo-
dessa. Seuranta koostuu mittareista ja hankeseurannasta, joka kattaa toi-
meenpanopäätöksen mukaiset 38 hanketta.  
 
Valtuustolle on esitetty strategiaohjelman seurantatiedot valtuustokauden 
puolivälissä 29.–30.1.2015 ja valtuustokauden loppupuolella valtuustosemi-
naarissa 2.–3.2.2017. Valtuustolle esitetty seuranta on kattanut mittareiden li-
säksi kaikki strategiaohjelman toimenpiteet. Tämä arviointi keskittyy valtuus-
tolle esitettyyn seurantainformaation, jolloin tarkastelun ulkopuolelle jää kau-
punginhallitukselle esitetty 38 hankkeen puolivuotisseuranta. 
 

1.3 Arviointikysymykset ja -kriteerit 
 

Arvioinnin pääkysymys oli, onko kaupungin strategiaohjelmaa 2013–2016 ja 
sen seurantaa toteutettu tarkoituksenmukaisella tavalla. 
 
Tarkoituksenmukaisuudella tarkoitetaan sitä, ovatko hallintokunnat ottaneet 
talousarviota laatiessaan riittävästi huomioon kaupungin strategiaohjelman 
2013–2016 tavoitteet ja onko strategiaohjelman seuranta kuvannut riittävän 
laajasti ja olennaisilta osin strategian toteutumista.  
 
Arviointikriteereinä olivat vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 
1. Vastaavatko strategian tavoitteet ja talousarviossa asetetut sitovat tavoit-
teet toisiaan?  
2. Ovatko hallintokunnat tunnistaneet omassa strategiatyössään toimintansa 
näkökulmasta olennaiset strategiaohjelman tavoitteet ja esittäneet ne talous-
arvion perusteluissa, tai toiminnallisina tai taloudellisina tavoitteina? 
3. Vastaavatko strategian toimenpiteet ja hallintokuntien strategiaohjelman 
seurannassa ilmoittamat toimenpiteet toisiaan? 
4. Vastaavatko strategiassa asetetut tavoitteet ja seurantamittarit toisiaan? 
 
Osakysymystä 1. tarkasteltiin vertaamalla vuoden 2016 talousarvion sitovia 
tavoitteita kaupungin strategiaohjelmaan, ja tätä kautta päättelemällä, ovatko 
sitovat tavoitteet strategialähtöisiä. Lisäksi tehtiin vuonna 2014 valmistuneen 
tarkastuslautakunnan erillisraportin jälkiseuranta, eli tarkastellaan, onko vuo-
den 2014 talousarviossa ei-strategialähtöisiksi tulkittuja tavoitteita edelleen 
asetettu vuodelle 2016. Jos niitä oli asetettu, seurattiin tilannetta vuoden 2017 
talousarvioon asti. 
 
Osakysymystä 2. tarkasteltiin vertaamalla virastojen ja liikelaitosten vuoden 
2016 talousarvion kohtaa ”Kaupungin strategiaohjelman toteuttaminen viras-
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ton toiminnassa” kaupungin strategiaohjelmaan ja päättelemällä, sisältyykö ta-
lousarvioon strategiaohjelmasta johdettuja tavoitteita ja toimenpiteitä. Toimin-
nallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta tarkastelu on rajattu sitoviksi ase-
tettuihin tavoitteisiin. 
 
Osakysymykseen 3. vastattiin tarkastelemalla toimenpiteitä, jotka virastot ja 
liikelaitokset ovat raportoineet kanslialle strategiaohjelman seurantaa varten. 
Raportoiduista toimenpiteistä poimittiin otos, josta selvitettiin, missä määrin 
toimenpiteet vastaavat sisällöltään strategiassa esitettyä toimenpidettä ja mi-
ten hyvin raportoiduista toimenpiteistä voi päätellä toimeenpanon laajuutta ja 
määrää. Lisäksi tarkasteltiin virastojen ja liikelaitosten esittämiä arvioita stra-
tegisten linjausten toteutumisesta. 
 
Osakysymystä 4. varten koottiin ensiksi strategiaohjelmassa ilmoitetut mittarit, 
joita verrattiin toteutuneeseen seurantaan, eli helmikuun 2017 valtuustosemi-
naaria varten koottuun mittariseurantaan. Tämän jälkeen mittareita verrattiin 
strategiaohjelmassa esitettyihin tavoitteisiin, ja tehtiin päätelmiä siitä, vastaa-
vatko mittarit tavoitteita. 
 
Arvioinnin yhteydessä tehtiin myös analyysi siitä, mihin tuloksellisuuden osa-
alueisiin strategiaohjelman tavoitteet liittyvät (luku 2.3). 

 
1.4 Arvioinnin aineistot ja menetelmät 
 

Arvioinnin aineiston muodostivat seuraavat asiakirjat, joita analysoitiin edellä 
kuvatuilla tavoilla: Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013–2016, kaupun-
ginvaltuuston strategiaseminaarissa 2.–3.2.2017 esitetty seuranta-aineisto ja 
vuoden 2016 talousarvio sekä sen laatimisohjeet ja talouden ja toiminnan 
seurantaraportit. Lisäksi hyödynnettiin tarkastuslautakunnan erillisraporttia 
2014 ja sen taustamuistiota ja -aineistoa sekä hallintokuntien laatimia strate-
gia-asiakirjoja. 
 
 

2 HAVAINNOT 
 
2.1 Strategian toteuttaminen 
 
2.1.1 Strategian yleiskuvaus 
  

Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 hyväksymä Helsingin kaupungin strategiaoh-
jelma 2013–2016 esitetään usein niin sanottuna strategialaivana, tai viralli-
semmin strategiaohjelman venemallina (kuvio 1). Kuvio havainnollistaa hyvin 
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sitä, että strategia koostuu neljästä varsinaisesta osa-alueesta, ja viides osa-
alue, demokratia ja osallisuus, nivoutuvat kaikkiin neljään kohtaan.4 
 
Neljä osa-aluetta ovat: 
1. Hyvinvoiva helsinkiläinen 
2. Elinvoimainen Helsinki 
3. Toimiva Helsinki 
4. Tasapainoinen talous ja hyvä johtaminen. 
 
 

 
Kuvio 1 Helsingin kaupungin strategiaohjelmaa 2013–2016 kuvaava strategiaohjelman venemalli 

 

                                            
4 Kaupungin internetsivulla esitetään neljä osa-aluetta ja lause ”Demokratia ja osallisuus nivoutuvat kaikkiin 
neljään kohtaan.” http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/strategiaohjelma/ 
luettu 2.3.2017. 
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Kuviossa kuvatun mukaisesti strategia sisältää 21 otsikkoa, joita kutsutaan lin-
jauksiksi. Kunkin linjauksen alla on vähintään yksi tavoite. Tavoitteita on stra-
tegiassa yhteensä 72. Tavoitteita toteuttamaan on määritelty vähintään yksi 
toimenpide. Strategia sisältää kaiken kaikkiaan 309 toimenpidettä. Tavoitetta 
kohden on siis keskimäärin neljä toimenpidettä, mutta vaihtelu on yhdestä yh-
teentoista toimenpidettä tavoitetta kohden. Kuvio 2 havainnollistaa strategian 
kerroksellisuutta. 
 

 
Kuvio 2 Kaupungin strategiaohjelman ”kerrokset” osa-alueista toimenpiteisiin 

  
 
2.1.2 Strategian yhteys sitoviin tavoitteisiin 
 

Ensimmäisenä osakysymyksenä oli, vastaavatko strategian tavoitteet ja ta-
lousarviossa asetetut sitovat tavoitteet toisiaan. Luku koostuu kolmesta osas-
ta: Ensin tarkastellaan vuoden 2016 talousarvion sitovia tavoitteita, sitten teh-
dään vuoden 2016 tarkastelun vertailu erillisraportin 2014 tuloksiin, ja lopuksi 
arvioidaan sitä, miten erillisraportissa ei-strategialähtöisiksi tunnistetut tavoit-
teet ovat muuttuneet vuoden 2016 talousarvioon, ja tarvittaessa vuoden 2017 
talousarvioon asti. 
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Vuoden 2016 talousarvion sitovat tavoitteet 
 
Helsingin kaupungin vuoden 2016 talousarvio sisälsi 81 sitovaa toiminnallista5 
tavoitetta, kun arvioinnin laatijatahon eli tarkastuslautakunnan ja -viraston si-
tova toiminnallinen tavoite jätettiin tarkastelun ulkopuolelle. Tavoitteiden yh-
teys kaupungin strategiaohjelmaan on kuvattu kaupunginkanslian laatimissa 
talouden ja toiminnan seurantaraporteissa sillä tarkkuudella, mihin strategian 
21 linjauksesta tavoite liittyy.6 Arvioinnissa tavoitteen yhteys strategiaan pyrit-
tiin muodostamaan mahdollisimman tarkalla tasolla, joko toimenpiteen tai ta-
voitteen tasolle. Jos muuta yhteyttä ei löytynyt kuin yhteys strategian linjauk-
seen, todettiin tavoitteella olevan vain löyhä ylätason yhteys strategiaan. Kol-
mantena strategiayhteyden muotona tunnistettiin välillinen yhteys: vaikka esi-
merkiksi rakennusvalvonnan tai maanmittauksen roolia ei strategiassa maini-
ta, niillä on välillinen yhteys asuntotuotantotavoitteisiin.  
 
Analyysin tulokset on kuvattu kuviossa 3. Tavoitteista 57 prosenttia tunnistet-
tiin selvästi strategialähtöisiksi, 11 prosenttia välillisesti strategialähtöisiksi. 
Loput 32 prosenttia olivat sellaisia, että strategian linjausten otsikkotasolla yh-
teys on olemassa, mutta strategian tavoitteissa ja toimenpiteissä ei ole mai-
nintoja asiasta. Välillisen yhteyden omaavat tavoitteet olisi voitu luokitella 
myös linjausten mukaan löyhän yhteyden omaaviksi, joten karkea jakauma on 
57 prosenttia selvästi strategialähtöisiä, 43 prosenttia löyhemmin strategialäh-
töisiä. 
 

                                            
5 Toiminnalliset tavoitteet voivat sisältää myös taloudellisia tavoitteita. Euromääräisiä sitovia menoja nimite-
tään sitoviksi määrärahoiksi. 
6 Tässä käytetty Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2016, liite Talousarvion sitovien toiminnallisten ta-
voitteiden toteutumisennuste 3/2016. 
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Kuvio 3 Vuoden 2016 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden yhteys kaupun-

gin strategiaohjelmaan 

  
On syytä todeta, että kaupungin strategiaohjelma liittyy tietyiltä osin kaikkien 
hallintokuntien toimintaan: tällaisia ovat esimerkiksi tuottavuus, johtaminen, 
henkilöstön hyvinvointi ja kaksikielisyys. Hallintokuntien varsinaisen substans-
sityön osalta strategiaohjelman sisältö on vaihtelevampi: toisille hallintokunnil-
le strategiasta on helppo tunnistaa ne kohdat, joita se toteuttaa, kun taas toi-
sille yhteys strategiaan jää etäisemmäksi, kun strategia ei suoraan käsittele 
hallintokunnan substanssia. Esimerkiksi pelastuslaitoksen, työväenopistojen, 
Korkeasaaren eläintarhan tai kaupunginorkesterin työn substanssia kaupun-
gin strategiaohjelma ei käsittele. Tällöin on ymmärrettävää, että tavoitteiden 
yhteys strategiaan ei ole niin ilmeinen kuin niillä virastoilla, joiden työn sisältöä 
strategia käsittelee. Virastojen välillä on kuitenkin myös tästä riippumattomia 
eroja siinä, ovatko ne johtaneet tavoitteensa strategian toimenpiteistä, vai 
ovatko toimenpiteet niitä samoja, joita ne ovat jo vuosikausia olleet. Tarkas-
tuslautakunnan erillisraportissa 2014 havaittiin, että strategiakauden vaihtues-
sa vain 19 prosenttia vuoden 2014 talousarvion tavoitteista oli vaihtunut ver-
rattuna edellisen strategiakauden aikana laadittuun vuoden 2013 talousarvi-
oon. 
 
Liitteessä 2, liitetaulukossa 1 on esitetty ne 46 tavoitetta, joille löydettiin suora 
yhteys strategiaohjelmasta, ja ne voitiin siten tulkita selvästi strategialähtöisik-
si. Osa tavoitteista on sellaisia, että ne ovat samansisältöisiä strategiassa ja 
talousarviossa. Osa on luonteeltaan tarkentavia strategiaohjelmaan nähden. 
Strategialähtöisiksi tunnistettujen tavoitteiden joukossa on myös sellaisia, joi-
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den on tulkittu tukevan strategiaohjelman jotakin toimenpidettä, vaikka toi-
menpide ei suoraan tähän viittaakaan. Erona niihin tavoitteisiin, joilla tulkittiin 
olevan vain ylätason löyhä yhteys, on se, millä strategian tasolla yhteys on 
olemassa. Tulkinnan eroa havainnollistaa seuraava esimerkki: Nuorisoasiain-
keskuksen tavoite ”1 900 nuorten pienryhmää” on tunnistettu strategialäh-
töiseksi, koska pienryhmät liittyvät strategian kahteen toimenpiteeseen. Sen 
sijaan nuorisoasiainkeskuksen yleisempi tavoite käyntikertojen määrästä on 
tulkittu liittyvän vain strategiaohjelman linjaustasoon ”nuorille tilaa kuulua ja 
loistaa”. 
 
Välillisen yhteyden omaavia tavoitteita tunnistettiin yhdeksän. Ne on kuvattu 
liitetaulukossa 2. Niiden osalta yhteys strategiaohjelmaan oli löyhästi olemas-
sa linjausta alemmalla tavoitteiden tai toimenpiteiden tasolla, mutta tavoit-
teessa ilmaistua asiaa ei kuitenkaan suoraan mainittu strategiassa. Strategia 
ei esimerkiksi ota kantaa siihen, kuinka nopeasti vapautuvia vuokra-asuntoja 
tulisi välittää, mutta se osaltaan vaikuttaa siihen, kuinka hyvin kohtuuhintaisia 
asuntoja on saatavilla.  
 
