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§ 559
Kaupunginhallituksen lausunto vuoden 2013 arviointikertomuksesta 

HEL 2014-004186 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa tarkastuslautakunnalle Arviointikertomus 
2013:n kohdista 1.5–4.7.1 seuraavan lausunnon:

1.5 Tarkastuslautakunnan esittämien suositusten vaikuttavuuden 
arviointi

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaupunginhallituksen tulee varmistua siitä, että hallintokunnat ryhtyvät 
toimenpiteisiin kaikkien arviointikertomuksessa esitettyjen suositusten 
johdosta. 

Kaupunginhallitus toteaa, että hallintokunnilta pyydetään selvitys siitä, 
mihin toimenpiteisiin hallintokunnat ovat ryhtyneet 
arviointikertomuksessa esitettyjen suositusten johdosta. Selvitys 
toimitetaan kaupunginvaltuustolle.

2.2 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden seurannan ja dokumentoinnin 
puutteet

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaikkien hallintokuntien tulee tallentaa tilinpäätöstyötilaan 
tilinpäätösohjeistuksen mukaisesti sellaiset dokumentit, joiden 
perusteella sitovien tavoitteiden toteutuminen voidaan varmentaa koko 
vuoden ajalta.

- sosiaali- ja terveysvirastolle on asetettava sitovat tavoitteet siten, että 
niiden toteutuminen voidaan dokumentoidusti osoittaa. Viraston tulee 
varmistaa, että tavoitteen toteutumisen varmentava tieto saadaan 
tietojärjestelmistä kattavasti. 

- kulttuurikeskuksen tulee kehittää toiminnanohjausjärjestelmäänsä ja 
sen käyttöä siten, että järjestelmästä saadaan suoritetietojen osalta 
luotettavaa tietoa.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen siitä, että 
hallintokuntien tulee noudattaa tilinpäätösohjeistusta.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että sitovien tavoitteiden asettamisen 
kaikissa vaiheissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että tavoitteet 
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ovat yksiselitteisiä ja tavoitteiden toteutuminen voidaan varmentaa 
sekä dokumentoida. Toteumatietojen tulee olla käytettävissä 
tilinpäätöksen valmistelun edellyttämässä aikataulussa. 

2.3 Havaintoja tavoitteiden esittämisestä

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- liikuntaviraston ulkoilualueiden ylläpitoa ja kunnossapitoa sekä 
vesialueiden valvontaa ja kehittämistä koskevien tavoitteiden osalta 
tulee määritellä sellaiset mittarit, että tavoitteiden toteutumisen tasoa 
voidaan vertailla vuosittain. 

- Helsingin Energian ja HKL-liikelaitoksen kaivulupia koskeva sitova 
tavoite tulee määritellä siten, että tavoite ohjaa toimintaa. 

- seuraavien hallintokuntien kohdalla tulee harkita tavoitetason 
tarkistamista seuraavien sitovien toiminnallisten tavoitteiden osalta: 
sosiaali- ja terveysviraston terveyspalvelujen hoitotakuutavoitteet, 
kaupunginkanslian tavoite kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen 
päätettäväksi tulevien asioiden käsittelyajasta, ympäristökeskuksen 
asumisterveyttä koskevien toimenpidepyyntöjen ratkaisun tavoiteaika, 
rakennusvalvontaviraston lupahakemusten käsittelyaikatavoite, 
ruotsinkielisen työväenopiston opetustunnit, Korkeasaaren eläintarhan 
aukiolotunnit sekä Palmian ja Oiva Akatemian asiakastyytyväisyys. 

- opetusviraston, kiinteistöviraston ja tietokeskuksen tulee selkeyttää 
sitovien toiminnallisten tavoitteiden esittämistä talousarviossa.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen siitä, että 
hallintokuntien tulee asettaa sitovat toiminnalliset tavoitteensa niin, että 
ne selkeitä, täsmällisiä, ohjaavat toimintaa ja ovat riittävän 
tavoitteellisia. Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että talousarvion 
laatimisohjeiden mukaan sitovien toiminnallisten tavoitteiden 
määrittelyssä tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että tavoite 
ohjaa toimintaa strategiaohjelman osoittamaan suuntaan. 

2.4 Tytäryhteisöille asetettujen sitovien toiminnallisten tavoitteiden 
toteutuminen

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaupunginkanslian tulee jatkossa varmistua siitä, että tytäryhteisöjen 
sitovien tavoitteiden toteutuminen esitetään tilinpäätöksessä. 

- kaupunginkanslian tulee edellyttää, että tytäryhteisöt laativat sitovien 
tavoitteiden toteumatiedoista dokumentointikuvaukset siten, että 
tavoitteen toteutuminen on jälkikäteen todennettavissa.
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Strategiaohjelman 2013-2016 mukaan kaupungin talousarviossa 
asetetaan tulostavoitteet myös merkittävimmille tytäryhteisöille. Näin 
meneteltiin ensimmäisen kerran vuoden 2013 talousarviossa. 
Kaupunginhallitus toteaa, että tavoitteiden asettamiseen liittyvää 
prosessia kehitetään edelleen, jotta talousarviossa tytäryhteisöille 
asetettavat tavoitteet ovat valtuustotason konserniohjauksen 
näkökulmasta tarkoituksenmukaisia. 

Talousarviossa tytäryhteisöille asetettujen sitovien tavoitteiden 
toteutuminen tullaan jatkossa sisällyttämään kaupungin 
tilinpäätökseen. Vuodelle 2013 asetettujen tavoitteiden osalta 
toteutumatta jäänyt Mitox Oy:n tavoite käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 
12.3.2014, § 87. Tytäryhteisöjä tullaan jatkossa ohjeistamaan sitovien 
toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen dokumentoinnista.

2.7 Johtopäätökset tavoitteiden toteutumisesta

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- tilinpäätöksen laatimisesta vastaavan kaupunginkanslian ja 
taloushallintopalvelun tulee varmistaa, että sitovien toiminnallisten 
tavoitteiden dokumentointi on riittävää.

