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§ 36
Lausunto Tarkastuslautakunnan Arviointikertomuksesta vuodelta 
2011

HEL 2012-005554 T 00 03 00

Päätös

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän 
ehdotuksen mukaisen lausunnon:

Arviointikertomuksen kohdassa 1.6 Tarkastuslautakunta toteaa, että

 virastojen ja liikelaitosten tulee ryhtyä viivyttelemättä korjaaviin 
toimenpiteisiin tilintarkastuksessa havaittujen epäkohtien 
poistamiseksi 

 talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosaston roolia 
kaupungin tietotekniikan kehittämisessä, ohjauksessa ja 
koordinoimisessa tulee vahvistaa.

Johtokunta pitää ensimmäistä suositusta normaalin hyvän hallintotavan 
mukaisena menettelynä. Talous- ja suunnittelukeskuksen 
tietotekniikkaosaston roolin vahvistaminen on kaupunkikokonaisuuden 
kannalta myönteinen kehityssuunta. Tarkastuskertomuksessa käsitelty 
ohjeistus tietojärjestelmien kontrolliympäristön järjestämiseksi on 
tarkoituksenmukaista tuottaa keskitetysti. Energiatoimialan spesifiset 
ratkaisut tulee kuitenkin tehdä Helsingin Energian toimesta. Helsingin 
Energialla on lukuisia liiketoimintakriittisiä sovelluksia, joiden ohjaus- ja 
kehittämisvastuuta ei voida luovuttaa yrityksen ulkopuolelle esim. 
kriittiseen järjestelmäteknologiaan, teknillistaloudellisen 
merkittävyytensä tai tietoturvaratkaisuihin liittyvin perustein. 
Järjestelmäratkaisut arvioidaan Helsingin Energian liiketoiminnoille ja 
tytäryhtiöille yhteisinä. Näistä syistä tuotanto- ja jakelutoimintaan 
liittyvien järjestelmien lisäksi myös useat hallinnolliset järjestelmät 
(kuten asiakaspalvelu ja laskutus) tulee pitää erillään kaupungin 
keskitetyistä ratkaisuista. 

Arviointikertomuksen kohdassa 4.1.6 Tarkastuslautakunta toteaa, että

 kaupunginhallituksen tulee lisätä hallintokuntien ja 
konserniyhtiöiden energiansäästötavoitteiden määrää

  hallintokuntien tulee jatkaa energiansäästötoimenpiteitä sekä 
niitä koskevaa valistustoimintaa, jotta energiansäästön ja 
kasvihuonekaasujen vähentämisen velvoitteet saavutetaan.

Helsingin Energia on osapuolena työ- ja elinkeinoministeriön ja 
energia-alan välisissä vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa. 
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Sopimuksien mukaisesti Helsingin Energiassa edistetään asiakkaiden 
energiansäästöä ja tehostetaan omaa energiankäyttöä. 

Asiakkaan energiansäästöä edistetään energiansäästöneuvonnalla ja -
viestinnällä, kulutuspalautteella ja muilla energiapalveluilla. Vuonna 
2011 energiankäytön neuvontaa annettiin puhelimitse yli 40 000 
asiakkaalle, internetin kautta yli 30 000 ja paikan päällä Sähkötalon 
Energianeuvonnassa yli 10 000 asiakkaalle. Helsingin Energia on 
osapuolena myös pääkaupunkiseudun Ilmastoinfo-
neuvontahankkeessa.

Sopimuksen mukaisesti Helsingin Energian tavoitteena on tehostaa 
energiankäyttöä 1 % vuodessa eli yhteensä 9 % vuosina 2008–2016 
vuoteen 2005 verrattuna. Omaa energiankäyttöä tehostetaan energian 
siirrossa sähkö- ja kaukolämpöverkossa sekä energiantuotannossa 
voimalaitoksilla ja lämpökeskuksilla. Lisäksi tehostetaan omien 
kiinteistöjen ja käytössä olevien tilojen energiankäyttöä. Helsingin 
Energian tuotannon ja siirron energiatehokkuus on kehittynyt 
energiatehokkuussopimuksien velvoitteita nopeammin. Esimerkiksi 
vuosina 2010–2011 Vuosaaren voimalaitoksella tehdyt modernisoinnit 
mahdollistavat yhteensä noin 150 000 MWh energiansäästön. 

Tuotantoon tai siirtoon tehtävien energiatehokkuusinvestointien 
säästövaikutus realisoituu vuosittain koko pääomakannan jäljellä 
olevan käyttöiän ajan.