Ylätason löyhän yhteyden omaavia tavoitteita oli yhteensä 26, joista kolmessa 
oli se piirre, että linjauksen mukaisesti hyvinvoinnin tai liikunnan tulisi lisään-
tyä, mutta tavoitteen muotoilussa ei esimerkiksi pyritty liikuntaviraston moni-
toimi- ja uimahallien käyntimäärän kasvuun, vaan tavoite oli tietty määrä käyn-
tejä. Lukumäärä ei kerro sitä, pyritäänkö lisäämään liikuntakäyntejä. Kaksi 
muuta samantyyppiseksi luokiteltua tavoitetta olivat työväenopistojen opetus-
tuntien määrä. Erään tutkimuksen mukaan omaehtoinen opiskelu (vapaa si-
vistystyö) lisää hyvinvointia,7 joten siinä mielessä on perusteltua luokitella työ-
väenopistojen opetustunnit linjauksen ”Helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys 
paranevat, ja terveyserot kaventuvat”, kuten kaupunginkanslia tekee talouden 
ja toiminnan seurantaraporteissa. Yhdelle vuodelle tavoitteeksi asetettu ope-
tustuntien määrä ei kuitenkaan kerro sitä, pyritäänkö opetustuntien määrää li-
säämään ja sitä kautta parantamaan kuntalaisten hyvinvointia. Suomenkieli-
sellä työväenopistolla talousarviossa 2016 esitetty tavoite oli 500 tuntia suu-
rempi kuin vuoden 2015 ennuste, kun taas ruotsinkielisellä työväenopistolla 
vuoden 2016 tavoite oli 100 tuntia pienempi kuin vuoden 2015 ennuste. Kaikki 
löyhän yhteyden omaavat tavoitteet on kuvattu liitetaulukossa 3. 
 
Vertailu vuoden 2014 tavoitteisiin 
 
Tarkastuslautakunnan erillisraportti 2014 käsitteli talousarvion sitovien toimin-
nallisten tavoitteiden yhteyttä kaupungin strategiaohjelmaan. Erillisraportin 
taustana olevassa analyysissa tavoite tulkittiin strategialähtöiseksi, jos sille 

                                            
7 http://www.souli.fi/uutinen/bell-tutkimus-paljasti-opiskelun-hyodyt/ luettu 2.3.2017. 
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löytyi selkeä yhteys strategiasta ja vastaavasti ei-strategialähtöiseksi, jos se 
oli vain löyhästi tai ei lainkaan kytköksissä strategiaan. Luokittelun perusteella 
hieman yli puolet, 54 prosenttia, tavoitteista oli strategialähtöisiä vuonna 2014. 
 
Kun verrataan, miten strategialähtöisyys on muuttunut vuodesta 2014 vuoteen 
2016, on otettava huomioon luokitteluperusteiden tarkentuminen. Kun vuoden 
2016 luokittelu tehdään vertailukelpoiseksi vuoden 2014 luokitteluun, voidaan 
sanoa, että strategialähtöisten osuus on kasvanut 54 prosentista 64 prosent-
tiin. Ero kuvion 3 prosenttiosuuteen 57 johtuu siitä, että vuoden 2016 analyy-
sissa kuusi sellaista tavoitetta, jotka oli vuoden 2014 analyysissa tulkittu stra-
tegialähtöisiksi, siirrettiin luokkaan ”vain ylätason löyhä yhteys”, koska niiden 
yhteys strategiaohjelmaan oli vain linjauksen tasolla. Vuoden 2014 analyysis-
sa tätä jaottelua ei ollut käytössä. Tavoitteiden strategialähtöisyyttä on paran-
tunut erityisesti se, että sellaisista tavoitteista, joiden taso määritellään suo-
raan laissa, on luovuttu. Niitä oli seitsemän kappaletta vuoden 2014 talousar-
viossa, ja ne tulkittiin ei-strategialähtöisiksi, koska tavoitetaso oli suoraan sää-
dösten mukainen eikä strategiaohjelma ottanut asiaan kantaa. 
 
Vuoden 2014 ei-strategialähtöisten tavoitteiden muutokset 
 
Erityiseen tarkasteluun otettiin ne vuoden 2014 talousarviossa esitetyt sitovat 
toiminnalliset tavoitteet, jotka erillisraportissa tulkittiin ei-strategialähtöisiksi. 
Kun talousarvion 2014 sitovia tavoitteita verrattiin talousarvioon 2016, havait-
tiin, että monet virastot olivat uudistaneet tavoiteasetteluaan. Talousarviossa 
2014 esitetyistä 47 ei-strategialähtöisestä tavoitteesta noin puolet (24) oli 
edelleen samoja vuoden 2016 talousarviossa. Miltei yhtä monta, eli 22 tavoi-
tetta oli muuttunut, ja yksi ei-strategialähtöiseksi tunnistettu oli poistunut yhti-
öittämisen myötä. 
 
Erillisraportissa 2014 liikuntatoimi korostui ei-strategialähtöisenä, sillä sen 
kuudesta tavoitteesta kaikki tulkittiin ei-strategialähtöisiksi. Vuoden 2016 ta-
lousarvioon liikuntaviraston tavoitteet oli täysin uudistettu. Vuodelle 2016 ta-
voitteita oli kolme, joista kaksi voidaan tulkita strategialähtöisiksi: palveluiden 
asiakastyytyväisyys ja liikkuvien koulujen osuus. Sen sijaan käyntikertoja ei 
voida pitää strategialähtöisinä, ellei tavoitetta aseteta siten, että käyntikertojen 
määrä kasvaa, koska strategiaohjelman tavoitteena on, että helsinkiläisten lii-
kunta lisääntyy. 
 
Liikuntaviraston lisäksi sosiaali- ja terveysvirasto, rakennusvirasto, ympäristö-
keskus, työterveyskeskus ja tietokeskus olivat uudistaneet tavoitteenasette-
lua. Rakennusviraston uudistetuista tavoitteista kaikki olivat vuoden 2016 ta-
lousarviossa strategialähtöisiä ja sosiaali- ja terveysvirastolla kymmenestä ta-
voitteesta yhdeksän tulkittiin strategialähtöisiksi. Työterveyskeskuksen uudis-
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tettu tavoite on strategialähtöinen. Ympäristökeskuksen kolmesta tavoitteesta 
kaksi oli uusia, ja niistä toinen oli selvästi strategialähtöinen, kaksi muuta ta-
voitetta olivat välillisesti strategiaa tukevia. Vähäisemmän tavoiteuudistuksen 
oli tehnyt tietokeskus, joka oli säilyttänyt yhden tavoitteen, yhdistänyt kaksi 
julkaisutavoitetta yhdeksi ja lisännyt yhden strategialähtöisen tavoitteen eli 
HRI-palvelussa avattujen uusien tietoaineistojen määrä. 
 
Erillisraportissa 2014 ongelmallisiksi tunnistettiin kulttuuritoimen virastojen ta-
voitteet, jotka tyypillisesti kuvaavat perustoimintaa ilman, että tavoitteella olisi 
suoraa yhteyttä strategiaan. Tähän ongelmaan ei oltu keksitty ratkaisua vielä 
vuoden 2016 talousarviossa. Vain yksi ei-strategialähtöinen tavoite poistui sii-
tä syystä, että virasto asetti yhden tavoitteen aiemman kahden sijasta. 
 
Vuoden 2017 talousarviossa kulttuurikeskus uudisti sitovat tavoitteensa. Ta-
lousarviotekstin mukaan ”Kulttuurikeskus uudistaa sitovat toiminnalliset tavoit-
teensa vuodelle 2017 siten, että ne tarkastuslautakunnan ohjeiden mukaisesti 
ohjaavat toimintaa kaupungin strategiaohjelman suuntaan sekä vaihtuvat 
vuosittain ainakin osittain.”8 Muiden kulttuuritoimen, mukaan lukien myös työ-
väenopistot ja Korkeasaaren eläintarha, virastojen osalta on edelleen se tilan-
ne, että kävijämäärän ja opetustuntien tyyppiset määrätavoitteet kuvaavat 
toiminnan volyymia, eivät sitä, miten virasto strategiakaudella kehittää toimin-
taansa strategian linjausten, tavoitteiden ja toimenpiteiden suuntaan. Tilannet-
ta muuttaisi jo sekin, jos kävijämäärätavoitetta perusteltaisiin siten, että mää-
rää pyritään lisäämään edellisvuodesta tietyillä toimilla, jotta strategian linjaus 
”kulttuuri on kaikkien ulottuvilla” toteutuisi paremmin9, tai vastaavasti tavoite 
hyvinvoinnin lisääntymisestä (työväenopistot) tai tavoite Helsingin vetovoimai-
suudesta (Korkeasaari) toteutuisi. 
 
Pelastuslaitoksen tavoitteet ovat pysyneet samoina, mutta niiden osalta on 
todettava, että tavoitteita on mahdotonta uudistaa strategialähtöisiksi, koska 
kaupungin strategiaohjelma 2013–2016 ei käsittele pelastustoiminnan sub-
stanssia. Asuntotuotantotoimiston tavoitteista yksi tunnistettiin vuonna 2014 
ei-strategialähtöiseksi, ja sama tavoite oli edelleen vuoden 2016 talousarvios-
sa, ja hieman muutettuna vuoden 2017 talousarviossa. Tavoite liittyy vuokra-
asuntojen peruskorjaamiseen. Jotta tavoite olisi strategialähtöinen, sen tulisi 
liittyä strategiaohjelman toimenpiteeseen ”Kaupungin oman asuntokannan pe-
ruskorjaustoiminnassa pyritään tavoitteellisesti C-energialuokkaan.” Kiinteis-
töviraston yksi tavoite oli sekä vuonna 2014, 2016 että 2017 sama ”vapautu-
vien vuokra-asuntojen markkinointiaika”. Tavoite liittyy strategiaohjelmaan vä-
lillisesti. 

                                            
8 Vuoden 2017 talousarvio, s. 326. 
9 Tarkastuslautakunnan vuonna 2014 antamien suositusten vaikuttavuuden arviointi -muistio s. 14. 
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2.1.3 Strategian ilmeneminen talousarvioteksteissä 
 

Toisena osakysymyksenä oli, ovatko hallintokunnat tunnistaneet omassa stra-
tegiatyössään toimintansa näkökulmasta olennaiset strategiaohjelman tavoit-
teet ja esittäneet ne talousarvion perusteluissa, tai toiminnallisina tai taloudel-
lisina tavoitteina. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta tarkastelu 
rajattiin sitoviin tavoitteisiin ja sitä on käsitelty tarkemmin muistion kohdassa 
2.1.2 Strategian yhteys sitoviin tavoitteisiin. 

 
Päättäessään strategiaohjelman hyväksymisestä vuosille 2013–2016 valtuus-
to totesi, että strategiaohjelma on lähtökohtana valmisteltaessa vuoden 2014 
talousarvioehdotusta ja muita valtuustokauden suunnitelmia ja toimenpiteitä 
eli esimerkiksi vuosien 2015–2016 talousarvioita.10  
 
Kaupunginhallituksen hyväksymissä11 vuosien 2014, 2015 ja 2016 talousarvi-
oiden laatimisohjeissa on todettu, että valtuuston hyväksymä strategiaohjelma 
on lähtökohtana valmisteltaessa talousarvioehdotusta. Strategiaohjelmassa 
on esitetty kaupungin keskeisimmät tavoitteet ja painopisteet, joiden toimeen-
pano tapahtuu vuosittaisen talousarvioprosessin kautta. Ohjeiden mukaan ta-
lousarvio on strategiaohjelman toteuttamisen ja seurannan väline. Virastojen 
ja liikelaitosten tehtävänä on määritellä talousarvion laatimisen yhteydessä 
omat strategiaohjelmasta johdetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa.12  

 
Vuotta 2016 koskevan talousarvion laatimisohjeen liitteenä on esitetty malli ta-
lousarvion perustelutekstin rakenteeksi. Sen mukaan hallintokunnan talousar-
vioon sisältyy kohta Kaupungin strategiaohjelma viraston toiminnassa, joka 
koostuu seuraavista väliotsikoista: 

 

 Strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa 

 Viraston henkilöstösuunnitelma 2016–2018  

 Viraston tilankäyttösuunnitelma 2016–2025 

 Talousarvion vaikutus strategiaohjelman talousmittareiden edistä-

miseen.  

Arvioinnissa tarkasteltiin kaikkien virastojen ja liikelaitosten vuoden 2016 ta-
lousarviotekstejä strategiaohjelman toteuttamiseen liittyvän kohdan osalta. 
Kaikkien kohdalla talousarvio sisälsi kohdat strategiaohjelman toteuttaminen 
viraston toiminnassa, viraston henkilöstösuunnitelma ja tilankäyttösuunnitel-

                                            
10 Kvsto 122 §, 24.4.2013 
11 Khs 25.3.2014, 24.3.2014 ja 16.3.2015 
12 Khs 25.3.2014, 24.3.2014 ja 16.3.2015 
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ma. Talousarvion vaikutusta strategiaohjelman talousmittareiden edistämi-
seen oli kuvattu kaikki muiden paitsi kolmen liikelaitoksen kohdalla.  
 
Yleisenä havaintona voidaan todeta, että virastot ja liikelaitokset ovat kuvan-
neet talousarviossa strategiaohjelman toteuttamiseen liittyvää toimintaansa 
hyvin eri tavoin. Esimerkiksi hankintakeskus on kuvannut strategiaohjelman 
toteuttamista omassa toiminnassa tiiviisti alle sivun pituisella tekstillä, kun 
opetusvirasto on käyttänyt siihen noin kymmenen sivua. Ruotsinkielinen työ-
väenopisto ei ole nimennyt lainkaan strategiaohjelman kohtia vaan esittänyt 
ne numeroin, kuten taulukosta 1 voi todeta. 
 