Kaupunginhallitus toteaa, että sitovien toiminnallisten tavoitteiden 
dokumentoinnin riittävyyteen tullaan jatkossa kiinnittämään huomiota jo 
talousarvion toteutumisen seurannan yhteydessä, jolloin virastoilta 
pyydetään tiedot sitovien tavoitteiden toteutumisen varmentamisesta ja 
sitä koskevasta dokumentaatiosta. 

3.1 Kaupungin talouden tila ja kehitys

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- strategiaohjelmassa valittua tiukan menoraamin linjaa 
tuottavuustavoitteineen tulee noudattaa.

Kaupunginhallitus toteaa, että taloutta tasapainotetaan 
strategiaohjelmassa linjatulla tavalla. Vuosina 2014–2017 menoraamin 
kasvu pidetään kustannustason nousun sekä asukasmäärän kasvun 
mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden parantamisen 
tavoitteella, investoinneista nykyistä merkittävästi suurempi osuus 
rahoitetaan tulorahoituksella ja kiinteän omaisuuden myyntituloilla sekä 
vuotuisten investointien taso rajataan 435 miljoonaan euroon. 
Peruspalveluhintaindeksin ja väestönkasvun ennusteiden mahdollisiin 
muutoksiin on varauduttu vuoden 2015 menoraamiin sisällytetyllä 
kohdentamattomalla varauksella. 
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Kaupunginhallituksen hyväksymien laatimisohjeiden mukaan 
hallintokuntien tulee jatkaa vuoden 2015 talousarvioehdotuksissa 
vuoden 2014 talousarvioihin sisällytettyjä kokonaisvaltaisen 
tuottavuusohjelman toimenpiteitä.

3.2 Talousarvioraamin ohjausvaikutus ja sitovien taloudellisten 
tavoitteiden sitovuus

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- lauta- ja johtokuntien tulee sitoutua kaupunginhallituksen päättämään 
talousarvioraamiin ja kaupunginvaltuuston päättämään sitovaan 
määrärahatasoon. Päätökset viraston talouden tasapainottamiseksi 
tulee tehdä heti, kun määrärahojen ylittymisriski havaitaan. 

- lauta- ja johtokuntien tulee raportoida mahdolliset ylitystarpeet ja 
niiden johdosta aiheutuvat talouden sopeuttamisen toimenpiteet 
talouden toteutumisennusteiden yhteydessä kaupunginhallituksen 
päätöksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen siitä, että 
lauta- ja johtokuntien tulee sitoutua talousarvioraamiin ja valtuuston 
päättämään määrärahatasoon sekä noudattaa kaupunginhallituksen 
9.12.2013 hyväksymiä vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeita ja 
sopeuttaa viraston toiminta osoitettujen määrärahojen mukaiseksi.

4.1.1 Tilojen käyttöön liittyvien strategisten tavoitteiden toteutuminen ja 
palveluverkon sopeuttaminen 

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaupunginkanslian on yhteistyössä kiinteistöviraston kanssa 
valmisteltava kaupunkitasoinen tilaohjelma kaupunginhallituksen 
päätettäväksi. Tilaohjelmassa tulee määritellä toimenpiteet tilakannan 
käyttöarvon säilyttämiseksi ja huomattavaksi kasvaneen korjausvelan 
vähentämiseksi.

- palvelutilojen tilahallintaryhmän tulee jatkaa hallintokuntien välistä 
tilankäyttöä koskevaa yhteistyötä sekä tehdä esitys päätöksenteon 
yksinkertaistamisesta ja yhteisestä ohjeesta tilojen uudelleenkäytön 
helpottamiseksi.

- kaupunginkanslian on yhteistyössä kiinteistöviraston kanssa 
huolehdittava siitä, että tilojen käyttöä suunniteltaessa otetaan 
huomioon hallintokuntakohtaiset käyttäjäryhmien määrissä ja tarpeissa 
tapahtuvat muutokset.
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- kiinteistöviraston tilakeskuksen tulee valvoa rakentamisen laatua 
nykyistä paremmin.

Kaupunginhallitus toteaa, että strategiaohjelman 2013-2016 yhtenä 
keskeisenä tavoitteena on, että kaupungin omassa käytössä olevien 
kokonaistoimitilojen määrä ei kasva strategiakaudella. Ulkopuolisille 
(=ei kaupungin omaan käyttöön) vuokrattujen toimitilojen omistuksesta 
luovutaan. Tavoitteena on luopua 60 000 htm2 tiloja vuosittain. 
Tavoitteiden toteutuessa kaupungin koko tilakanta vähenee jonkin 
verran. Tällä tavoin voidaan myös korjausvelkaa pienentää. 
Korjausvelka on suuntaa antava laskennallinen arvo, jolla voidaan 
seurata tilakannan kuntoa. Sen sijaan kohdekohtaisesti laskennallinen 
suurikaan korjausvelka ei välttämättä merkitse, etteivätkö tilat olisi 
käyttökelpoisessa kunnossa. Talousarvion yhteydessä tehdään 
priorisointia mm. kohdistamalla rahoitus tarveselvitysten ja 
hankesuunnitelmien perusteella turvallisuuden sekä terveellisyyden 
kannalta kiireellisimpiin kohteisiin ja kohteisiin, joilla on pitkäaikainen 
käyttötarve tiedossa. Nykyinen 10-vuotinen investointiohjelma sekä 
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma mahdollistavat tilakannan 
pitkän tähtäyksen korjaussuunnittelun rahoitustarpeineen. Sitovaan 
investointitasoon sisältyvien korjausinvestointien avulla on mahdollista 
pitää tilat käyttökelpoisessa kunnossa, mutta olennaiseen kunnon 
parantamiseen ei ole mahdollisuutta. Kestävin tapa korjausvelan 
vähentämiseen on luopua heikkokuntoisimmista tiloista tilankäyttöä 
tehostamalla. Tarkastuslautakunnan esittämän tilaohjelman sisältö 
tulee katetuksi toimitilaohjelman valmistelussa. 

