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§ 121
Tytäryhteisöille kaupungin talousarviossa asetettavat tulostavoit-
teet vuodelle 2018

HEL 2017-008699 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki liitteen mukaisen esityksen ty-
täryhteisöille kaupungin talousarviossa asetettaviksi tulostavoitteiksi 
vuodelle 2018.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Luonnos talousarviotavoitteiksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston 17.5.2017, § 241 hyväksymässä Helsingin kau-
pungin konserniohjeessa todetaan muun muassa, että tytäryhteisöjen 
strategista suunnittelua ohjaa osaltaan kaupunginvaltuuston hyväksy-
mä talousarvio ja -suunnitelma. Kaupungin talousarvion yhteydessä 
valtuusto hyväksyy mahdolliset tytäryhteisöille asetettavat toiminnalliset 
ja taloudelliset tavoitteet.

Hallintosäännön 1 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen konserni-
jaoston tehtävänä on muun muassa tehdä esityksiä omistajapolitiikan 
linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista sekä tytäryhteisöille ja -
säätiöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Li-
säksi konsernijaosto seuraa ja valvoo tytäryhteisöjen ja -säätiöiden toi-
mintaa sekä niille asetettujen tavoitteiden toteutumista.
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Strategiaohjelmassa 2013–2016 konserniajattelu painottui aiempaa 
enemmän. Vuoden 2013 talousarviossa asetettiin ensimmäisen kerran 
tytäryhteisökohtaisia tulostavoitteita kaupungin avustusta saaville tytä-
ryhteisöille sekä muille keskeisimmille tytäryhteisöille. Vuodesta 2013 
lähtien tytäryhteisökohtaisia tulostavoitteita on kehitetty strategiaohjel-
man linjauksiin perustuen.

Vuoden 2018 talousarvion käsittelyä varten valmistellut ehdotukset ty-
täryhteisökohtaisiksi tulostavoitteiksi ovat liitteenä. Taulukossa on nä-
kyvissä myös vuodelle 2016 asetetut tulostavoitteet ja niiden toteutumi-
nen / toteutumatta jääminen sekä vuodelle 2017 asetetut tulostavoit-
teet.

Tytäryhteisöt raportoivat talousarviossa asetettujen tulostavoitteiden to-
teutumisesta osana tytäryhteisöraportointia. Toteutumatta jääneistä si-
tovista tulostavoitteista tytäryhteisöjen on annettava selvitys siten, että 
selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätök-
sen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.
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