Taulukko 1 Ote talousarviosta 2016: talousarviokohta 4 12 Ruotsinkielinen työväenopis-

to 

 
 

Kaikkien hallintokuntien voi todeta tunnistaneen omaan toimintaansa liittyviä 
strategiaohjelman linjauksia ja tavoitteita. Se, miten selkeästi toimenpiteiden 
yhteys kaupungin strategiaohjelman linjauksiin, tavoitteisiin tai toimenpiteisiin 
on esitetty, vaihtelee huomattavasti. Yhteys on pääosin todettavissa, mutta 
edellyttää joidenkin hallintokuntien, kuten Korkeasaaren eläintarhan kohdalla 
strategiaohjelman hyvää tuntemusta.  
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Osa hallintokunnista ei esitä varsinaisia omia toimenpiteitä strategian toteut-
tamiseksi vaan ainoastaan toteaa, että viraston toimet toteuttavat tiettyä stra-
tegiaohjelman kohtaa. Esimerkiksi HKL-liikelaitos on talousarviossa esittänyt 
toteuttavansa strategiaohjelman osa-aluetta Hyvinvoiva helsinkiläinen. Liike-
laitos ei kuitenkaan esitä talousarviossa siihen liittyviä varsinaisia toimenpitei-
tään vaan toteaa, että ”HKL on tae korkeatasoisesta joukkoliikenteestä”. 
 
Talousarviossa esitettyjen strategiaohjelman toteuttamiseen liittyvien toimen-
piteiden esittämistapa osaltaan vaikuttaa siihen, miten hyvin talousarvion voi-
daan katsoa toteuttavan strategiaohjelmaa. Tarkastelussa on otettava huomi-
oon, että strategiaohjelma sisältää enemmän esimerkiksi sosiaali- ja terveys-
viraston toimialaan liittyviä linjauksia, tavoitteita ja toimenpiteitä kuin vaikkapa 
Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen toimialaan. Kaikille hallintokunnille yhteisiä 
strategiaohjelman tavoitteita ovat esimerkiksi kustannuskehitykseen, tuotta-
vuuteen, johtamiseen ja henkilöstöön liittyvät tavoitteet. 
 
Hyvä esimerkki onnistuneesta strategiaohjelmaa toteuttavien toimenpiteiden 
esittämistavasta on rakennusviraston (HKR) talousarviokohta. Talousarviossa 
viraston toimenpiteet on kytketty selkeästi strategiaohjelman osa-alueisiin ja 
yksittäisiin tavoitteisiin. Alla olevassa taulukossa 2 on ote Yleisten töiden lau-
takunnan ja rakennusviraston talousarviokohtaa koskevasta tekstistä, joka 
havainnollistaa, miten rakennusvirasto on tunnistanut toimintansa kannalta 
keskeisiä strategiaohjelman alueita ja tavoitteita ja millä toimenpiteillä virasto 
pyrkii toteuttamaan strategian mukaista tavoitetta toiminnassaan. 
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Taulukko 2 Ote talousarviosta 2016: talousarviokohta 2 09 Yleisten töiden lautakunta ja 

rakennusvirasto 

 
 

Arvioinnissa tuli ilmi, että osa virastoista ja liikelaitoksista on laatinut myös 
omia toimintaansa liittyviä strategioita, strategiasuunnitelmia, tavoiteohjelmia 
ja toimintasuunnitelmia.13. Näidenkin kohdalla yhteys kaupungin strategiaoh-
jelman toteuttamiseen vaihteli hallintokunnittain. Osassa oli selkeästi todettu 
sen toteuttavan kaupungin strategiaohjelmaa, esimerkiksi sosiaali- ja terveys-
viraston strategiasuunnitelma vuosille 2014–2016, ja se ilmeni muun muassa 
siten, että viraston strategia sisälsi useita täsmälleen samoja tavoitteita ja toi-
menpiteitä kuin kaupungin strategiaohjelma. HKL-liikelaitoksen kohdalla stra-
tegisena asiakirjana toimii HKL:n tavoiteohjelma, joka on laadittu vuosille 
2016–2024. Myös siihen on sisällytetty strategiaohjelman mukaisia tavoitteita, 
vaikka ohjelma ajoittuu selkeästi valtuuston strategiakauden 2013–2016 jäl-
keiseen aikaan. Liikelaitoksen tavoitteena esimerkiksi on, että kestävien kul-

                                            
13 Esimerkiksi HKL-liikelaitos, rakennusvirasto, kaupunkisuunnitteluvirasto, sosiaali- ja terveysvirasto, Ta-
loushallintopalvelu-liikelaitos ja ympäristökeskus 
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kumuotojen osuus liikenteestä kasvaa yhden prosenttiyksikön vuosittain vuo-
teen 2020 mennessä.  
 
Alla on esimerkki siitä, miten kaupungin strategiaohjelman tavoitteet on otettu 
huomioon viraston omassa strategiassa ja miten strategiset tavoitteet on kyt-
ketty sitovaan toiminnalliseen tavoitteeseen. Talousarviotekstissään ympäris-
tökeskus on todennut, että se laati vuonna 2014 kaupunginvaltuuston linjauk-
siin pohjautuvan strategiansa vuosille 2015–2016. Tekstissä virasto toteaa, 
että ”ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallisen valvonnan erityisenä tavoit-
teena on helsinkiläisten hyvinvoinnin ja terveyden parantuminen”. Kuviossa 4 
on esitetty ote ympäristökeskuksen strategiasta vuosille 2015–2016, josta il-
menee, miten viraston strategiset päämäärät ja kehittämiskohteet on johdettu 
kaupungin strategiaohjelmasta. Strategiaohjelmaan sisältyy esimerkiksi linjaus 
Helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat, ja terveyserot kaventuvat. Sii-
hen liittyvä tavoite on helsinkiläisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventumi-
nen. Ympäristökeskus on johtanut tavoitteesta tilojen terveellisyyteen ja turval-
lisuuteen liittyvän virastoa koskevan strategisen tavoitteen ja nimennyt kaksi 
omaan toimialaansa liittyvää kehittämiskohdetta: sisäilmastosta aiheutuvien 
terveyshaittojen vähentyminen ja kuluttajan käyttämien palveluiden turvalli-
suuden vahvistuminen. 

 
Kuvio 4 Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen strategia 2015–2016 

 
Talousarviotekstissä ympäristökeskus toteaa, että ”strategian yhtenä tavoit-
teena on elintarvikevalvonnan kattavuuden riskiperusteinen lisääminen ja 
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suunnitelmallisten Oiva-tarkastusten14 määrän kasvu vähintään viisi prosenttia 
strategiakauden aikana. Oiva-järjestelmän mukaisten tarkastusten määrän 
kasvun myötä yhä useampi elintarvikehuoneisto on valvonnan piirissä, minkä 
voidaan olettaa parantavan elintarviketurvallisuutta ja sitä kautta helsinkiläis-
ten asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä kaupungin strategian mukaisesti”. 
Vuoden 2016 talousarviossa ympäristökeskuksen sitovaksi toiminnalliseksi 
tavoitteeksi on asetettu Oiva-järjestelmän mukaisten elintarviketarkistusten 
vähimmäismääräksi 2 600 kappaletta. Tässä arvioinnissa ympäristökeskuk-
sen sitova toiminnallinen tavoite on tulkittu välillisesti strategiaohjelmaa toteut-
tavaksi, koska strategia ei käsittele ympäristöterveydenhuoltoa. 
 
Hallintokuntien strategiaohjelmaa toteuttavia toimenpiteitä on kirjattu myös 
muihin toiminnanohjausasiakirjoihin. Esimerkiksi kaupunkisuunnitteluvirastos-
sa kaupungin strategiaohjelmaa toteuttavat toimenpiteet on kirjattu talousarvi-
on lisäksi myös kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymään viraston toi-
mintasuunnitelmaan vuosille 2016–2018 (ks. kuvio 5).  

 

 
Kuvio 5 Ote kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelmasta 2016–2018 

 
Virastojen ja liikelaitosten talousarvioteksteissä arvioinnin painopiste oli ni-
menomaan kohdassa Kaupungin strategiaohjelman toteuttaminen viraston 
toiminnassa. Tämän lisäksi talousarvio toteuttaa kaupungin strategiaohjelmaa 
siten, että talousarvion menokasvu on mitoitettu strategian taloustavoitteen 
mukaiseksi. Muita strategiaohjelman mukaisia toimia tai tavoitteita on esitetty 
esimerkiksi talousarvion kohdissa Tietotekniikan hyödyntäminen ja sähköinen 

                                            
14 Oiva on elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä, jota koordinoi Elintarviketurvallisuus-
virasto Evira. Oivan mukaisia tarkastuksia tekevät kuntien elintarvikevalvojat ja tarkastuseläinlääkärit valvon-
tasuunnitelman mukaisesti. https://www.oivahymy.fi/kuluttajille/yleista-oivasta/oiva-jarjestelma/ luettu 
9.3.2017. 
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asiointi, Energiatehokkuutta ja ympäristöä koskevat tavoitteet, Tuottavuusmit-
tari, Tilankäytön tehokkuuden mittari sekä Määrä ja taloustavoitteet. 
 

2.1.4 Strategian toteuttamisen tapa 
 

Strategiaohjelman toteuttamista koskeva tarkoituksenmukaisuus määriteltiin 
alussa tarkoittamaan sitä, ovatko hallintokunnat ottaneet talousarviota laaties-
saan riittävästi huomioon kaupungin strategiaohjelman 2013–2016 tavoitteet. 
Luvuissa 2.1.2–2.1.3 esitettyjen havaintojen perusteella hallintokuntien välillä 
on eroja siinä, kuinka hyvin ne ovat ottaneet talousarvion laatimisessa huomi-
oon kaupungin strategiaohjelman tavoitteet. Eroja selittää pääosin se, että 
strategiaohjelma ei käsittele kaikkien hallintokuntien substanssia, tai sitä käsi-
tellään vain hyvin ylätasolla. Eroja on kuitenkin myös niiden virastojen välillä, 
joiden substanssia strategia suoremmin käsittelee: osa niistä on aidosti pyrki-
nyt asettamaan talousarvion sitovat tavoitteet strategialähtöisesti, ja osa on 
tyytynyt löyhään ylätason strategiayhteyteen, vaikka strategiaohjelma olisi 
mahdollistanut suoremmin strategiaa toteuttavien tavoitteiden asettamisen. 
Vastaavasti talousarvion tekstiosissa on vaihtelua sen suhteen, kuinka tiiviisti 
hallintokunnat ovat kytkeneet toimenpiteensä strategiaohjelmaan. 
 
Kokonaisarviona voidaan todeta, että hallintokunnat ovat pääosin riittävästi ot-
taneet strategiaohjelman tavoitteet huomioon laatiessaan talousarviota. 
 

 
2.2 Strategian seuranta 
 
2.2.1 Strategian toimenpiteiden toteutumisen seuranta 
 

Kolmantena osakysymyksenä oli, vastaavatko strategian toimenpiteet ja hal-
lintokuntien strategiaohjelman seurannassa ilmoittamat toimenpiteet toisiaan. 
 
Kaupunginkanslia kokosi strategiaohjelman seurantaa ja kaupunginvaltuuston 
strategiaseminaaria 2.–3.2.2017 varten virastoilta ja liikelaitoksilta tietoja toi-
menpiteistä, joita ne ovat tehneet strategian perusteella. Kaupunginkanslia 
kokosi virastojen raportoimat 1241 toimenpidettä taulukkoon, jossa ne esite-
tään strategia-alueiden, strategisten linjausten, tavoitteiden ja toimenpi-
teidenalla. Kuvio 6 havainnollistaa sitä, miten laaja kokonaisuus strategian 
toimenpiteistä muodostuu strategian seurannassa. 
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Kuvio 6 Kaupungin strategiaohjelman rakenne osa-alueista toimenpiteisiin ja virastojen 

sekä liikelaitosten strategiaohjelman seurannassa raportoimat toimenpiteet  

 
Toimenpiteiden esitystapa käy ilmi kuviosta 7. Seurantataulukossa esitetään 
virastojen ja liikelaitosten raportoimat toimenpiteet (sarake E) koottuna strate-
giaohjelman toimenpiteiden mukaan (sarake D). Taulukossa ei esitetä analyy-
sia tai päätelmiä strategian toteutumisesta eikä taulukosta suoraan näe – 
esimerkiksi värein eroteltuna – missä määrin strategian linjaukset, tavoitteet ja 
toimenpiteet ovat toteutuneet. 
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Kuvio 7 Kuvakaappaus strategiaohjelman seurantataulukosta. 

 
Yhtä strategiaohjelman toimenpidettä (N=309) kohden toimenpiteistään rapor-
toi keskimäärin neljä hallintokuntaa. Raportoitujen toimenpiteiden määrä vaih-
teli paljon. Eniten raportoituja toimenpiteitä oli suurilla virastoilla: kaupungin-
kanslialla 144, sosiaali- ja terveysvirastolla 100, kiinteistövirastolla 86, kau-
punkisuunnitteluvirastolla 76 ja kirjastolla 74. Vähiten raportoituja toimenpitei-
tä oli taloushallinnon palvelukeskus Talpalla (2), hankintakeskuksella (4) ja 
Työterveys Helsingillä (7).  
 
Raportoiduista 1241 toimenpiteestä poimittiin arviointia varten 125 toimenpi-
teen otos (10 %), jossa oli toimenpiteitä kaikilta viideltä strategia-alueelta. 
Otoksen toimenpiteet kuuluivat kahdeksaan strategiaohjelman linjaukseen 
21:sta (38 %), yhdeksään strategian tavoitteeseen 72:sta (13 %) ja kattoivat 
35 strategiaohjelman 309 toimenpiteestä (11 %).  
 
Arvioinnissa kustakin raportoidusta toimenpiteestä kysyttiin kaksi kysymystä: 
(1) missä määrin raportoitu toimenpide on sisällöltään strategiaohjelman toi-
menpidettä vastaava ja (2) miten selvästi lukija saa kuvan raportoidun toi-
menpiteen toteutumisen määrästä ja laajuudesta. Näiden lisäksi kunkin stra-
tegiaohjelman toimenpiteen osalta vastattiin kysymykseen, (3) miten hyvän 
kuvan raportoidut toimenpiteet antavat strategiaohjelman toimenpiteen toteu-
tumisesta.  
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Arvioinnin perusteella suurin osa (77 %) raportoiduista toimenpiteistä liittyi 
selvästi ja ymmärrettävästi strategiaohjelman toimenpiteen sisältöön. Viides-
osassa (20 %) raportoiduista toimenpiteistä sisällöllinen yhteys strategiaoh-
jelman toimenpiteeseen oli kohtalainen ja muutamassa tapauksessa (3 %) 
heikko: näissä raportoitu toimenpide näytti olevan vain välillisesti tai heikosti 
yhteydessä strategiassa mainitun toimenpiteen sisältöön.  
 