Kaupunginhallitus toteaa, että strategiaohjelman toimenpiteenä on 
hallintokuntien poikki ulottuva toimitilaohjelma, jonka tavoitteena on 
tilankäytön tehokkuuden kasvattaminen ja säästöt tilakustannuksista. 
Tässä työssä on mahdollista helpottaa tilojen uudelleenkäyttöä. 
Tilahallintaryhmä voi tehdä esityksiä mahdollisesti tarvittavan 
päätöksenteon yksinkertaistamiseksi ja antaa ohjeita tarpeen mukaan 
tilojen uudelleenkäyttöön liittyvissä asioissa. Myös alueella toimivan 
palvelutilojen tilahallintaryhmän toiminnan jatkaminen on tärkeää. 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginkanslia on koordinoinut 
neuvottelut tilankäyttöohjelmien ja tehostamissuunnitelmien 
ajantasaistamiseksi. Neuvotteluihin ovat osallistuneet tiloja käyttävät 
virastot ja tilakeskus. Tilakeskus on laatinut yhteenvedon 
tilankäyttöohjelmien kokonaispinta-alasta sekä toimenpiteet 
virastokohtaisesti strategiaohjelman tilamäärätavoitteen 
saavuttamiseksi. Kaupunginkanslia koordinoi edelleen tiedot virastoille 
otettavaksi huomioon talousarvion ja 10-vuotisen 
talonrakennusohjelman laadinnassa sekä tilankäyttöohjelmiin liittyvien 
luovutettavien tilojen suunnittelussa. Myös kaupunkitasoiset sekä 
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virastojen itse ehdottamat tilankäytön mittarit mahdollistavat jatkossa 
käyttäjäryhmien määrissä ja tarpeissa tapahtuvien muutoksien 
seurannan.

Kaupunginhallitus toteaa, että rakentamisen laatua tulee parantaa 
valvonnan ohella laajasti mm. hankintaa ja prosesseja kehittämällä. 
Rakentamisen kaikkien osapuolien; rakentamiseen ryhtyvän, 
suunnittelijan, rakennuttajan ja urakoitsijan sekä valvontaviranomaisen 
tulee panostaa laatuun enemmän. Strategiaohjelmaan sisältyvän 
rakentamisen laadun työryhmän loppuraportti valmistuu kevään 2014 
kuluessa.

4.1.2 Hankinta- ja kilpailuttamisosaaminen palveluhankinnoissa 

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaupunginhallituksen tulee perustaa hankintastrategian mukaisesti 
ohjausryhmä vastaamaan hankintojen yleisestä ohjauksesta ja 
koordinoinnista. 

- hankintaprosessin sujuvoittamiseksi hallintokuntien tulee olla 
yhteydessä hankintakeskukseen jo varhaisessa vaiheessa 
käynnistäessään merkittäviä palveluhankintoja. 

- hankintakeskuksen, oikeuspalvelujen ja Oiva Akatemian on 
varmistettava palveluhankintojen osaaminen jatkuvalla ja päivittyvällä 
täsmäkoulutuksella hallintokuntien asiantuntijoille.

- hankintakeskuksen ja oikeuspalvelujen tulee lisätä tiedottamista 
hankintoihin liittyvästä neuvonnasta. Hallintokunnille tulee tarjota väline 
hankintatarpeistaan ja -suunnitelmistaan tiedottamiseen siten, että 
mahdollisuus tehdä hankintayhteistyötä ja yhteiskilpailutuksia paranee.

Kaupunginhallitus pitää tarkastuslautakunnan toteamuksia 
kannatettavina. Kaupunginkanslia selvittää yhteistyössä 
hankintakeskuksen kanssa ohjausryhmän tarvetta nykytilanteessa, 
tarvittavan koulutuksen järjestämistä sekä hankintayhteistyön ja 
yhteiskilpailutuksien lisäämismahdollisuuksia.

4.1.3 Virastojen tietojärjestelmähankkeet

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- hallintokuntien tulee arvioida ja seurata tietojärjestelmähankkeidensa 
kustannuksia ja hyötyjä riippumatta siitä, koetaanko hanke pakolliseksi. 
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- kaupunginkanslian tulee huomioida tietotekniikkaohjelman 
valmistelussa toimittajariippuvuuden keventämiseen liittyviä 
toimenpiteitä.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen siitä, että 
tietojärjestelmähankkeiden kustannuksia ja hyötyjä tulee arvioida ja 
seurata riippumatta siitä, koetaanko hanke pakolliseksi. Arvioinnin ja 
seurannan toteutuminen liitetään osaksi tietotekniikkaohjelman 
toimeenpanon seurantaa. 

Tietotekniikkaohjelman valmistelussa huomioidaan 
toimittajariippuvuuden keventämiseen liittyviä toimenpiteitä.

4.1.4 Yhteistyön välttäminen veroparatiisikytkentöjä omaavien yritysten 
kanssa

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- hankintakeskuksen tulee kiirehtiä kaupunginhallituksen 4.3.2013 
päättämän pilottihankinnan toteuttamista pyytämällä maakohtaiset 
tilinpäätöstiedot tarjouskilpailun yhteydessä. 

- hankintakeskuksen tulee yhteistyössä kaupunginkanslian 
oikeuspalvelujen kanssa selvittää mahdollisuudet sellaisiin 
euromääräisesti merkittäviin pilottihankintoihin, joissa pyydetään 
tarjoajia ilmoittamaan tiedot yrityksen omistajuussuhteista ja 
mahdollisesta konsernirakenteesta.

Kaupunginhallitus toteaa, että hankintojen läpinäkyvyyttä tulee edistää. 
Mahdollisuudet pilottihankintoihin, joissa pyydetään tarjoajia 
ilmoittamaan tiedot yrityksen omistajuussuhteista ja mahdollisesta 
konsernirakenteesta, selvitetään pikaisesti.