Esittelijä
Toimitusjohtaja
Seppo Ruohonen

Lisätiedot
Kauno Kaija, Johtaja, puhelin: +358 9 617 2100

kauno.kaija(a)helen.fi

Päätösehdotus

Johtokunta päättänee antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän 
ehdotuksen mukaisen lausunnon:

Arviointikertomuksen kohdassa 1.6 Tarkastuslautakunta toteaa, että

 virastojen ja liikelaitosten tulee ryhtyä viivyttelemättä korjaaviin 
toimenpiteisiin tilintarkastuksessa havaittujen epäkohtien 
poistamiseksi 

 talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosaston roolia 
kaupungin tietotekniikan kehittämisessä, ohjauksessa ja 
koordinoimisessa tulee vahvistaa.

Johtokunta pitää ensimmäistä suositusta normaalin hyvän hallintotavan 
mukaisena menettelynä. Talous- ja suunnittelukeskuksen 
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tietotekniikkaosaston roolin vahvistaminen on kaupunkikokonaisuuden 
kannalta myönteinen kehityssuunta. Tarkastuskertomuksessa käsitelty 
ohjeistus tietojärjestelmien kontrolliympäristön järjestämiseksi on 
tarkoituksenmukaista tuottaa keskitetysti. Energiatoimialan spesifiset 
ratkaisut tulee kuitenkin tehdä Helsingin Energian toimesta. Helsingin 
Energialla on lukuisia liiketoimintakriittisiä sovelluksia, joiden ohjaus- ja 
kehittämisvastuuta ei voida luovuttaa yrityksen ulkopuolelle esim. 
kriittiseen järjestelmäteknologiaan, teknillistaloudellisen 
merkittävyytensä tai tietoturvaratkaisuihin liittyvin perustein. 
Järjestelmäratkaisut arvioidaan Helsingin Energian liiketoiminnoille ja 
tytäryhtiöille yhteisinä. Näistä syistä tuotanto- ja jakelutoimintaan 
liittyvien järjestelmien lisäksi myös useat hallinnolliset järjestelmät 
(kuten asiakaspalvelu ja laskutus) tulee pitää erillään kaupungin 
keskitetyistä ratkaisuista. 

Arviointikertomuksen kohdassa 4.1.6 Tarkastuslautakunta toteaa, että

 kaupunginhallituksen tulee lisätä hallintokuntien ja 
konserniyhtiöiden energiansäästötavoitteiden määrää

  hallintokuntien tulee jatkaa energiansäästötoimenpiteitä sekä 
niitä koskevaa valistustoimintaa, jotta energiansäästön ja 
kasvihuonekaasujen vähentämisen velvoitteet saavutetaan.

Helsingin Energia on osapuolena työ- ja elinkeinoministeriön ja 
energia-alan välisissä vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa. 
Sopimuksien mukaisesti Helsingin Energiassa edistetään asiakkaiden 
energiansäästöä ja tehostetaan omaa energiankäyttöä. 

Asiakkaan energiansäästöä edistetään energiansäästöneuvonnalla ja -
viestinnällä, kulutuspalautteella ja muilla energiapalveluilla. Vuonna 
2011 energiankäytön neuvontaa annettiin puhelimitse yli 40 000 
asiakkaalle, internetin kautta yli 30 000 ja paikan päällä Sähkötalon 
Energianeuvonnassa yli 10 000 asiakkaalle. Helsingin Energia on 
osapuolena myös pääkaupunkiseudun Ilmastoinfo-
neuvontahankkeessa.

Sopimuksen mukaisesti Helsingin Energian tavoitteena on tehostaa 
energiankäyttöä 1 % vuodessa eli yhteensä 9 % vuosina 2008–2016 
vuoteen 2005 verrattuna. Omaa energiankäyttöä tehostetaan energian 
siirrossa sähkö- ja kaukolämpöverkossa sekä energiantuotannossa 
voimalaitoksilla ja lämpökeskuksilla. Lisäksi tehostetaan omien 
kiinteistöjen ja käytössä olevien tilojen energiankäyttöä. Helsingin 
Energian tuotannon ja siirron energiatehokkuus on kehittynyt 
energiatehokkuussopimuksien velvoitteita nopeammin. Esimerkiksi 
vuosina 2010–2011 Vuosaaren voimalaitoksella tehdyt modernisoinnit 
mahdollistavat yhteensä noin 150 000 MWh energiansäästön. 
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Tuotantoon tai siirtoon tehtävien energiatehokkuusinvestointien 
säästövaikutus realisoituu vuosittain koko pääomakannan jäljellä 
olevan käyttöiän ajan.

Esittelijä

Tarkastuslautakunta hyväksyi 18.4.2012 (§ 38) arviointikertomuksen 
vuodelta 2011. Lautakunta on pyytänyt johtokunnalta lausuntoa 
arviointikertomuksensa kohdista 1.6 (Tilintarkastuksen johdosta 
annettujen suositusten edellyttämät toimenpiteet) ja 4.1.6 
(Energiansäästötoimenpiteet).

Esittelijä
Toimitusjohtaja
Seppo Ruohonen

Lisätiedot
Kauno Kaija, Johtaja, puhelin: +358 9 617 2100

kauno.kaija(a)helen.fi