Toinen aineistosta esitetty kysymys koski sitä, kuinka selvästi kerrotaan toi-
menpiteen toteutumisen määrästä tai laajuudesta. Analyysin perusteella 60 
prosenttia raportoiduista toimenpiteistä antaa lukijalle hyvän tai melko hyvän 
kuvan raportoidun toimen määrästä tai laajuudesta ja 40 prosenttia kohtalai-
sen tai heikon kuvan. Esimerkkinä jälkimmäisen kaltaisesta raportoinnista 
voidaan pitää strategian toimenpidettä ”Lisätään innovatiivisia hankintoja”, jos-
ta raportoi neljä virastoa. Näistä hankintakeskus raportoi tavoitteen toteutu-
neen, mutta ei kertonut, missä määrin ja millä tavalla innovatiiviset hankinnat 
ovat lisääntyneet. Muut toimijat kertoivat esimerkin innovatiivisesta hankinnas-
ta, mutta eivät muutoksista innovatiivisten hankintojen määrässä. Raportoin-
nin perusteella ei voi päätellä, ovatko innovatiiviset hankinnat lisääntyneet vi-
rastojen toiminnassa. 
 
Kolmantena kysymyksenä oli, miten hyvän kuvan raportoidut toimenpiteet an-
tavat koko strategiaohjelman toimenpiteen toteutumisesta. Tarkasteltuja stra-
tegian toimenpiteitä oli siis 35 ja taulukossa raportoitiin 125 toimenpidettä. 
Noin puolessa strategian toimenpiteistä (17/35) lukija voi raportoinnin perus-
teella päätellä, missä määrin strateginen toimenpide oli toteutunut; lopuissa 
toimenpiteistä päätelmien tekeminen on vaikeaa.  
 
Toimenpiteiden toteutuminen oli helpompi päätellä niissä tapauksissa, joissa 
toimenpide itsessään oli selvästi muotoiltu. Esimerkki selkeästä ja todennetta-
vissa olevasta toimenpiteestä on, että ”50 prosentissa kaupungin hankinnoista 
huomioidaan ympäristönäkökulma vuoteen 2015 mennessä”. Muita vastaavia 
esimerkkejä olivat toimenpiteet tehdä asiakassuunnitelma lastensuojeluun liit-
tyvistä kuntouttavista palveluista, uusia liikuntaseurojen avustusjärjestelmä ja 
laatia uusi yleiskaava siten, että se eheyttää kaupunkirakennetta.  
 
Vaikeita todentaa olivat puolestaan toimenpiteet, joissa ”edistetään”, ”kehite-
tään” tai ”parannetaan”. On vaikea määrittää, missä määrin avaintoimialojen 
toimintaedellytyksiä on edistetty maankäytöllä ja tonttipolitiikalla, kaupungin 
henkilökunnan kielivarantoa kehitetty ja yrittäjyyden toimintaedellytyksiä pa-
rannettu, kun näissä vähäinenkin hallinnon toiminta voidaan tulkita edistä-
miseksi tai parantamiseksi, vaikka olennaista muutosta ei olisikaan tapahtu-
nut. Sosiaali- ja terveysvirasto esimerkiksi raportoi toimenpiteestä ”kehitetään 
kaupungin henkilökunnan kielivarantoa” seuraavasti: ”Virastossa on järjestetty 
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ruotsin kielen koulutusta sekä keskitetysti että kohdennettuna eri palveluihin.” 
Raportointi ei kerro siitä, mitä viraston noin 13 000 työntekijän kielitaidolle on 
tapahtunut laajemmassa mittakaavassa. Toki voidaan sanoa, että ”ruotsin kie-
len koulutuksen järjestäminen” on strategian mukaisesti kehittänyt henkilö-
kunnan kielivarantoa, oli sitten kyseessä 100 tai 10 000 henkilön kurssi. 
 
Toinen ongelma toimenpiteiden toteuttamisen raportoinnissa johtui siitä, että 
toimenpide kuului usealle tai kaikille kaupungin virastoille, mutta kaikki virastot 
eivät raportoineet siitä. Esimerkiksi edellä kuvatun innovatiivisten hankintojen 
lisäämisen toteutumisesta on mahdotonta tehdä päätelmiä, koska toimenpi-
teestä raportoi vain neljä virastoa 31:stä (13 %)15. Sähköisten ja vuorovaiku-
tuksellisten menetelmien kehittämisestä raportoi puolestaan kahdeksan viras-
toa (26 %) ja kielitaidon kehittämisen toimenpiteistä yksitoista (35 %). Toi-
menpiteestä ”Kehitetään koulun, päiväkodin ja lastensuojelun yhteistyötä” ra-
portoivat sosiaali- ja terveysvirasto, varhaiskasvatusvirasto ja kirjasto, mutta ei 
opetusvirasto. 
 
Yhteenvetona tarkastelusta voi sanoa, että virastojen ja laitosten raportoimilla 
toimenpiteillä on pääosin selvä ja ymmärrettävä sisällöllinen yhteys strategia-
ohjelman toimenpiteisiin, mutta useissa raportoiduissa toimenpiteissä toteu-
tumisen määrästä tai laajuudesta ei pysty muodostamaan käsitystä. Tämä 
johtuu osittain siitä, että strategian toimenpide on muotoiltu siten, että sen to-
teutumisesta on vaikea raportoida täsmällisesti.  
 
Raportoinnin olennaisimpana heikkoutena voi pitää sitä, että kokonaiskuvan 
saaminen toimenpiteiden toteutumisesta on hyvin vaikeaa. Raportissa on 
koottu virastojen vastaukset sellaisenaan, ilman että vastauksista on tehty 
päätelmää toimenpiteen toteuttamisen riittävyydestä. Päätelmien tekemistä 
vaikeuttaa jo taulukon koko (1413 riviä). Joidenkin toimenpiteiden toteutumi-
sesta ei toisaalta voida tehdä päätelmiä siksi, että vain osa relevanteista toi-
mijoista on raportoinut toimenpiteistään. 
 
Yleisempänä havaintona strategiasta voidaan esittää se, että osa toimenpi-
teistä on luonteeltaan tavoitteita, ja tavoitteiden joukossa puolestaan on toi-
menpiteiksi tunnistettavia tai mittarin muotoon asetettuja tavoitteita. Tavoittei-
den ja toimenpiteiden välisen rajan hämärtyminen osaltaan heikentää mahdol-
lisuuksia seurata strategian toteutumista johdonmukaisesti. 
 
 
 
 

                                            
15 Kanslian kokoamaan taulukkoon oli raportoinut 31 hallintokuntaa. 
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2.2.2 Seurantamittarit  
 

Neljäntenä osakysymyksenä oli, vastaavatko strategiassa asetetut tavoitteet 
ja seurantamittarit toisiaan. Strategiassa on tavoitteita kaikkiaan 72. Niiden 
yläpuolella olevia linjauksia puolestaan on 21. Strategiaohjelmassa 2013–
2016 on määritelty osiossa ”mittarit”, millä mittareilla mitäkin strategian linjaus-
ta mitataan. Yhdelle linjauksista, ”Kaupunkikonsernia johdetaan kokonaisuu-
tena”, ei ole asetettu lainkaan mittaria. Muiden 20 linjauksen osalta mittareita 
asetettiin yhdestä seitsemään kappaletta.  
 
Strategiassa lueteltuja mittareita oli otsikkotasolla yhteensä 62, yksittäisiä mit-
tareita yhteensä 79. Strategiaohjelman seurannassa mittareita on tarkennettu 
siten, että seurannassa on ollut mukana kaikkiaan 97 mittaria.16 Lukuihin ei 
ole laskettu mukaan niitä mittareita, jotka ovat strategian osa-alueiden ta-
lousmittareita (”yhteinen taloustavoite koko osiolle”). 
 
Alla kuviossa 8 on kuvakaappaus siitä, miltä strategiaohjelman seurantamitta-
risto näyttää. Tummennetulla pohjalla oleva rivi kuvaa strategian linjausta. Mit-
tareista esitetään aikasarja, ja tuoreimman tiedon kohdalle on merkitty liiken-
nevaloväreillä arvio siitä, mihin suuntaan mittari on kehittynyt. 
 

 
Kuvio 8 Kuvakaappaus strategiaohjelman mittariseurannasta. 

 
Näiden 97 mittarin vastaavuutta strategiaohjelman tavoitteisiin lähdettiin tar-
kastelemaan tunnistamalla ensin, mihin linjauksen alla olevaan tavoitteeseen 
mittari liittyy. Yhdistäminen onnistui miltei kaikkien mittareiden osalta täsmen-
tämällä yhteys kaupunginkanslian ilmoittamasta linjauksesta johonkin sen alla 
olevista tavoitteista. Yhdessä tapauksessa mittareiden sisältö vastasi parem-
min strategian toisella osa-alueella olevaa tavoitetta kuin strategiassa ilmoitet-
tua linjausta. 
 
Analyysin tulokset on esitetty tiivistetysti kuviossa 9. Kuvioon ei ole merkitty 
strategian osa-alueen ”Demokratia ja osallisuus vahvistuvat” tavoitteiden ja 
mittareiden vastaavuutta, koska tavoitteita oli vain kaksi. Niistä toisen, osalli-
suuden, osalta mittari vastasi tavoitetta vain osin, koska pelkkä kunnallisvaa-

                                            
16 Laskettu strategiaohjelman seurantadokumentista Strategiaohjelman 2013–2016 mittaristo 19.1.2017. 
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lien äänestysaktiivisuus ei kata tavoitteen sisältämää osallisuuden kirjoa. 
Avoimuuden osalta mittarit vastasivat hyvin tavoitetta. 
 

 
Kuvio 9 Strategiaohjelman tavoitteiden ja strategiaseurannan mittareiden välisen yh-

teyden toteutuminen strategian neljällä osa-alueella, tavoitteiden määrän mukaan 

 
Kuviosta 9 nähdään ensinnäkin, että strategian osa-alueilla on paljon sellaisia 
tavoitteita, joille ei ole asetettu lainkaan mittareita. Tämä johtuu erityisesti sii-
tä, että strategiassa on asetettu paljon sellaisia tavoitteita, jotka eivät ole mi-
tattavissa tai niiden mittaaminen vaatisi erillisen tutkimuksen. Lisäksi strate-
giaohjelman seurantatietojen tarkastelussa ilmeni yhteensä yhdeksän tapaus-
ta, joissa strategiassa ilmoitettua mittaria ei ollutkaan olemassa. Tavoite jäi 
sen johdosta kuudessa tapauksessa kokonaan ilman mittaria (kuviossa ”ilmoi-
tettua mittaria ei ole”). 
 
Perusteluina sille, että strategiaohjelmassa ilmoitettua mittaria ei ole olemas-
sa, oli yleensä se, että asia ei ole mitattavissa tai että mittari pyritään kehittä-
mään. Yhden mittarin osalta syynä oli, että kaupunki ei tarjoa kyseistä palve-
lua, joka oli kansainvälisille työntekijöille tarkoitetut asettautumispalvelut. 
 
Analyysissa on eroteltu ne tapaukset, joissa mittari kuvaa tavoitetta hyvin, 
pääosin tai vain osin. Silloin, kun arvio on ”pääosin”, tilanne on ollut esimer-
kiksi se, että tavoitetta kuvaavia mittareita on strategiassa ilmoitettu useita, 
mutta seurannassa on ilmennyt, että jostakin asiasta ei ole olemassa mittaria. 
Taulukossa 3 esitetään kultakin neljältä strategian osa-alueelta esimerkki sii-
tä, millä perusteella mittari kuvaa tavoitetta vain osin. 
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Taulukko 3 Esimerkkejä tilanteista, joissa seurantamittari kuvaa tavoitetta vain osin 

Tavoite Mittari Miksi kuvaa vain osin? 

Lastensuojelun pitkä-
aikainen asiakkuus ja 
kodin ulkopuoliset si-
joitukset vähenevät. 

Kodin ulkopuoliset sijoi-
tukset 

Tavoitteen toista puolta, pitkäaikaista 
asiakkuutta ei mitata. Strategian mit-
tareissa sekin on mainittu, mutta ei 
seurantamittaristossa. 

Tapahtumien Helsinki 
on hauska kaupunki. 

Kansainvälisten järjestö-
kongressien määrä ja vie-
raiden määrä 

Tavoite kattaa suurtapahtumat, kong-
ressit ja tapahtumat ylipäätään, mitta-
ri pelkät kongressit. 

Esikaupungit ja asuin-
alueet säilyttävät ve-
tovoimansa asukkai-
den ja elinkeinoelä-
män toimijoiden nä-
kökulmasta.  

Strategia: Täydennysra-
kentamisen tuoma muu-
tos asuinalueille. 
Seurantamittaristo: Täy-
dennysrakentamisen 
osuus asuntotuotannos-
ta.17 

Strategiassa täydennysrakentaminen 
liittyy alueiden vetovoimaan. Strategia 
ei aseta tavoitetta täydennysraken-
tamisen osuudelle. AM-ohjelmassa 
tavoitetaso on 40 prosenttia. Strate-
giaohjelman seurannassa tulkinta on 
se, että pyritään osuuden kasvuun, 
mikä ei ilmene strategiasta. 

Johtaminen on kau-
pungissa kansallisesti 
ja kansainvälisesti 
korkeatasoista.  
 

Kunta10-tutkimuksen 
johtamista koskevat arvi-
ot 
 

Kunta10-tutkimus mahdollistaa kan-
sallisen vertailun, mutta ei kansainvä-
listä vertailua. Sitä kuvaava mittari 
puuttuu. 

 
Kaikki viisi strategiaohjelman osa-aluetta yhteenlaskien tavoitteiden ja mitta-
reiden välisen yhteyden jakauma on kuvion 10 mukainen. Yhteensä 63 pro-
senttia tavoitteista oli sellaisia, että niille ei ole joko asetettu mittaria tai ilmoi-
tettua mittaria ei ole olemassa. Mittari tai mittarit kuvasivat tavoitetta hyvin 18 
prosentissa, vain osin 13 prosentissa. 
 