4.2.1 Kaupungin taloudellinen tuki tytäryhteisöille

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaupungin tytäryhteisöjen avulla järjestetyn palvelutuotannon 
tukeminen taloudellisesti on tarkoituksenmukaista silloin, kun palvelun 
tuottaminen on kaupungin järjestämisvastuulla tai se katsotaan muuten 
tarkoituksenmukaiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että tytäryhteisöjen merkitys kaupungin 
palvelutuotannon osana on merkittävä. Kaupungin taloudellinen tuki 
tytäryhteisöille harkitaan tapauskohtaisesti toiminnan merkitys ja 
voimassa oleva lainsäädäntö huomioon ottaen. Päätökset 
taloudellisesta tuesta (avustukset, lainat ja takaukset) tekee 
pääsääntöisesti kaupunginvaltuusto.
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4.3.1 Joukkoliikenneinvestointien kustannustehokkuus ja 
tarkoituksenmukaisuus

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaupunkisuunnitteluviraston tulee ottaa huomioon muun muassa 
joukkoliikenteen maankäyttöhyödyt ja kaupunkitaloudelliset hyödyt 
liikennesuunnittelussa, jotta strategiset tavoitteet joukkoliikenteen 
suosimiseksi toteutuvat paremmin. 

- kaupunkisuunnitteluviraston ja liikennelaitoksen tulee kiirehtiä 
toimenpiteitä joukkoliikenteen, erityisesti raitioliikenteen, 
nopeuttamiseksi. 

- kaupunginhallituksen tulee vaikuttaa siihen, että Helsingin seudun 
liityntäpysäköintikäytäntöjä selkeytetään ja että seudun 
liityntäpysäköinnin kehitykselle, omistukselle ja ylläpidolle luodaan 
yhtenäiset toimintamallit yhteistyössä valtion ja muiden kuntien kanssa.

Kaupunginhallitus toteaa, että joukkoliikennehankkeissa ja muissakin 
liikennehankkeissa tulee ottaa huomioon maankäyttöhyödyt ja 
kaupunkitaloudelliset hyödyt. Vastaavasti tulee ottaa huomioon myös 
liikenteestä aiheutuvat menot, mm. joukkoliikenneinvestointien 
vaikutukset kaupungin toimintamenoihin. Lisäksi liikenneratkaisujen 
vaikutuksia tulee etenkin suuremmissa hankkeissa tarkastella laajasti, 
mm. laatimalla elinkeinovaikutusten arviointi. Arviointien lähtökohtana 
on kohdella kaikkia liikennemuotoja tasapuolisesti. Maankäyttöhyötyjen 
arvioinnissa tulee esittää, millä aikavälillä tuloja on mahdollista saada. 

Kaupunginhallitus toteaa, että strategiaohjelman mukaisesti on 
perustettu poikkihallinnollinen ratikkaprojekti, jonka yhtenä tavoitteena 
on kehittää raitioliikennettä, mm. nopeuttamalla raitioliikennettä ja 
parantamalla sen luotettavuutta ja kustannustehokkuutta. Työssä 
otetaan huomioon mm. kustannusvaikutukset ja vaikutukset koko 
liikennejärjestelmään. Projekti käynnistettiin vuonna 2013, ja työ jatkuu 
vuoteen 2016 saakka.

Kaupunginhallitus toteaa, että liityntäpysäköinnin seudullisia käytäntöjä 
ja kehittämistä sekä mm. omistukselle ja ylläpidolle tarvittavia 
toimintamalleja käsitellään Helsingin seudun liikennejärjestelmä 2015:n 
(HLJ 2015) yhteydessä, jonka valmistelu on käynnissä. Valmisteluun 
osallistuvat Helsingin kaupungin edustajat huolehtivat, että kaupungin 
tavoitteet tulevat otettua huomioon valmistelussa. HLJ 2015 tulee 
aikanaan lausunnolle kaupunginhallitukseen, jolloin kaupunginhallitus 
voi vaikuttaa mm. liityntäpysäköintiin koskeviin asioihin.

4.3.2 Helsingin järjestöavustusten jakoperiaatteiden toteutuminen
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Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaupunginkanslian on edelleen kehitettävä sähköistä 
avustusjärjestelmää ja sen kaupunkitasoista avustuskokonaisuuden 
seurantaa yhteistyössä avustuksia myöntävien hallintokuntien kanssa.

Kaupunginhallitus toteaa, että virastojen kanssa yhteistyössä kehitetty 
kaupungin sähköinen avustusjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2012. 
Sähköistä avustusten käsittelyjärjestelmää käyttävät kaikki avustuksia 
myöntävät virastot. Vuonna 2013 sähköisesti saapuneita hakemuksia 
oli 92 % kaikista hakemuksista. Kaupunginkanslia yhteistyössä 
avustusjärjestelmää käyttävien virastojen kanssa jatkokehittää 
avustusjärjestelmää, yhtenä tavoitteena tarkastuslautakunnankin 
mainitsema avustusten kaupunkitasoinen tarkastelu. 

4.4.1 Toimenpiteet valtuutettujen aloitteiden ja toivomusponsien 
johdosta

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- aloitteiden vaikuttavuutta tulee pyrkiä parantamaan ottamalla käyttöön 
niin sanotut ryhmäaloitteet. 

- kaupunginhallituksen tulee kattavammin ottaa huomioon 
valtuustoaloitteissa ja toivomusponsissa ehdotetut toimenpiteet. 

- valtuuston työjärjestystä tulee muuttaa siten, että valtuuston 
kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi palauttaman aloitteen 
käsittelylle asetetaan määräaika.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston työjärjestykseen 
valmistellaan muutoksia aloitekäsittelyn osalta. Esityksen mukaan 
valtuustossa käsiteltäisiin jatkossa vain ne aloitteet, joilla on riittävä 
kannatus. 

Kaupunginhallitus toteaa, että valtuustoaloitteet ja toivomusponnet 
tulevat huomioonotetuiksi vaikka niistä ei aiheutuisikaan suoranaisia ja 
välittömiä konkreettisia toimenpiteitä. Tarpeelliseksi katsottavat 
toimenpiteet riippuvat päätöksentekijän valinnoista ja toimenpiteiden 
taakseen saamasta kannatuksesta.

Kaupunginhallitus toteaa, että määräajan asettamista uudelleen 
valmisteltavaksi palautetun aloitteen käsittelylle selvitetään 
kaupunginkanslian hallinto-osastolla.

