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§ 128
Teknisen palvelun lautakunnan lausunto tarkastuslautakunnan 
arviointikertomuksesta vuodelta 2012

HEL 2013-003863 T 00 03 00

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti antaa tarkastuslautakunnalle 
seuraavan lausunnon:

Stara

Johtopäätökset tavoitteiden toteutumisesta (kohta 2.6)

Tarkastuslautakunta toteaa, että

- kaupunginvaltuuston asettaman sitovan tavoitteen poikkeama tulee 
hyväksyttää valtuustolla riippumatta siitä, mistä se aiheutuu

- sitovien toiminnallisten tavoitteiden tulee kattaa kaupungin 
strategiaohjelman tavoitteet nykyistä laajemmin, kuten 
tarkastuslautakunta on suositellut jo vuonna 2010

- hallintokuntien tulee asettaa aiempaa enemmän yhteisiä 
hallintokuntarajat ylittäviä sitovia toiminnallisia tavoitteita, kuten 
tarkastuslautakunta on suositellut jo vuonna 2009

Teknisen palvelun lautakunta toteaa, että Stara on raportoinut sitovien 
tavoitteiden poikkeamat valtuustolle perusteluineen.

Tuottavuus- ja työhyvinvointiohjelman säästötavoitteet (kohta 4.1.1.)

Tarkastuslautakunta toteaa, että

- lautakuntien ja johtokuntien tulee sitoutua talousarvioraamiin siten, 
että ne osoittavat tarvittavat menosäästöt raamin sisältä, mikäli 
päättävät menojen lisäyksistä

- tuottavuustavoitteet tulee asettaa usealle vuodelle siten, että 
hallintokunnilla on realistiset mahdollisuudet saavuttaa ne ja niiden 
toteuttaminen on riittävän haasteellista

Teknisen palvelun lautakunta toteaa, että Stara on toiminut 
talousarvion puitteissa ja että sen asettamat tuottavuustavoitteet 
täyttävät esitetyt kriteerit.

Uuden laskentajärjestelmän käyttöönotto (kohta 4.1.2)

Tarkastuslautakunta toteaa, että
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- talous- ja suunnittelukeskuksen tulee saattaa Laske-järjestelmä 
asianmukaiseen kuntoon pikaisesti.

- järjestelmän konsolidointimoduulin avulla tulee voida tuottaa 
kaupungin tilinpäätöslaskelmat ja talousarvion toteutumislaskelmat.

- Laske-järjestelmän hyödyntämistä tulee kehittää 
kustannustehokkaammaksi ja kaupungin taloushallintoa, tilinpäätöstä ja 
raportointia vielä paremmin palvelevaksi kokonaisuudeksi siten, että 
kaikki kaupungin virastot ja liikelaitokset siirtyvät sen käyttäjiksi.

Teknisen palvelun lautakunta toteaa, että Staran tuotannonohjausta on 
hoidettu aina SAP-tuotannonohjausjärjestelmällä, joka sisältää 
monipuolisesti järjestelmän eri moduuleita ja johon on yhteistyössä 
järjestelmän toimittajan kanssa räätälöity tiettyjä nimenomaan Staran 
toiminnan kannalta oleellisia osioita. Tästä johtuen Stara ei ole 
käyttäjänä kaupungin yhteisessä Laske – ympäristössä, vaan toimittaa 
kuukausittaiset kirjanpitoajonsa Talpalle siirtotiedostona sovitun 
aikataulun mukaisesti.

Hankintakeskus ja Tukkutori

Hankintakeskuksella ja Tukkutorilla ei ole arviointikertomuksesta 
lausuttavaa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Miia-Marja Hirvonen, talouspäällikkö, puhelin: 310 70713

miia-marja.hirvonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Teknisen palvelun lautakunta päättänee antaa tarkastuslautakunnalle 
seuraavan lausunnon:

Stara

Johtopäätökset tavoitteiden toteutumisesta (kohta 2.6)

Tarkastuslautakunta toteaa, että

- kaupunginvaltuuston asettaman sitovan tavoitteen poikkeama tulee 
hyväksyttää valtuustolla riippumatta siitä, mistä se aiheutuu