                                            
17 Analyysissa tähän tavoitteeseen kohdistettiin myös omalla asuinalueella koettuun turvallisuuden tuntee-
seen liitetyt mittarit, jotka oli seurantamittaristossa yhdistetty linjaukseen ”Kansainvälisesti tunnettu ja veto-
voimainen Helsinki”. 
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Kuvio 10 Strategiaohjelman tavoitteiden ja strategiaseurannan mittareiden välisen yh-

teyden toteutuminen, prosenttia tavoitteista (N=72) 

 
Kun mukaan tarkasteluun otetaan vain ne 27 tavoitetta, joille on asetettu stra-
tegiassa mittari ja joiden osalta mittaritieto seurannassa esitetään, havaintona 
on, että lähes puolet tavoitteista on sellaisia, että seurantamittarit kuvaavat 
hyvin niiden toteutumista. Kun mukaan otetaan myös ne tavoitteet, joita mitta-
rit pääosin kuvaavat, on tällaisten tavoitteiden osuus kaksi kolmasosaa.  
 
Eri asia on se, missä määrin kaupungin toimenpiteillä pystytään vaikuttamaan 
mittarin kuvaamiin asioihin. Esimerkiksi, kun strategian tavoite on lisätä maa-
hanmuuttajien osallisuutta ja työllisyyttä sekä pienentää maahanmuuttajien 
työttömyyttä ja maahanmuuttajanuorten syrjäytymistä, tätä kuvaavia mittareita 
on olemassa, mutta ne eivät kerro siitä, miten kaupungin toimenpiteillä on vai-
kutettu asiaan.  
 
Seurantamittareita voidaan luokitella kolmeen luokkaan sen mukaan, kuinka 
paljon kaupunki voi omilla toimillaan vaikuttaa mittauksen tulokseen. Yhteen-
sä 97 mittarista 42 (43 prosenttia) arvioitiin sellaisiksi, että kaupunki voi vaikut-
taa merkittävästi mittauksen tulokseen omilla toimillaan. Tällaiset mittarit pai-
nottuivat strategian osa-alueelle ”tasapainoinen talous ja hyvä johtaminen” ja 
asuntorakentamiseen ja kaavoitukseen. Mittareista 20 (21 prosenttia) arvioitiin 
sellaisiksi, että kaupunki voi vaikuttaa jossain määrin mittauksen tulokseen 
omilla toimillaan ja 35 mittaria (36 prosenttia) sellaisiksi, että kaupunki voi vai-
kuttaa vain vähän tai ei lainkaan mittauksen tulokseen omilla toimillaan. 
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Strategian seurantamittariston lisäksi tietoa Helsingin ja helsinkiläisten kehi-
tyksestä tarjoaa tietokeskuksen laatima raportti Helsingin tila ja kehitys 2016. 
Raportti jaetaan valtuutetuille osana strategiaseminaarin aineistoa. Arvioinnis-
sa ei analysoitu tietokeskuksen raportin asiasisältöä. Seuraavassa luvussa on 
esitetty esimerkki tietokeskuksen raportoinnista. 

 
2.2.3 Muut seurantadokumentit 
 

Luvussa 2.2.1 kuvattiin kaupunginkanslian keräämiä seurantatietoja strategi-
an 309 toimenpiteen toteuttamisesta. Kanslia keräsi toimenpiteiden toteutu-
mistiedot virastoilta ja liikelaitoksilta valtuuston strategiaseminaaria varten ja 
kokosi ilmoitetuista toimenpiteistä 60 sivun mittaisen raportin18. Samassa yh-
teydessä kaupunginkanslia pyysi virastoilta ja liikelaitoksilta arvioita myös sii-
tä, miten strategiaohjelman 21 strategista linjausta ovat toteutuneet. Kaupun-
ginkanslian tietopyynnössä virastoja ja liikelaitoksia pyydettiin laatimaan muis-
tio, ”jossa arvioidaan, miten strategiaohjelman 2013–2016 tavoitteet ovat to-
teutuneet ja mikä on ollut sen vaikuttavuus”.19 
 
Vastausten perusteella kanslia kokosi 88-sivuisen raportin20, jossa esitetään 
arvioita strategian toteutumisesta virastokohtaisesti. Toteutuma esitetään 
kahdella tapaa: suoraan strategian viiden pääalueen alla21 tai 21 strategisen 
linjauksen alla. Kaikkiaan raportointi muodostuu 155 kohdasta. Eniten rapor-
toitavia kohtia on rakennusvirastolla ja suomenkielisellä työväenopistolla (16) 
ja sosiaali- ja terveysvirastolla (14). Kiinteistövirasto, Työterveys Helsinki ja 
Oiva Akatemia eivät raportoineet lainkaan. 
 
Esimerkki raportin esitystavasta on kuviossa 11, jossa esitetään strateginen 
linjaus ”Kulttuurista iloa ja vetovoimaa” sekä kahden viraston raportointi lin-
jauksen toteutumisesta. 
 

                                            
18 Strategiaohjelman 2013–2016 seuranta 2.-3.2.2017, toimenpiteet. 
19 Kaupungin strategiapäällikön sähköposti 9.12.2016 liitteineen.  Samassa viestissä pyydettiin myös ”täyttä-
mään strategiaohjelman seurantataulukon toimenpiteiden toteutumisesta”. 
20 Strategiaohjelma – virastojen ja liikelaitosten arviot strategiaohjelman 2013–2016 toteutumisesta. Kaupun-
ginkanslia 25.1.2017. 
21 Viiden strategian pääalueen lisäksi raportissa on kuudentena päälukuna ”Erilliset muistiot”, jossa on kol-
mella sivulla neljän viraston raportointia strategiajaottelun ulkopuolelta. 
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Kuvio 11. Esimerkkiteksti strategiaohjelman seurantaraportista ”Virastojen ja liikelai-

tosten arviot strategiaohjelman 2013–2016 toteutumisesta”, strateginen linjaus ”Kult-

tuurista iloa ja vetovoimaa”. 
 

Kanslian antaman ohjeen mukaan muistiossa tuli esittää näkemykset strate-
giaohjelman tavoitteiden toteutumisesta ja vaikuttavuudesta jaettuna kolmeen 
osaan: missä on onnistuttu hyvin, missä keskitasoisesti ja missä on paranta-
misen varaa. Tarkoituksena oli erityisesti arvioida, ”mikä tilanne on nyt verrat-
tuna valtuustokauden alkuun eli miten kokonaistilanne on kehittynyt”, sekä 
”tuottaa arvio ja johtopäätökset koko valtuustokaudesta.” 
 
Muistion vahvuutena voi pitää sitä, että sen lähestymistapa on antanut viras-
toille ja liikelaitoksille mahdollisuuden esittää arvionsa siitä, miten linjaukset 
ovat niiden omassa toiminnassa toteutuneet. Heikkoutena taas voi pitää sitä, 
että raportista on vaikea saada kokonaiskuvaa, sillä siinä ei esitetä yhteen ve-
täviä arvioita linjausten toteutumisesta. Heikkous johtunee osin muistion tar-
koituksesta: kanslian tietopyynnön mukaisesti muistion valmistelijoille järjes-
tettiin sittemmin työpaja, jossa tarkoituksena oli käsitellä saapuneita näke-
myksiä, koota analyysia yhteen ja muodostaa synteesiä strategian onnistu-
mista kuvaavan muistion pohjaksi. 
 
Toinen raporttiin liittyvä epäselvyys on se, mitä raportin on ylipäänsä tarkoitus 
kuvata. Sähköpostilla lähetetyn ohjeen mukaan virastoja ja laitoksia pyyde-
tään arvioimaan, ”miten strategiaohjelman 2013−2016 tavoitteet ovat toteutu-
neet ja mikä on ollut sen vaikuttavuus” ja ”mikä tilanne on nyt verrattuna val-
tuustokauden alkuun eli miten kokonaistilanne on kehittynyt”. Osa strategisis-
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ta linjauksista on kuitenkin selvästi sellaisia, että niiden toteutumisesta ei voi-
da arvioida vain virastojen tai liikelaitosten omien seurantajärjestelmien tuot-
taman tiedon avulla, vaan toteutumisen selvittäminen edellyttää tutkimuksel-
lista tiedonmuodostusta. Tällaisia ovat esimerkiksi linjaukset ”terveyserot ka-
ventuvat”, ”liikunta lisääntyy”, ”yritysmyönteisin kaupunki” tai ”kaupunginosat 
kehittyvät eloisina ja houkuttelevina”. Toki voidaan ajatella, että virastoilla on 
tieto toimialaansa koskevasta tutkimuksesta ja he voivat tämän tiedon välittää 
seurantaa varten.  
 
Kanslian keräämän seurantatiedon ohella valtuustoseminaarin aineistoihin 
kuului tietokeskuksen kokoama Helsingin tila ja kehitys 2016 -raportti, jonka 
sisältö on luokiteltu kaupungin strategiaohjelman sisällön mukaisiin teemoihin 
ja jossa suoraan käsitellään joitakin strategian linjausten teemoja. Raportissa 
esitetään tietoja tutkimuksiin perustuen, erotuksena virastojen raportoinnista 
omasta toiminnastaan. Taulukossa 4 esitetään esimerkinomaisesti pääkohdat 
kanslian ja tietokeskuksen raporttien sisällöstä strategisesta tavoitteesta ”Hel-
sinkiläisten liikunta lisääntyy”.  
 
Kanslian raportti perustuu liikuntaviraston kirjoittamaan viisi sivua pitkään 
tekstiin, jossa on kolme pääasiaa: mitä liikuntavirasto on tehnyt, minkälaisia 
ovat eri tutkimusten ja selvitysten asiakastyytyväisyystulokset ja miten Helsinki 
on sijoittunut THL:n vertailussa kuntien terveydenedistämistoiminnassa. Li-
säksi raportoidaan lyhyesti liikunnan määrästä THL:n alueellisen terveys- ja 
hyvinvointitutkimuksen perusteella. Tietokeskuksen raportissa helsinkiläisten 
liikkumisesta raportoidaan kolmella sivulla kahteen tietolähteeseen perustuen: 
edellä mainittuun THL:n tutkimukseen sekä vuoden 2016 kaupunki- ja kunta-
palvelut-tutkimukseen. Kummankaan lähteen perusteella ei voi päätellä, onko 
strategian linjaus siitä, että helsinkiläisten liikunta lisääntyy, toteutunut vai ei. 
Strategiaohjelman seurantamittaristossa todetaan vastaavassa strategian 
kohdassa, että strategian mukainen mittari on ”liikuntaa harrastavien määrä”, 
mutta seurantamittariston mukaan ”mittaria ei ole”. 
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Taulukko 4 Kanslian ja tietokeskuksen raporttien havainnot helsinkiläisten liikunnan ja 

liikkumattomuuden määrästä ja muutoksesta. 

”Helsinkiläisten liikunta lisääntyy” 
Tavoitteena on terveyttä edistävän liikunnan lisääminen ja  

liikkumattomuuden vähentäminen. 

Kanslia / Liikuntavirasto22 Tietokeskus23 

- Liikuntavirasto on toteuttanut eri toimenpiteitä 
liikunnan lisäämiseksi (Liikkuva Koulu, Easy-
Sport, FunAction, lähiliikuntapaikkojen määrää 
lisätty, liikuntaseurojen avustusjärjestelmän 
uudistus, uusia sosiaalisen median viestintäkei-
noja, koulujen liikuntatilojen vuorojenjaon 
muutos, kumppanuushankkeet) 

- Helsinkiläiset ovat tyytyväisiä liikuntapalvelui-
hin 

- Liikuntaviraston asiakkaat ovat tyytyväisiä pal-
veluihin 

- EU-jäsenmaiden pääkaupungeista helsinkiläiset 
olivat kaikkein tyytyväisimpiä liikuntapalvelui-
hin. 

- THL:n mukaan Helsingin terveydenedistämisak-
tiivisuus eli kunnan toiminta asukkaidensa ter-
veyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi on hyvää 
luokkaa ja selvästi koko maan keskiarvoa pa-
rempi. Eniten parannettavaa Helsingissä on 
Voimavarat osa-alueella (resursseja liikuntaan 
asukaslukuun suhteutettuna). 

- Noin 20 % helsinkiläisistä liikkuu v. 2015 suosi-
tusten mukaisesti.  Tämä joukko on pysynyt lä-
hes samana kuin edellisinä vuosina 2014 ja 
2013. 

- Kattavaa väestötutkimusta kaupunkilaisten lii-
kunnan nykytilasta ei ole. 

- Helsinkiläiset liikkuvat keskimääräistä yleisem-
min suositusten mukaisesti, riittämättömästi 
liikkuvia on suhteellisesti vähemmän kuin koko 
maassa. 

- Lähes kaikki (91 %) helsinkiläiset ilmoittavat liik-
kuvansa ainakin jollakin tavalla. 

- Helsingissä sekä miehillä että naisilla kuntolii-
kunnan harrastaminen näyttäisi olevan vähe-
nemässä (kuvio 2.50), mutta koska luottamusvä-
lit ovat leveät, voi kyse olla myös tilastollisesta 
sattumasta. 

- Kouluterveyskyselyn mukaan liikunnan harras-
taminen on lisääntynyt peruskoululaisilla ja toi-
sen asteen opiskelijoilla. 

- Kokonaisuudessaan lasten ja nuorten vapaa-
ajan käytöstä on hajanaisesti tietoa. Osa lapsista 
harrastaa paljon, kun taas osa lapsista jää ilman 
mitään mielekästä vapaa-ajan toimintaa. 

 
Kaupunginjohdon esitykset valtuustoseminaarissa 
 
Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat raportoivat kaupunginvaltuustol-
le strategian toteuttamisesta valtuustoseminaarissa 2.–3.2.2017. Seuraavat 
tiedot perustuvat kaupunginjohtajiston powerpoint-esityksiin.24  
 

                                            
22 Strategiaohjelma – virastojen ja liikelaitosten arviot strategiaohjelman 2013–2016 toteutumisesta, s. 20–
25.. 
23 Helsingin tila ja kehitys 2016, luku 2.6 Helsinkiläisten liikkuminen, s. 114–116. 
24 Saatavilla: http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/helsinkiv2/fi/kaupunki-ja-
hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/seminaari-2017 
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Kaupunginjohtajan esityksen otsikkona oli Strategiaohjelman 2013–2016 to-
teutumisen kokonaiskuva. Kaupunginjohtaja esitti arvion kunkin strategia-
alueen toteutumisesta taulukon 5 mukaisella tavalla. Arvio perustui edellä ku-
vattuihin kirjallisiin aineistoihin (virastojen ja liikelaitosten raportointi, tietokes-
kuksen raportti) sekä asiantuntijoiden työpajan tuloksiin. 
  