4.4.2 Designpääkaupunkihankkeen 2012 onnistuminen

Arviointikertomuksessa todetaan, että
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- kaupungin tulee olla mukana designpääkaupunkihankkeen 
tyyppisissä tapahtumissa tulevaisuudessakin, koska ne vahvistavat 
kuvaa Suomesta ja houkuttelevat matkailijoita kaupunkiin. Hankkeiden 
taloudellinen kannattavuus tulee kuitenkin harkita huolella. 

- hankkeet tulee jatkossa käynnistää aiemmin. 

- hankkeiden päätöksentekoprosessien nopeaan läpimenoaikaan ja 
alkuvaiheen tiedottamisen laatuun tulee jatkossa kiinnittää huomiota.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen siitä, että 
designpääkaupunkivuoden tyyppisten hankkeiden kautta kyetään 
vahvistamaan kaupungin houkuttelevuutta. Kaupunginhallitus katsoo, 
että kaupungin tulee jatkossakin hakea ja edistää aktiivisesti 
tapahtumia strategiaohjelman mukaisesti. Kaupunginhallitus yhtyy 
myös siihen näkemykseen, että tulevien vastaavien hankkeiden 
käynnistämistä ja päätöksentekoprosessien läpimenoaikoja tulee 
jatkossa pystyä nopeuttamaan. Näin varmistetaan kaupungin 
mahdollisuudet toimia ketterästi yhä kovenevassa kansainvälisessä 
kilpailussa. Hankkeiden taloudellista kannattavuutta tulee jatkossakin 
harkita huolella, joskin dynaamisten ja muiden vaikutusten 
etukäteisarviointiin liittyvät omat haasteensa. 

Kaupunginhallitus toteaa, että todellinen vaikuttavuus syntyy siitä, että 
vastaavia mahdollisuuksia haetaan ja rakennetaan itse aktiivisesti, ja 
että niiden myötä syntyvästä perinnöstä huolehditaan myös hankkeen 
jälkeen. Syntyvien uusien käytäntöjen jalkauttaminen ja jatkuvuuden 
suunnittelu tulee aloittaa jo hankkeiden alussa. 

4.5.1 Toimenpiteet kaupunkilaisten terveyserojen kaventamiseksi 

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- sosiaali- ja terveysviraston on määriteltävä jatkossa terveys- ja 
hyvinvointierojen kaventamisen hankkeille aiempaa täsmällisempi 
tavoite ja seurantamittarit, jotta strategisen tavoitteen toteutuminen 
voidaan arvioida ja varmistaa. 

- sosiaali- ja terveysviraston tulee ottaa käyttöön muualla maassa ja 
kansainvälisesti kehitettyjä terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen 
hyviä käytäntöjä.

Kaupunginhallitus toteaa, että ennaltaehkäisevän toiminnan 
luonteeseen kuuluu potentiaalisen uhkan torjuminen. Koska uhkakin on 
potentiaalinen, on sen torjumisessa onnistuminen vaikeasti suoraan 
todennettava. Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan 
suosituksiin ja toteaa omalta osaltaan, että jatkossakin hankkeiden 
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tavoitteita ja seurantamittareita tulee edelleen kehittää mahdollisimman 
täsmällisiksi. Edelleen kaupunginhallitus toteaa, että muualla 
toteutettuja hyviä käytäntöjä terveyserojen kaventamiseksi tulee ottaa 
käyttöön myös Helsingissä soveltuvin osin.

4.5.2 Nuorten toimeentulotukiasiakkaiden syrjäytymisen ehkäiseminen

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- asiakasohjausta nuorten sosiaalityössä tulee parantaa, jotta sosiaali- 
ja terveysviraston sisällä työvoiman palvelukeskus Duurissa 
käytettävissä olevat resurssit tulevat täysimääräisesti hyödynnettyä. 

- sosiaali- ja terveysviraston tulee käyttää toimeentulotuen sähköisen 
asioinnin mahdollisesti mukanaan tuomat aikasäästöt nuorten 
sosiaalityön osalta siihen, että sosiaalityöntekijöiden työaikaa 
suunnataan aikaisempaa enemmän nuorten tapaamisiin. 

- sosiaali- ja terveysviraston tulee seurata asiakastapaamisiin 
käytettävän työajan kehitystä nuorten sosiaalityössä.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan suosituksiin ja toteaa, 
että tarkastuslautakunnan kehittämisehdotukset tulee huomioida 
viraston toiminnassa jatkossa.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että tarkastuslautakunnan toteamat 
seikat on otettava huomioon, kun valmistellaan perustoimeentulotuen 
laskennan ja maksatuksen siirtoa Kelalle vuoden 2017 alusta. 

4.5.3 Kuntouttavan työtoiminnan tulokset

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- sosiaali- ja terveysviraston on yhteistyössä muiden 
työllisyydenhoitoon osallistuvien hallintokuntien kanssa lisättävä 
kuntouttavaa työtoimintaa ja sen järjestämispaikkoja sekä muita 
erilaisia työkokeilupaikkoja. 

- sosiaali- ja terveysviraston tulee harkita yhteistyössä muiden 
työllisyydenhoitoon osallistuvien hallintokuntien kanssa, mitä kautta 
kuntouttavan työtoiminnan jatkopolkuja työelämään, koulutukseen tai 
joissakin tapauksissa työkyvyttömyyseläkkeelle vahvistetaan ja miten 
työsuhteita saadaan pysyvämmiksi. 

- sosiaali- ja terveysviraston tulee yhteistyössä muiden 
työllisyydenhoitoon osallistuvien hallintokuntien kanssa selvittää, onko 
mahdollista lisätä esimerkiksi voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen 
sekä voittoa tuottavien yhteisöjen käyttöä työllistäjinä.
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Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan suosituksiin ja toteaa, 
että kuntouttavaa työtoimintaa koskevat suosituksen otetaan huomioon 
sosiaali- ja terveysviraston toiminnassa käytettävissä olevien 
määrärahojen puitteissa.