- sitovien toiminnallisten tavoitteiden tulee kattaa kaupungin 
strategiaohjelman tavoitteet nykyistä laajemmin, kuten 
tarkastuslautakunta on suositellut jo vuonna 2010



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2013 3 (4)
Teknisen palvelun lautakunta

Stara/4
16.05.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Faksi Alv.nro

- hallintokuntien tulee asettaa aiempaa enemmän yhteisiä 
hallintokuntarajat ylittäviä sitovia toiminnallisia tavoitteita, kuten 
tarkastuslautakunta on suositellut jo vuonna 2009

Teknisen palvelun lautakunta toteaa, että Stara on raportoinut sitovien 
tavoitteiden poikkeamat valtuustolle perusteluineen.

Tuottavuus- ja työhyvinvointiohjelman säästötavoitteet (kohta 4.1.1.)

Tarkastuslautakunta toteaa, että

- lautakuntien ja johtokuntien tulee sitoutua talousarvioraamiin siten, 
että ne osoittavat tarvittavat menosäästöt raamin sisältä, mikäli 
päättävät menojen lisäyksistä

- tuottavuustavoitteet tulee asettaa usealle vuodelle siten, että 
hallintokunnilla on realistiset mahdollisuudet saavuttaa ne ja niiden 
toteuttaminen on riittävän haasteellista

Teknisen palvelun lautakunta toteaa, että Stara on toiminut 
talousarvion puitteissa ja että sen asettamat tuottavuustavoitteet 
täyttävät esitetyt kriteerit.

Uuden laskentajärjestelmän käyttöönotto (kohta 4.1.2)

Tarkastuslautakunta toteaa, että

- talous- ja suunnittelukeskuksen tulee saattaa Laske-järjestelmä 
asianmukaiseen kuntoon pikaisesti.

- järjestelmän konsolidointimoduulin avulla tulee voida tuottaa 
kaupungin tilinpäätöslaskelmat ja talousarvion toteutumislaskelmat.

- Laske-järjestelmän hyödyntämistä tulee kehittää 
kustannustehokkaammaksi ja kaupungin taloushallintoa, tilinpäätöstä ja 
raportointia vielä paremmin palvelevaksi kokonaisuudeksi siten, että 
kaikki kaupungin virastot ja liikelaitokset siirtyvät sen käyttäjiksi.

Teknisen palvelun lautakunta toteaa, että Staran tuotannonohjausta on 
hoidettu aina SAP-tuotannonohjausjärjestelmällä, joka sisältää 
monipuolisesti järjestelmän eri moduuleita ja johon on yhteistyössä 
järjestelmän toimittajan kanssa räätälöity tiettyjä nimenomaan Staran 
toiminnan kannalta oleellisia osioita. Tästä johtuen Stara ei ole 
käyttäjänä kaupungin yhteisessä Laske – ympäristössä, vaan toimittaa 
kuukausittaiset kirjanpitoajonsa Talpalle siirtotiedostona sovitun 
aikataulun mukaisesti.

Hankintakeskus ja Tukkutori
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Hankintakeskuksella ja Tukkutorilla ei ole arviointikertomuksesta 
lausuttavaa.

Esittelijä

Tarkastuslautakunta hyväksyi 17.4.2013 (§ 62) arviointikertomuksen 
vuodelta 2012. Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden 
tarkastussäännön 8.1 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee laatia 
kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten 
tavoitteiden toteutumisesta arviointikertomus valtuustolle. 
Tarkastuslautakunta on pyytänyt 22.5.2013 mennessä teknisen 
palvelun lautakunnan lausuntoa kertomuksen kohdista 2.6, 4.1.1. ja 
4.1.2.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Miia-Marja Hirvonen, talouspäällikkö, puhelin: 310 70713

miia-marja.hirvonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Arviointikertomus 2012 tarkastuslautakunta

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 17.04.2013 § 62

HEL 2013-003863 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 
2012 sekä hankkia siitä kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin 
toimielimiltä tarvittavat lausunnot 22.5.2013 mennessä
toimitettaviksi kaupunginvaltuustolle yhdessä arviointikertomuksen 
kanssa.

10.04.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Pirjo Hakanpää

Lisätiedot
Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi
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