 

Taulukko 5 Kaupunginjohtajan arvio strategia-alueiden tavoitteiden toteutumisesta. 

Strategia-alue Kaupunginjohtajan arvio 

Hyvinvoiva Helsinkiläinen Toteutunut kohtalaisesti 

Elinvoimainen Helsinki Toteutunut hyvin 

Toimiva Helsinki Toteutunut hyvin 

Tasapainoinen talous ja hyvä johtaminen Toteutunut kohtalaisesti 

Demokratia ja osallisuus vahvistuvat Toteutunut kohtalaisesti 

 
Esitysdioissaan kaupunginjohtaja perusteli kunkin strategia-alueen arvioitaan 
muutamalla kohdalla sekä nosti esiin onnistumisia ja haasteita. Perusteelli-
simmin kaupunginjohtaja esitteli taloustavoitteiden toteutumista: velkaantu-
miskehityksen hidastamista, Investointien rahoittaminen aiempaa enemmän 
tulorahoituksella sekä kiinteän omaisuuden myyntituloilla, kaupungin käyttö-
menojen reaalikasvun rajaamista sekä investointien tason toteutumista. Muilta 
osin kaupunginjohtajan esityksessä kuvatut arviot strategian toteutumisesta 
olivat tiiviitä nostoja siitä, missä on onnistuttu ja missä on haasteita. 
 
Apulaiskaupunginjohtajien esityksissä käsiteltiin strategiaa kunkin toimialasta 
käsin, vaihtelevalla esitystavalla. Tämän vuoksi näistä esityksistä ei saa erityi-
sen selvää kuvaa strategian linjausten toteutumista kokonaisuutena. Sivistys-
toimen osalta esiteltiin erityisesti tehtyjä toimenpiteitä sekä strategiakauden 
onnistumisia. Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimesta esitettiin erityisesti 
asuntotuotantomääriä; strategisten linjausten toteutumista ei eksplisiittisesti 
käsitelty. Rakennus- ja ympäristötoimen esityksessä kuvattiin kunkin strategi-
sen alueen tavoitteita ja toimenpiteitä rakennus- ja ympäristötoimen tärkeim-
piä toimia näiden perusteella. Sosiaali- ja terveystoimen osalta esitettiin erik-
seen sosiaali- ja terveyskeskuksen yhdistämisen tavoitteiden saavuttamista, 
ja sen jälkeen toimenpiteitä ja tuloksia erityisesti strategisen näkökulman ”Hy-
vinvoiva helsinkiläinen” alla. Omana kohtanaan esitettiin strategiaohjelman to-
teutuminen varhaiskasvatusvirastossa. 
 
Kaupunginjohtajan esityksessä annetaan siis kokonaiskuva strategian toteu-
tumisesta viiden strategia-alueen tasolla ja perustellaan arvioita lyhyesti. Kau-
punginjohtaja arvioi myös strategiakauden taloustavoitteiden saavuttamista. 
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Apulaiskaupunginjohtajien esityksissä ei systemaattisesti arvioida strategisten 
linjausten tai tavoitteiden toteuttamista; käsitellään kyllä strategiassa esitetty-
jen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista, onnistumisia ja haasteita. 

 
2.2.4 Seurannan laajuus ja olennaisuus 

 
Strategiaohjelman seurantaa koskeva tarkoituksenmukaisuus määriteltiin 
alussa tarkoittamaan sitä, onko strategiaohjelman seuranta kuvannut riittävän 
laajasti ja olennaisilta osin strategian toteutumista. Lukujen 2.2.1–2.2.3 ana-
lyysin perusteella näin ole. Strategia on niin laaja, että myös sen seuranta-
aineisto on hyvin laaja. Laajuudestaan huolimatta seuranta-aineisto ei ole ku-
vannut riittävän laajasti strategian toteutumista. Seurantatiedon riittävyys ei 
kuitenkaan ole ensisijainen ongelma, vaan se, että tietoa on paljon, mutta 
kaikki tieto ei ole olennaista, ja olennaista tietoa puuttuu. 
 
Kaupunki on seurannut strategian toteutumista eri keinoin, mutta näiden seu-
rantavälineiden tuottama tieto on kattanut strategian toteutumisen vain osin. 
Toimenpidekohtainen seuranta on sirpaleista: kaikki ne virastot, joiden pitäisi 
toimenpiteitä esittää, eivät aina kuvaa toimenpiteitään strategian edistämisek-
si. Mittarimuotoisen seurannan osalta ongelmallista on se, että suurimmalle 
osalle strategian tavoitteista ei ole asetettu seurantamittareita. Niille, joille 
seurantamittarit on asetettu, ne on yleensä asetettu siten, että tavoite ja mitta-
ri vastaavat toisiaan hyvin. Osassa tapauksia mittari kuvaa kuitenkin vain yhtä 
puolta tavoitteesta. Suurempi ongelma on se, että vaikka mittari kuvaisi hyvin 
tavoitetta, se ei kerro siitä, onko tavoitteen kuvaamaa asiantilaa kohden edet-
ty kaupungin toimenpiteiden johdosta.  
 
Seuranta-aineiston perusteella on vaikea päätellä erityisesti sitä miten strate-
giset tavoitteet ovat toteutuneet. Strategiaohjelman seurannassa vain seuran-
tamittaristo sisältää liikennevalovärien muodossa tehtyä analyysia; kaupun-
ginvaltuustolle kootusta toimenpidekohtaisesta seurantatiedosta sen sijaan ei 
pysty muodostamaan käsitystä siitä, onko strategian toimeenpano edennyt 
toivotusti. Myös hallintokuntien laatimat arviointimuistiot on raportoitu kaupun-
ginvaltuustolle sellaisenaan ilman, että kaupunginkanslia olisi jalostanut ana-
lyysia helposti omaksuttavaan muotoon.  
 
Ainoa tiivis esitys strategiaohjelman toteutumisesta sisältyy kaupunginjohtajan 
kaupunginvaltuustolle pitämään powerpoint-esitykseen, mitä ei voi pitää riittä-
vänä analyysina kaupungin strategiaohjelman toteutumisesta. Siinä esitetään 
näkemys siitä, miten hyvin kaupunki on onnistunut viidellä strategia-alueella ja 
nostoja onnistumisista ja haasteista. Strategian linjausten (21) tai tavoitteiden 
(72) toteutumisesta vastaavaa arviota ei ole esitetty.  
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Osa kaupunkistrategian tavoitelinjauksista on sellaisia, että niiden toteutumi-
sen selvittäminen edellyttäisi tutkimustietoa, jota ei voi muodostaa vain viras-
tojen tai liikelaitosten sisäisten seurantajärjestelmien kautta. Esimerkiksi sen 
selvittäminen, ovatko helsinkiläiset lisänneet liikuntaa, voi tapahtua vain jon-
kinlaisen väestötutkimuksen avulla.  
 
Tavoitteiden, toimenpiteiden, mittareiden ja toteamusten välisen rajan hämär-
tyminen osaltaan heikentää mahdollisuuksia seurata strategian toteutumista 
johdonmukaisesti. Osa strategiaohjelman toimenpiteistä on tavoitteita tai ne 
on muotoiltu siten, että niiden toteutumisesta on vaikea raportoida täsmälli-
sesti. Tavoitteiden joukossa puolestaan on toimenpiteiksi tunnistettavia tai 
mittarin muotoon asetettuja tavoitteita. Lisäksi strategiaohjelman tavoitteista 
kahta ei voi pitää tavoitteena, vaan paremminkin toteamuksina.  
 

2.3 Strategian tavoitteet tuloksellisuuden näkökulmasta 
 

Arvioinnin yhteydessä tehtiin analyysi siitä, mitä tuloksellisuuden osa-aluetta 
kaupungin strategiaohjelman tavoitteet (72 kpl) edustavat. Tuloksellisuuden 
osa-alueet määriteltiin kuntasektorilla omaksuttujen käsitteiden mukaisesti, eli 
tuottavuus/tehokkuus, laatu, työelämän laatu ja vaikuttavuus.25 Taloudellisuu-
teen liittyviä tavoitteita ei tunnistettu, vaan strategia käsitteli tavoitetasolla tuot-
tavuutta. Mittaritasolla tavoitteena oli myös taloudellisuus: ”Helsingin muita 
kuntia korkeammat palvelujen yksikkökustannukset lähenevät muiden suu-
rimpien kaupunkien keskiarvoa”. Strategian tavoitteiden joukossa oli kaksi sel-
laista, joita ei tunnistettu tavoitteeksi, vaan niitä oli pidettävä toteamuksina.26 
 
Toisen arvioinnin yhteydessä tehtiin luokittelu vuoden 2015 talousarvion sito-
vista tavoitteista tuloksellisuuden käsitteiden mukaan.27 Kun nämä tarkastelut 
yhdistetään samaan taulukkoon, voidaan tehdä mielenkiintoisia havaintoja. 
 
Taulukko 6 osoittaa, että strategian tavoitteista reilu kolmasosa on vaikutta-
vuustavoitteita. Lisäksi vajaa kolmasosa on toiminnallisia tavoitteita, jotka olisi 
voitu valtaosin luokitella myös vaikuttavuuden edellytyksiksi. Myös laatutavoit-
teet ovat yleisiä. Sen sijaan talousarvion sitovissa tavoitteissa korostuvat suo-
rite- tai asiakasmääriin liittyvät tavoitteet. Vaikuttavuuteen tai laatuun liittyvät 
tavoitteet ovat melko harvinaisia. Tuottavuus ja taloudelliset tavoitteet ylipää-
tään korostuvat vuositason sitovissa tavoitteissa enemmän kuin strategian ta-
voitteissa. 

                                            
25 Kuntatyönantajat 2008 ja VM 2014. 
26 "Vastuullisen energiapolitiikan tärkein työkalu on energiansäästö" ja "Tietotekniikka palvelee kaupunkilaisia 
ja kaupungin kehittämistä". 
27 Tarkastusviraston arviointimuistio 2016. 
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Vertailu kertoo siitä, että strategiassa asetetaan mielellään vaikuttavuustavoit-
teita, mutta vuositason talousarviotavoitteiksi sellaisia on vaikea asettaa. Vai-
kuttavuusmittareita ei välttämättä ole olemassa, tai ne eivät ainakaan ole vuo-
sikohtaisesti ajantasaisesti saatavilla. Tällöin strategian seurantamittariston 
merkitys korostuu. Luvun 2.2.2 tarkastelu kuitenkin osoitti, että 63 prosentille 
strategian tavoitteista ei ole asetettu seurantamittaria. 
 
Taulukko 6 Strategiaohjelman tavoitteet ja vuoden 2015 sitovat tavoitteet tuloksellisuu-

den näkökulmien mukaan 

 Strategian tavoitteet Sitovat tavoitteet 2015 

Tuloksellisuuden osatekijät yhteensä 69 % 36 % 

Vaikuttavuus 35 % 8 % 

Laatu 24 % 11 % 

Tuottavuus/tehokkuus28 8 % 16 % 

Työelämän laatu 3 % 1 % 

Muut tavoitteet 31 % 64 % 

Toiminnallinen tavoite 28 % 14 % 

Toteamus, ei tavoite 3 %  

Suorite- tai asiakasmäärä  40 % 

Tavoiteaika suoritteelle tai prosessille  10 % 

Yhteensä 100 % (N=72) 100 % (N=88) 

 
Niistä 45 strategiaohjelman tavoitteesta, jolle ei ollut asetettu mittaria strategi-
assa (39), tai joille asetettua mittaria ei ollut olemassa (6), 44 prosenttia oli 
luonteeltaan toiminnallisia tavoitteita, jolloin on ymmärrettävää, että mittaria 
on vaikea muodostaa. Joukossa oli kuitenkin 12 sellaista tavoitetta, jotka tul-
kittiin vaikuttavuustavoitteiksi ja 12 sellaista tavoitetta, jotka tulkittiin laadulli-
siksi tavoitteiksi. 

 
 
3 JOHTOPÄÄTÖKSET  
 

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, onko kaupungin strategiaohjelmaa 2013–
2016 ja sen seurantaa toteutettu tarkoituksenmukaisella tavalla. Vastaus ky-
symykseen on, että strategiaohjelmaa on toteutettu pääosin tarkoituksenmu-
kaisella tavalla, mutta strategian seurantaa ei. 
 
Toteuttamisen osalta tarkoituksenmukaisuus määriteltiin tarkoittamaan sitä, 
ovatko hallintokunnat ottaneet talousarviota laatiessaan riittävästi huomioon 
kaupungin strategiaohjelman 2013–2016 tavoitteet. Strategiaohjelman toteut-

                                            
28 Sitovien tavoitteiden osalta tähän luokkaan yhdistetty myös taloudellisuus sekä tuottovaatimus. 
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tamisen osalta voidaan todeta, että hallintokunnat ovat pääosin ottaneet ta-
lousarviota laatiessaan riittävästi huomioon kaupungin strategiaohjelman 
2013–2016 tavoitteet.  
 
Hallintokuntien välillä oli kuitenkin suuria eroja siinä, miten tiiviisti ne ovat kyt-
keneet sitovat tavoitteensa ja talousarviossa kuvaamansa toimenpiteet strate-
giaohjelmaan. Virastojen mahdollisuudet tähän ovat erilaisia, koska strategia-
ohjelma ei käsittele kaikkien hallintokuntien substanssia. Strategiaohjelman ja 
talousarvion yhteys on kehittynyt myönteisesti verrattaessa vuosia 2014 ja 
2016, koska moni virasto on tarkastuslautakunnan erillisraportin antamisen 
jälkeen pyrkinyt kehittämään sitovia toiminnallisia tavoitteitaan paremmin kau-
pungin strategiaohjelmaa toteuttaviksi. Talousarviotekstien analyysi osoitti, et-
tä strategiaohjelman toteuttamista kuvaavien hallintokuntakohtaisten tekstien 
esittämistapa ei ole yhtenäinen, minkä vuoksi toimenpiteistä ei muodostu sel-
keää kokonaiskuvaa. 
 