4.5.4 Nuorten päihdehoitoon pääsy

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- sosiaali- ja terveysviraston tulee kehittää nuorisoasematoiminnasta 
kokonaisvaltainen nuorten matalan kynnyksen palvelu, joka tarjoaa 
päihdepalvelujen lisäksi myös terveydenhoitajan, psykologin ja 
sosiaalityöntekijän palveluja ja jolla on tiivis yhteys muihin perhe- ja 
sosiaalipalveluihin ja koulujen oppilashuoltoon. 

- sosiaali- ja terveysviraston on varmistettava, että lapsen tai nuoren 
hoitovastuu on lapsen iästä riippumatta alusta loppuun samalla taholla. 
Hoitopolusta vastaava taho on määriteltävä erityisesti niissä tilanteissa, 
joissa päihteillä oireileva lastensuojelun piirissä oleva nuori tarvitsee 
laitoshoitoa. 

- sosiaali- ja terveysviraston on kehitettävä avohoidon lisäämisen 
rinnalla päihdepalvelujen laitoshoitoa sellaiseksi, että se pystyy 
vastaamaan aiempaa huonokuntoisempien ja vaativaa hoitoa 
tarvitsevien lasten ja nuorten hoidon tarpeeseen. 

- sosiaali- ja terveysviraston tulee välittömästi varmistaa HUS:n lasten 
ja nuorten psykiatrian kanssa lastensuojelun avohuollon piirissä olevien 
lasten hoitoon pääsy ilman, että se edellyttää lapsen tai nuoren 
huostaanottoa.

Kaupunginhallitus toteaa tarkastuslautakunnan antamien suositusten 
olevan kannatettavia. Edelleen kaupunginhallitus toteaa, että sosiaali- 
ja terveysviraston tulee huomioida ne toiminnassaan talousarvionsa 
puitteissa.

4.5.5 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avustajapalvelun 
toteutuminen

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- sosiaali- ja terveysviraston on selvitettävä kahden-kolmen vuoden 
välein, vastaako vaikeavammaisille myönnetty avustajatuntimäärä 
asiakkaan tarvetta ja onko syytä lisätä niitä palveluita, joilla 
henkilökohtaisen avun tarvetta voidaan vähentää. 

- sosiaali- ja terveysviraston tulee laatia nykyistä selkeämpi opaskirja 
työnantajana toimimisesta, joka annetaan vaikeavammaiselle 
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avustajapäätöksen yhteydessä. Yhteistyössä vammaisjärjestöjen ja 
avustajakeskusten kanssa on varmistettava neuvonta avustaja-asioissa 
siten, että vaikeavammaisten työnantajana toimiminen ja avustajan 
löytyminen helpottuu. 

- sosiaali- ja terveysviraston on käytettävä ostopalvelumallia tai 
palveluseteliä henkilökohtaisen avun myöntämiseen työnantajamallin 
sijasta, mikäli asiakas kokee työnantajamallin liian vaikeaksi. 

- sosiaali- ja terveysviraston tulee varautua henkilökohtaisen avun 
tarpeen kasvuun siirryttäessä kehitysvammaisten laitosmuotoisesta 
asumisesta kaupungin asumispalveluun. Henkilökohtainen apu on 
laitospalvelua edullisempi palvelu.

Kaupunginhallitus toteaa, että tarkastuslautakunnan esittämät 
suositukset kehittämistoimenpiteiksi ovat kannatettavia ja viraston tulee 
huomioida ne jatkotyössään määrärahojensa puitteissa.

4.5.6 Omaishoidon lakisääteisen vapaan järjestäminen ja palvelun 
riittävyys

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- sosiaali- ja terveysviraston tulee selvittää omaishoidon lakisääteisen 
lomituksen ja muiden tukitoimien riittävyys ja soveltuvuus 
omaishoitoperheille erikseen vanhuspalveluissa, 
kehitysvammahuollossa ja vammaispalveluissa.

- sosiaali- ja terveysviraston tulee laajentaa lakisääteisen lomituksen 
ajaksi annettavaa omaishoidon tuen korvaavien palvelujen valikoimaa 
vanhusomaishoitajille asiakaspalautteen mukaisesti osavuorokautiseen 
asumispalveluun ja säännölliseen lyhytaikaishoitoon sekä lisätä 
päivätoimintaa. 

- sosiaali- ja terveysviraston on joustettava laitoshoidon 
vähentämistavoitteesta niissä tapauksissa, joissa sille koetaan selvästi 
olevan tarvetta, kuten niissä kehitysvammaisten omaishoito-perheissä, 
joissa laitoshoito nähdään ainoana lapselle tai nuorelle soveliaana 
omaishoidon tuen korvaavana palveluna.

Kaupunginhallitus toteaa, että tarkastuslautakunnan esittämät 
suositukset kehittämistoimenpiteiksi ovat kannatettavia, ja viraston 
tulee huomioida ne jatkotyössään määrärahojensa puitteissa ja 
huomioiden kansalliset kehittämislinjaukset koskien mm. laitoshoidon 
määriä.

Kaupunginhallitus toteaa, että tarkastuslautakunnan 
arviointikertomuksen kohdissa 4.5.3 – 4.5.6 esittämät toiminnan 
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lisäykset ovat osin ristiriidassa kohtiin 3.1 ja 3.2 sisältyvien 
tuottavuustavoitteiden kanssa. 

4.6.1 Positiivisen diskriminaation tavoitteiden toteutuminen Helsingin 
kouluissa

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- opetusviraston on käynnistettävä positiivisen diskriminaation 
määrärahaa saavien koulujen oppimistulosten systemaattinen 
seuranta. Vastaavasti on seurattava määrärahoille asetettuja tavoitteita 
ja niiden toteutumista sekä luotava koulujen välinen positiivisen 
diskriminaation määrärahojen hyvien käytäntöjen levittämisen malli. 

- kaikkien positiivisen diskriminaation määrärahaa saavien koulujen 
tulee asettaa määrärahan käyttöön liittyvät tavoitteet ja seurata niiden 
toteutumista. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi oppimistuloksiin ja 
häiriökäyttäytymisen vähenemiseen. 

- oppimistulosten seurannan avulla tulee myöhemmin arvioida, onko 
tukea saavien koulujen määrää syytä vähentää ja tukia keskittää niille 
kouluille, joilla on tuelle suurin tarve. 

- positiivisen diskriminaation mallien hyödyntämistä määrärahojen 
kohdentamisessa alueille, joille terveyden tai hyvinvoinnin riskit 
kasautuvat, tulee selvittää tai edelleen kehittää myös muissa 
hallintokunnissa.

Kaupunginhallitus toteaa, että positiivisen diskriminaation määrärahaa 
kohdennetaan kouluille, jotka tarvitsevat oppilaaksiottoalueensa ja 
oppilaspohjansa sosiaalista taustaa kuvaavien muuttujien perusteella 
keskimääräistä koulua enemmän resursseja.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, määrärahan piirissä olevien koulujen 
tulee raportoida positiivisen diskriminaation määrärahan käyttö ja sen 
vaikuttavuus aina ennen uuden määrärahan myöntämistä. Samalla 
kaupungin koulujen tulee esittää alustavat tavoitteet ja 
käyttösuunnitelmat tuleville vuosille. Määrärahan piirissä olevat koulut 
tarkistetaan kolmen lukuvuoden välein, mikä takaa toimintojen 
jatkuvuuden paremmin kuin vuosittain jaettava määräraha. 
Merkittävimmät kohteet, joihin koulut ovat käyttäneet positiivisen 
diskriminaation määrärahaa, ovat 1-6 luokkien kouluilla ryhmäkokojen 
pienentäminen, palkattu resurssiopettajia tai koulunkäyntiavustajia. 
Seuraavaksi suurin kohde ovat opetusvälineet ja tarvikkeet. Luokkien 
7-9 kouluilla on ollut edellisten lisäksi tarvetta laaja-alaisen 
erityisopettajan palkkaamiseen sekä kerhojen ja tukiopetuksen 
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turvaamiseen. Lisäksi on kehitetty musiikin ja kotitalouden opetusta 
hankkimalla uutta välineistöä.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan lausuntoon siitä, että 
koulujen oppimistulosten seuranta voisi olla vielä systemaattisempaa ja 
määrärahan käyttöön liittyvien tavoitteiden asettaminen kirkkaammin 
esitettyä. 

Positiivisen diskriminaation resurssilla on Helsingin perusopetuksen 
kouluissa merkittävä vaikutus oppilaiden turvallisuuden, terveyden ja 
hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä. Nykyinen taso takaa 
sen, että positiivisen diskriminaation määräraha on toimiva keino 
kohdentaa opetuksen resursseja riittävästi alueellista tasa-arvoa 
lisäävällä tavalla ja määräraha kohdentuu juuri kouluille, jotka 
tarvitsevat oppilaiden sosioekonomisen taustan vuoksi lisätukea.

4.6.2 Lähiliikuntapaikat ja kaupunkilaisten liikunnan lisääminen

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaupunginhallituksen, liikuntaviraston ja kaupunginkanslian tulee 
arvioida, onko uusille asuinalueille osoitettu riittävästi määrärahoja 
liikuntainvestointien toteuttamiseen, ja tämän perusteella huolehtia 
siitä, että tarvittavat investoinnit toteutetaan. 

- liikuntaviraston, opetusviraston ja kiinteistöviraston tilakeskuksen 
tulee etsiä käytäntöjä, joilla investoinnit koulujen lähiliikuntapaikkoihin 
voidaan toteuttaa siten, että ne eivät nosta koulujen vuokria 
kohtuuttomasti.

- kaupunginkanslian tulee huolehtia siitä, että lähiliikuntapaikkojen 
investointeihin osoitetut valtionavut eivät vähennä muiden 
liikuntainvestointien määrärahoja. 

- liikuntaviraston tulee parantaa tiedottamista lähiliikuntapaikoista ja 
niiden avoimesta käyttömahdollisuudesta. 

- liikuntaviraston tulee seurata erityisesti koululaisten ja vähän 
liikkuvien ryhmien liikuntamäärien kehittymistä sekä tutkia, edistävätkö 
liikuntainvestoinnit liikkumista ja ihmisten terveyttä.

Kaupunginhallitus toteaa, että liikuntavirasto kehittää palveluitaan 
asukaslähtöisesti ja harrastajien mielipidettä kuullen. Kaupunkilaisten 
liikuntaa lisätään tuottamalla palveluja erilaisille asiakasryhmille ja sen 
lisäksi aktivoidaan sekä tuetaan muita liikuntapalveluiden tuottajia, 
liikuntaseuroja ja liikuntalaitoksia. Kaupungin tarjoamat liikuntapaikat 
ovat nykyisin joko täysin maksuttomia tai voimakkaasti subventoituja.
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Liikuntatoimen investoinnit suunnataan alueellisesti tasapainoisesti 
kaupunginosien väestön tarpeiden perusteella. Liikuntapalveluiden 
palveluverkkoa suunnitellaan yhdessä muiden hallintokuntien, 
kaupunginkonsernin eri toimijoiden, yksityisten liikunta-alan 
palvelutarjoajien sekä vapaaehtoisten järjestöjen kanssa. On kehitetty 
vuorovaikutteista suunnittelua, poikkihallinnollisista palveluketjua ja 
liikuntaneuvontaa. Pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyötä on tiivistetty 
etenkin ulkoliikuntapalveluiden tuottamisessa.