Strategian seurannan osalta tarkoituksenmukaisuudella tarkoitettiin sitä, onko 
strategiaohjelman seuranta kuvannut riittävän laajasti ja olennaisilta osin stra-
tegian toteutumista. Arvioinnin perusteella voidaan todeta, että strategiaoh-
jelman seuranta on toteutettu laajasti, mutta silti se ei kuvaa riittävän laajasti 
strategian toteutumista. Olennaisuuden näkökulmasta keskeisenä puutteena 
on ollut se, että strategian seuranta-aineistot eivät sisällä lukijaystävällisessä 
muodossa analyysia siitä, miten hyvin on onnistuttu.  
 
Hallintokunnat ovat raportoineet yhteensä 1241 strategiaohjelmaa toteutta-
vasta toimenpiteestä, mutta aineiston perusteella ei ole mahdollista muodos-
taa kokonaiskäsitystä siitä, miten strategiaohjelman toteuttamisessa on onnis-
tuttu. Myöskään strategian seurantamittaristo ei tarjoa tietoa siitä, onko kau-
punki onnistunut strategian toteuttamisessa. Kaupunginjohtajan esitys kau-
punginvaltuuston strategiaseminaarissa on ainoa strategian onnistumista ko-
konaisuutena kuvaava asiakirja, mutta siinäkin on esitetty arvio vain strategia-
ohjelman osa-alueiden, ei linjausten tai tavoitteiden tasolla.  
 
Strategiaohjelman seurantaa tukisi se, että strategia keskittyisi olennaisim-
miksi tunnistettuihin tavoitteisiin, jotka pystyttäisiin määrittelemään riittävän 
täsmällisesti ja siten, että kaupungin toimilla voidaan vaikuttaa tavoitetilan 
saavuttamiseen. Mittariseurannan osalta strategiassa tulisi asettaa sellaisia 
tavoitteita ja mittareita, joihin kaupunki voi omalla toiminnallaan vaikuttaa, jotta 
mittarit kertoisivat kaupungin strategian onnistumisesta. Jatkossa olisi hyödyl-
lisempää tunnistaa ne strategian toimenpiteet, joiden seurannaksi riittää ra-
portointi suoritetuista toimenpiteistä, ja toisaalta ne keskeiset strategian tavoit-
teet tai linjaukset, joiden toteutumisen selvittäminen edellyttää tutkimustietoa. 
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4 TOIMENPIDE-ESITYS JA LISÄTIEDOT 
 

Tarkastuslautakunnan 1. jaosto hyväksyy muistion ja esittää, että aiheesta 
laaditaan arviointikertomuksen tekstiluonnos. 

 
Arviointia koskevia lisätietoja antavat arviointipäällikkö Timo Terävä, puhelin 
09 310 43126 ja johtava tuloksellisuustarkastaja Minna Tiili, puhelin 09 310 
36545. 

 
 
 

Timo Terävä Minna Tiili  Lassi Perkinen 
 
 

 
JAKELU Tarkastuslautakunnan 1. jaosto 
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24.4.2013. 
 
Helsingin kaupungin talousarviot vuosilta 2014–2017. 
 
Helsingin sosiaali- ja terveysviraston strategiasuunnitelma vuosille 2014-2016. 
Sosiaali- ja terveysvirasto. 
 
HKL:n tavoiteohjelma 2016–2024. Helsingin kaupungin HKL -liikelaitos. 
 
Kaupunkisuunnitteluviraston kaupungin strategiaohjelmaa toteuttavat tavoit-
teet 2016–2018. Kaupunkisuunnitteluvirasto. 
 
Kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelma vuosille 2016–2018. Kau-
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Tarkastuslautakunnan erillisraportti 2014, Helsingin kaupungin tarkastuslauta-
kunta. Talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden yhteys strategiaohjel-
maan. 
 
Tarkastusviraston arviointimuistio 2016. Tarkastuslautakunnan vuonna 2014 
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mittaamisen käsikirja. 
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LIITTEET  
 
Liite 1. Arvioinnin toteuttamissuunnitelma 
 

Arviointiaihe 

Strategiaohjelman 2013–2016 toteuttaminen 

Suunnitelman laatija 

Minna Tiili ja Timo Terävä 
Pvm 

2.6.2016 

Arvioinnin ohjausryhmä 

Tarkastuslautakunnan 1. jaosto 

Aloittamisaika 

Syyskuu 2016 
Valmistumisaika 

Helmikuu 2017 
Vastaava valmistelija, muut valmistelijat 

Timo Terävä, Minna Tiili 

Arviointiaiheen tausta 

 
Kaupungin strategia laaditaan valtuustokausittain. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuosien 
2013–2016 strategiaohjelman 24.4.2013. Kaupunginhallituksen toimeenpanopäätöksessä 
20.5.2013 on todettu, että toimenpiteiden toteutus ja priorisointi tapahtuu osana vuosittais-
ta toiminnan ja talouden suunnittelua talousarvion laatimisen yhteydessä kaupunginhalli-
tuksen hyväksymän talousarvioehdotuksen raamin puitteissa. Talousarvion laatimisohjei-
den (vuodelle 2014, 2015, 2016 ja 2017) mukaan strategian toimeenpano tapahtuu vuosit-
taisen talousarvioprosessin kautta: ”Talousarvion laatimisen yhteydessä virastot, liikelai-
tokset ja tytäryhteisöt määrittelevät omassa strategiatyössään kaupungin strategiaohjel-
masta johdetut oman toimialansa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.” Lisäksi tode-
taan, että ”Sitovien toiminnallisten tavoitteiden määrittelyssä tulee kiinnittää erityistä huo-
miota siihen, että tavoite ohjaa toimintaa strategiaohjelman osoittamaan suuntaan.” 
 
Vuoden 2016 talousarvion laatimisohjeissa tätä erityisesti korostettiin viitaten kaupungin-
hallituksen lausuntoon tarkastuslautakunnan erillisraportista: hallintokuntien tulee asettaa 
sitovat toiminnalliset tavoitteensa niin, että ne talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti oh-
jaavat toimintaa strategiaohjelman osoittamaan suuntaan. Hallintokuntien tulee talousar-
vioesityksen sitovaa toiminnallista tavoitetta asetettaessa esittää, miten kaupungin strate-
giaohjelman linjaukset ja toimenpiteet on otettu huomioon (Khs 12.1.2015, § 42). 
 
Strategiaohjelman toimeenpanopäätöksessä 20.5.2013 kaupunginhallitus antoi hallinto-
kunnille yhteensä 38 kehotusta, jotka on strategiaohjelman seurannassa tulkittu hankkeik-
si. Kaupunginhallitus kehotti talous- ja suunnittelukeskusta raportoimaan strategiaohjel-
man toteutuksen etenemisestä kaksi kertaa vuodessa kaupunginhallituksen iltakoululle 
sekä valmistelemaan ehdotuksen strategiaohjelman mittareiden seurannasta. Kehotuksen 
mukaisesti kaupunginkanslia on laatinut strategiaohjelman seurantaraportin kaksi kertaa 
vuodessa. Seuranta koostuu mittareista (93 kpl) ja hankeseurannasta, joka kattaa toi-
meenpanopäätöksen mukaiset 38 hanketta. Valtuustolle on esitetty puoliväliseuranta, joka 
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on kattanut mittareiden lisäksi kaikki strategiaohjelman toimenpiteet. Tässä arvioinnissa 
pääpaino on valtuustolle esitetyssä toimenpidekohtaisessa seurantainformaatiossa. 

Tuloksellisuusnäkökulmat 

Strategiaohjelman toteuttamisen tuloksellisuutta ei ole mahdollista tarkastella. Sen sijaan 
arvioinnin yhteydessä tehdään analyysi siitä, mihin tuloksellisuuden osa-alueisiin strate-
giaohjelman tavoitteet liittyvät. 
 

Aiheeseen liittyvien suositusten jälkiseuranta 

Vuoden 2010 arviointikertomukseen sisältyi strategiaohjelman 2009–2012 arviointi, jonka 
johdosta annettiin suositukset: 

 strategiaohjelman tavoitteiden ja virastoille ja liikelaitoksille talousarviossa asetettujen 
tavoitteiden tulee olla nykyistä selkeämmin yhteydessä toisiinsa. 

 strategiaohjelman tavoitteiden toteutumisen seurantaa tulee kehittää kattavammaksi ja 
luotettavammaksi. 

Niiden toteutumista on arvioitu jo vuoden 2012 arviointikertomuksessa, mutta ei strategia-
kaudella 2013–2016. Lisäksi strategian ja tavoitteiden välistä suhdetta käsittelevän erillis-
raportin johdosta annettiin vuoden 2014 arviointikertomuksessa neljä suositusta, joiden to-
teutumista arvioidaan vuoden 2016 arviointikertomuksessa osana suositusten seurantaa. 
Aineistoa suositusten seurantaan saadaan myös tästä arvioinnista. Vuoden 2014 arvioin-
tikertomuksessa annetut suositukset olivat: 

 virastojen ja liikelaitosten tulee talousarvioehdotusta laatiessaan ottaa huomioon kau-
pungin strategiaohjelman linjaukset ja toimenpiteet siten, että sitovat toiminnalliset ta-
voitteet ohjaavat toimintaa strategiaohjelman osoittamaan suuntaan. Lauta- ja johto-
kuntien tulee talousarvioehdotuksen hyväksyessään varmistaa, että näin on toimittu. 

 kaupunginkanslian tulee talousarvioprosessin yhteydessä varmistaa, että hallintokunta 
on sitovia toiminnallisia tavoitteita asettaessaan ottanut huomioon kaupungin strate-
giaohjelman linjaukset ja toimenpiteet. 

 hallintokuntien tulee hyödyntää sitovien toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa stra-
tegiaohjelman ja sitä toteuttavien toimenpideohjelmien toimenpiteitä. 

 kaupunginhallituksen tulee strategiaohjelman seurannan yhteydessä varmistua siitä, 
että kaikkia strategiaohjelman osa-alueita kehitetään tasapuolisesti. 

Arviointikysymykset ja -aineisto 

Pääkysymys on, onko kaupungin strategiaohjelmaa 2013–2016 ja sen seurantaa toteutet-
tu tarkoituksenmukaisella tavalla. 
 
Tarkoituksenmukaisuudella tarkoitetaan sitä, ovatko kaupungin strategiaohjelman 2013–
2016 toteuttamisen tapa, mittarit ja seuranta olleet tarkoituksenmukaisia valtuuston tahdon 
toteutumisen edistämiseksi.  
 
Arviointikriteereinä ovat vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 

1. Vastaavatko strategian tavoitteet ja talousarviossa asetetut sitovat tavoitteet toisi-
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aan?  
2. Ovatko hallintokunnat tunnistaneet omassa strategiatyössään toimintansa näkö-

kulmasta olennaiset strategiaohjelman tavoitteet ja esittäneet ne talousarvion pe-
rusteluissa, tai toiminnallisina tai taloudellisina tavoitteina? 

3. Vastaavatko strategian toimenpiteet ja hallintokuntien strategiaohjelman seuran-
nassa ilmoittamat toimenpiteet toisiaan? 

4. Vastaavatko strategiassa asetetut tavoitteet ja seurantamittarit toisiaan? 
5. Kertooko strategiaohjelman seuranta riittävän laajasti ja olennaisilta osin strategian 

toteutumisesta? 

 

Osakysymykseen 1. vastataan tarkastuslautakunnan vuonna 2014 valmistuneen erillisra-
portin ja sen jälkiseurannan perusteella. Jälkiseuranta toteutetaan siten, että tarkastellaan 
vuoden 2016 talousarviossa asetettujen sitovien tavoitteiden perusteella, onko vuoden 
2014 talousarviossa ei-strategialähtöisiksi tulkittuja tavoitteita edelleen asetettu vuodelle 
2016. Jos niitä on asetettu, seurataan tilannetta vuoden 2017 talousarvioon asti. 

Rajaukset  

Arvioinnissa tarkastellaan strategiaohjelman toteuttamisen tapaa, ei toimenpiteiden toteu-
tumista. 
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Liite 2 Liitetaulukot sitovien tavoitteiden strategiayhteydestä 
 
Liitetaulukko 1 Sitovat tavoitteet, joilla on yhteys strategiaohjelman tavoitteisiin tai toimenpiteisiin. 

Virasto/laitos Sitova tavoite 
Kanslia Talouden ohjauksen tasapainotavoite: Pidetään emokaupungin käyttömenojen 

reaalikasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % tuot-
tavuuden parantamisen tavoitteella. 

Tukkutori Asiakastyytyväisyys vähintään 3,4 (asteikolla 1-5). 

Tukkutori Vuokrausaste vähintään 89 %. 

Hankintakeskus 55 %:ssa hankintakeskuksen tekemistä hankinnoista huomioidaan ympäris-
tönäkökulma. 

Rakennusvirasto Rakennusviraston energiansäästötavoite vuonna 2016 on energiansäästöneuvot-
telukunnan ohjeistuksen mukaisesti 10 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuk-
sesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. 

Rakennusvirasto Helsingin katu- ja puistorakentamisessa muodostuvista maa-aineksista vähintään 
80 prosenttia hyötykäytetään. 

Rakennusvirasto Asunto-ohjelman mukaisille tonteille rakennetaan katu sellaiseen vaiheeseen, et-
tä tontin rakentaminen on oikea-aikaisesti mahdollista. 

Rakennusvirasto Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteestä edistetään kehittämällä 
talvihoitoa. Tehdään tärkeimpien jalankulku- ja pyörätieyhteyksien verkostotar-
kastelu sisältäen yhteydet joukkoliikennepysäkeille koko kaupungissa. Kehitetään 
Helsingin olosuhteisiin sopivia pyöräteiden talvihoitomenetelmiä pilotin avulla. 

Rakennusvirasto Sähköisesti käytettävissä olevien asiointipalveluiden osuutta lisätään vuodesta 
2014 vuoden 2016 loppuun mennessä 30 prosenttiyksiköllä. 

Stara Energiansäästötavoite on 10 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mu-
kaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön- 
ja kaukolämmönkulutus. 

Stara Työhyvinvointia kehitetään siten, että sairauspoissaolojen määrä vähenee vuo-
desta 2015 vähintään 0,2 prosenttiyksikköä. 

Stara Tuottavuutta parannetaan alentamalla kiinteitä kustannuksia edelliseen vuoteen 
verrattuna. 

Ympäristökeskus Ilmastonmuutokseen sopeutumista edistetään valmistelemalla ilmastonmuutok-
sen sopeutumisen toimintasuunnitelma yhteistyössä keskeisten virastojen ja lai-
tosten kanssa vuoden loppuun mennessä. 

Ympäristökeskus Sitova energiansäästötavoite: Ympäristötalon kokonaisenergiankulutus on 4 % al-
haisempi kuin vuoden 2014 kokonaisenergiankulutus mukaan lukien aiempien 
vuosien säästötavoitteet. 

HKL Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 2014 tasolla (Rai-
tio 2014: 4,01; Metro 2014: 4,17) 

HKL Raitioliikenteen luotettavuus on 99,87 % (2014: 99,86 %) ja metroliikenteen 99,96 
% (2014: 99,93 %). 

HKL Metroasemat ovat siistit ja odottamisolosuhteet raitiovaunupysäkeillä ovat hyvät, 
tavoite 3,78 (2014: 3,76). 
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Palvelukeskus Asiakastyytyväisyys on vähintään 3,5 (asteikolla 1-5). 

Sosiaali- ja terveys-
virasto 

Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille tehdään vähintään 2 000 
terveystarkastusta vuodessa 

Sosiaali- ja terveys-
virasto 

Perhehoidon ja läheisverkostosijoitusvuorokausien suhteellinen osuus lasten si-
jaishuollossa kasvaa vuoteen 2015 verrattuna. 

Sosiaali- ja terveys-
virasto 

Vakiinnutetaan kokeilun perusteella 3-vuotiaiden terveystarkastukset ja hyvin-
vointitapaamiset eli "neuvola päiväkodissa" -toimintamalli. (Yhteinen tavoite var-
haiskasvatusviraston kanssa.) 

Sosiaali- ja terveys-
virasto 

Potilas pääsee neljässä viikossa hoitoon terveysasemalle. 

Sosiaali- ja terveys-
virasto 

Kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä nousee vuoteen 2015 verrattuna. 

Sosiaali- ja terveys-
virasto 

Laitoshoidossa olevien osuus 75 vuotta täyttäneistä laskee vuoteen 2015 verrat-
tuna. 

Sosiaali- ja terveys-
virasto 

Sähköisen asioinnin käyttäjämäärä kasvaa vähintään 10 % vuoden 2015 tasosta. 

Sosiaali- ja terveys-
virasto 

Ehkäisevän toimeentulotuen määrärahasta kohdennetaan vähintään 43 % lapsi-
perheille. 

Sosiaali- ja terveys-
virasto 

Kuntouttavaa työtoimintaa saa vähintään 1 800 henkilöä vuodessa. 

Varhaiskasvatus-
virasto 

Vakiinnutetaan kokeilun perusteella 3-vuotiaiden terveystarkastukset ja hyvin-
vointitapaamiset eli "neuvola päiväkodissa" -toimintamalli. (Yhteinen tavoite sosi-
aali- ja terveysviraston kanssa.) 

Varhaiskasvatus-
virasto 

Lapsilla on mahdollisuus aktiiviseen liikkumiseen vähintään kaksi tuntia päivässä. 

Varhaiskasvatus-
virasto 

Palvelut kehittyvät palvelustrategian mukaisesti siten, että yksityisen päivähoidon, 
osapäivähoidon ja kerhotoiminnan kattavuus kasvavat edelliseen vuoteen verrat-
tuna. 

Opetusvirasto Oppimistulokset ja hyvinvointi paranevat ammatillisessa koulutuksessa koulutus- 
ja nuorisotakuuta toteuttamalla. 

Nuorisoasiainkeskus Nuorten pienryhmät 1 900 

Nuorisoasiainkeskus Toiminnan tuottamiseen osallistuneet nuoret 1 300 

Liikuntavirasto Palveluiden asiakastyytyväisyys on 3,6 (asteikolla 1-5). 

Liikuntavirasto Kaikista kaupungin peruskouluista 85 % on liikkuvia kouluja 

Tietokeskus Vähintään 50 uutta HRI-palvelussa avattua tietoaineistoa (sis. rajapinnat). 

Työterveyskeskus 1 600 työterveysneuvottelua (henkilölukumäärä) vuonna 2016 (vuoden 2014 to-
teuma 1 177 kpl) 

Kaupunkisuunnittelu-
virasto 

Yleiskaavaehdotus valmistellaan päätöksentekoon. 

Kaupunkisuunnittelu-
virasto 

Laaditaan strategiaohjelman mukaisesti asemakaavoja noin 5 500 asunnon raken-
tamisen mahdollistamiseksi pääosin raideliikenteen palvelualueelle (500 000 k-
m2). 

Kaupunkisuunnittelu- Asemakaavoitetusta asuntokerrosalamäärästä on täydennysrakentamista vähin-
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virasto tään 150 000 k-m2, mikä tarkoittaa noin 1 650 asuntoa. 

Kaupunkisuunnittelu-
virasto 

Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan kasvaa 0,2 % -
yksikköä edellisvuoden toteumasta ja joukkoliikenteen osuus poikittaisliikentees-
sä kasvaa 0,2 %-yksikköä edellisvuoden toteumasta. 

Kaupunkisuunnittelu-
virasto 

Malmin lentokenttäalueen asemakaavoituksen käynnistäminen: Fallkullanpuiston 
asemakaava, lentokenttärakennuksen ja hangaarin suojelukaava sekä Malmin rai-
tiotie- ja liikenneyhteydet Kivikon ja Tattariharjun välillä. 

Kiinteistövirasto Luovutettu asuntorakennusoikeus vähintään 325 000 kem2. 

Kiinteistövirasto Tyhjien tilojen osuus tilakannasta enintään 4 %. 

Kiinteistövirasto Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, 60 kpl 

Asuntotuotanto-
toimisto 

Asuntotuotantotoimisto sitoutuu rakennuttamaan asuntotuotantotoimikunnalle 
varattujen rakentamiskelpoisten tonttien puitteissa AM-ohjelman mukaisen kau-
pungin oman asuntotuotannon, jonka määrä vuonna 2016 on 1 500 asuntoa. 

 
Liitetaulukko 2 Sitovat tavoitteet, joilla on välillinen yhteys strategian toimenpiteisiin tai tavoitteisiin. 

Virasto/laitos Sitova tavoite 
Ympäristökeskus Oiva-järjestelmän mukaisia elintarviketarkastuksia tehdään vähintään  

2 600 kpl. 

Ympäristökeskus Terveydensuojelussa, kuluttajaturvallisuudessa ja tupakkavalvonnassa tehdään 
480 kpl suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvaa tarkastusta. 

Opetusvirasto Oppimistulokset ja hyvinvointi paranevat perusopetuksessa. 

Opetusvirasto Lukiokoulutuksessa oppilaiden ja opiskelijoiden oppimispolut ovat eheitä ja jous-
tavia. Edistetään opiskelijoiden valmistumista kolmessa vuodessa. 

Oiva Akatemia Palveluiden asiakastyytyväisyystavoite on 3,95 asteikolla 1-5. 

Kiinteistövirasto Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo enintään 5 päivää. 

Kaupunkisuunnittelu-
virasto 

Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika, enintään 
keskiarvo 19 päivää. 

Kiinteistövirasto Ulkoiset maanvuokrat ovat vähintään 200 milj. euroa. 

Rakennusvalvonta- 
virasto 

Saapuneista lupahakemuksista vähintään 80 % käsitellään 6 viikossa  
(= 1,4 kk). 

 
 
Liitetaulukko 3 Sitovat tavoitteet, joiden yhteys strategiaan toteutuu vain ylätasolla linjauksen otsikon 

mukaan 

Virasto/laitos Sitova tavoite Linjaus, johon tavoite 
liittyy 

Kanslia Tavoitteena on, että 60 % kaupunginvaltuuston ja -
hallituksen päätettäväksi tulevista asioista käsitellään 
enintään 100 kalenteripäivässä. 

Tehokkaat ja toimivat tu-
kipalvelut 

Talpa Tilikauden tulos ≥ 0 Tasapainoinen talous 

Talpa Asiakastyytyväisyys vähintään 3,75 asteikolla 1-5 (to-
teutunut 3,8 vuonna 2015) 

Tehokkaat ja toimivat tu-
kipalvelut 

Hankintakeskus Asiakastyytyväisyys 3,8 (asteikolla 1-5) Tehokkaat ja toimivat tu-
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kipalvelut 
Pelastuslaitos Onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä omatoimisen 

varautumisen kehittämiseksi kuntalaisiin sekä alueella 
toimiviin tahoihin kohdistetaan turvallisuuteen ja on-
nettomuusriskien hallintaan liittyviä toimenpiteitä. 
Vuoden 2016 turvallisuuspistekertymätavoite on vä-
hintään 8 200. 

Asukkaille sujuvat ja integ-
roidut palvelut 

Pelastuslaitos I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen läh-
tö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvui-
sella yksiköllä on enintään 6 minuuttia vähintään 60 
%:ssa tehtävistä. 

Asukkaille sujuvat ja integ-
roidut palvelut 

Pelastuslaitos Ensihoidon tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia 
70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä. 

Asukkaille sujuvat ja integ-
roidut palvelut 

Pelastuslaitos Väestönsuojelun ja suuronnettomuuksien johto- ja 
erityishenkilöstöä koulutetaan vuosittain kymmenessä 
harjoituksessa. 

Taitava johtaminen ja 
osaava henkilöstö 

HKL Tilikauden tulos vähintään nolla. Tasapainoinen talous 

Sosiaali- ja terveys-
virasto 

Päivystysosastojen kotiutusprosentti kasvaa vuoteen 
2015 verrattuna ilman että mediaani hoitoajat pitene-
vät yli puolella vuorokaudella. 

Asukkaille sujuvat ja integ-
roidut palvelut 

Työväenopisto Toteutetaan 102 500 opetustuntia. Hyvinvointi paranee 

Arbis Toteutetaan 22 500 opetustuntia. Hyvinvointi paranee 

Kaupunginkirjasto 102 000 aukiolotuntia. Kulttuurista iloa ja veto-
voimaa 

Kaupunginkirjasto Käyntien määrä 14,5 miljoonaa. Kulttuurista iloa ja veto-
voimaa 

Taidemuseo 
Kävijämäärätavoite 145 000. 

Kulttuurista iloa ja veto-
voimaa 

Kulttuurikeskus Esitysten lukumäärätavoite on 1 200 ja sitä seurataan 
seuraavissa tiloissa: Stoan ja Malmitalon kaksi salia 
sekä Vuotalon, Kanneltalon, Annantalon ja Caisan sa-
lit. 

Kulttuurista iloa ja veto-
voimaa 

Kulttuurikeskus Opetustuntien määrä yhteensä 12 000 Kulttuurista iloa ja veto-
voimaa 

Kulttuurikeskus Savoy-teatterin ja Esplanadin lavan esitykset yhteensä 
320 

Kulttuurista iloa ja veto-
voimaa 

Kaupunginmuseo Asiakasmäärä 370 000, johon luetaan museokävijöi-
den lisäksi muut asiakkaat ja verkkokävijät. 

Kulttuurista iloa ja veto-
voimaa 

Kaupunginorkesteri Musiikkitalossa järjestettäviä maksullisia sinfoniakon-
sertteja 44 kpl. 

Kulttuurista iloa ja veto-
voimaa 

Zoo Aukiolotunnit 2 793 Vetovoimainen Helsinki 

Nk Käyntikertoja 1 410 000 Nuorille tilaa kuulua ja 
loistaa 
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arviointikertomuksen vuodelta 2016  
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Arviointipäällikkö Timo Terävä,  
johtava tuloksellisuustarkastaja  
Minna Tiili ja kaupunkitarkastaja  
(henkilökierto) Lassi Perkinen 

 
 
23.3.2017 

 

 

 
 

Osoite Puhelin  Email 
PL 400 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

09 310 43126 

Matkapuhelin 
050 435 7547 

 timo.terava@hel.fi 
minna.tiili@hel.fi  
 

    
    

 

 

Liikuntavirasto Monitoimi- ja uimahalleissa on 1 800 000 käyntiker-
taa. 

Helsinkiläisten liikunta li-
sääntyy 

Tieke Vähintään 68 julkaisua. Tehokkaat ja toimivat tu-
kipalvelut 

Tieke Ajantasainen julkaisukalenteri, jota päivitetään 11 ker-
taa vuodessa. 

Tehokkaat ja toimivat tu-
kipalvelut 

Att Toimisto rakennuttaa siltä tilattavat kaupungin kiin-
teistöyhtiöiden peruskorjaukset, joille saadaan rahoi-
tus. 

Monipuolisia asumisvaih-
toehtoja 

 

mailto:minna.tiili@hel.fi

	1 ARVIOINNIN TAUSTATIEDOT
	1.1 Arvioinnin tavoite ja laajuus
	1.2 Arvioinnin kohde ja taustatiedot
	1.3 Arviointikysymykset ja -kriteerit
	1.4 Arvioinnin aineistot ja menetelmät

	2 HAVAINNOT
	2.1 Strategian toteuttaminen
	2.1.1 Strategian yleiskuvaus
	2.1.2 Strategian yhteys sitoviin tavoitteisiin
	2.1.3 Strategian ilmeneminen talousarvioteksteissä
	2.1.4 Strategian toteuttamisen tapa

	2.2 Strategian seuranta
	2.2.1 Strategian toimenpiteiden toteutumisen seuranta
	2.2.2 Seurantamittarit
	2.2.3 Muut seurantadokumentit
	2.2.4 Seurannan laajuus ja olennaisuus

	2.3 Strategian tavoitteet tuloksellisuuden näkökulmasta

	3 JOHTOPÄÄTÖKSET
	4 TOIMENPIDE-ESITYS JA LISÄTIEDOT
	LÄHTEET
	LIITTEET
	Liite 1. Arvioinnin toteuttamissuunnitelma
	Liite 2 Liitetaulukot sitovien tavoitteiden strategiayhteydestä