Liikuntatoimen voimavarojen suuntaamisessa on suosittu 
väestöryhmiä, joille terveyden eriarvoisuuden riskit ovat kasaantuneet. 
On rakennettu uusia vapaassa käytössä olevia monikäyttöisiä 
lähiliikuntapaikkoja koulujen ja päiväkotien pihoille, puistoihin ja 
liikuntapaikoille yhdessä kaupungin muiden toimijoiden kanssa. 
Uudisrakentamisen osalta liikuntaviraston strategisena linjauksena on 
kehittää lähiliikuntapaikkoja erityisesti tiivistämällä yhteistyötä 
opetusviraston kanssa ehkäisemällä lasten ja nuorten syrjäytymistä 
järjestämällä monipuolista maksutonta tai edullista harrasteliikuntaa 
koulujen tiloissa tai koulujen lähellä olevissa liikuntapaikoissa. Uusien 
asuinalueiden liikuntapaikkojen rakentamiseen ei ole varattu erillistä 
määrärahaa, joten yhteistyö hallinnonalojen välillä on 
tarkoituksenmukaisesta ja tuottaa hallinnonalojen välisiä synergiaetuja. 
Tavoitteena on saada koulujen käytössä olevat tilat mahdollisimman 
helposti liikunnan osalta monipuoliseen käyttöön ja integroitua osaksi 
alueen muuta lähiliikuntaa. Maahanmuuttajat on myös huomioitu hyvin 
liikuntatoiminnan järjestämisessä. Ikääntyneiden toimintakykyä 
ylläpidetään liikuntaviraston senioriliikunnalla. Tämän kohderyhmän 
liikunta-aktiivisuuden tukemista ja liikuntamahdollisuuksien 
kehittämistyötä on tehty poikkihallinnollisena yhteistyönä vuodesta 
2006 lähtien. Tavoitteena on kehittää toimintakyvyiltään heikentyneiden 
ikääntyneiden liikuntamahdollisuuksia lähelle ikääntyneitä.

Liikuntapaikkojen investointeihin osoitetut valtionavut ovat 
hankekohtaisia. Liikuntapaikkojen suunnitteluun, rakentamiseen ja 
perusparannuksiin on viime vuosina otettu huomioon saadut 
valtionavut. Strategiaohjelmassa sidottu kaupungin investointien 
vuotuinen enimmäistaso ei mahdollista samalla tavoin valtionavun 
perustella tehtävää liikuntainvestointien lisäämistä jatkossa.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että liikuntastrategian mukaan 
selvittelyssä on uusien kaupunginosien liikuntapalveluiden rahoitus- ja 
tuottamistavat. 

4.6.3 Työnohjauksen riittävyys ja vaikuttavuus opetusvirastossa

Arviointikertomuksessa todetaan, että
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- opetusviraston tulee lisätä työnohjauksesta tiedottamista. 

- opetusviraston tulee luoda menetelmä, jolla voidaan arvioida 
työnohjauksen tarpeen määrää, laatua, tuloksia ja vaikuttavuutta. 

- opetusviraston tulee selvittää, voivatko opettajat toimia työnohjaajina. 

- opetusviraston tulee lisätä työnohjauksen tarjontaa, jos sen 
arvioidaan ehkäisevän esimerkiksi työterveyshuollon palvelujen 
käyttöä.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan lausuntoon siitä, että 
työantajan tehtävänä on tukea aktiivisesti henkilöstön työkykyä. 
Työkykyä ylläpitävä toiminta ei saa rajoittua pelkästään henkilöihin, 
jotka painivat ikääntymisen tai työkykyongelmien kanssa, vaan koko 
henkilöstöön. Henkilöstön työkyvyn panostaminen parantaa koko 
henkilöstön edellytyksiä toimia onnistuneesti ja terveempänä 
työelämässä. Samalla järjestelmällisesti toteutettu toiminta lisää 
työpaikan tuottavuutta, palvelukykyä ja tuloksellisuutta. 

Kaupunginhallitus pitää kannettavana esitystä, että työnohjauksesta 
tiedottamista tehostetaan ja opettajat voisivat mahdollisesti toimia 
työnohjaajina, mutta painottaa sitä, että esitetyt toimenpiteet tulee 
toteuttaa kaupungin strategiaohjelman tavoitteiden ja taloudellisen 
liikkumavaran puitteissa.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että tilanteessa, jossa 
sopeutustoimenpiteitä joudutaan kohdistamaan koulujen tuntikehyksiin 
ja opetustoimintaa tukeviin ja täydentäviin palveluihin, nykyinen 
työnohjauksen määrärahan taso on riittävä. Nykyinen taso takaa sen, 
että työohjaus on toimiva keino lisätä työntekijöiden työssäjaksamista 
ja ehkäistä työuupumusta.

4.7.1 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaupunkisuunnitteluviraston tulee jatkaa kaavojen 
yhdyskuntataloudellisten vaikutusten sekä tuleville käyttäjille koituvien 
taloudellisten vaikutusten arvioinnin kehittämistä siten, että kaupungille 
syntyvät myynti-, vuokra- ja verotuotot sekä tuleville käyttäjille 
aiheutuvat kustannukset ja hyödyt tulevat otetuiksi huomioon jo 
kaavoitusvaiheessa.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaavan toteutuskustannuksista sitoutuu 
valtaosa jo kaavavaiheessa, jolloin toteutussuunnittelun 
kustannusohjauksella on mahdollista vaikuttaa vain osaan 
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kustannuksista. Kaavaan toteutumiseen vaikuttaa olennaisesti 
taloudellinen toteuttavuus.

Etenkin kaupunkitaloudellisten vaikutusten arviointi on toteuttavuuden 
kannalta erittäin tärkeää, koska kaupungin tasapainoisen talouden 
kannalta on voitava arvioida lyhyellä sekä pitkällä aikavälillä 
kaupunkitaloudelliset mahdollisuudet alueiden toteuttamiseen. 
Velkaantumisen hillitsemiseksi asetetun investointeja sitovan 
enimmäistason sekä maaomaisuuden myyntitavoitteiden kannalta on 
tärkeää selvittää, kuinka paljon alueelle on toteutusvaiheessa 
investoitava ja toisaalta, kuinka paljon alueelta on saatavissa tuloja 
maankäyttökorvausten ja maanmyyntien avulla. Pitkällä aikavälillä on 
tärkeää tietää, kuinka paljon kaupungin tuottamiin palveluihin 
arvioidaan käytettävän rahaa ja toisaalta, kuinka paljon kaupunki arvioi 
saavansa verotuloja alueen toteutuessa. Kaavan toteutumiseen 
vaikuttaa olennaisesti myös tonttien taloudellinen 
toteuttamiskelpoisuus. Tonttikohtaiset ratkaisut kuten kallis 
pohjarakentaminen ja pysäköintiratkaisu suhteessa rakennusoikeuden 
määrään alentavat tontin arvoa ja joidenkin tonttien toteutus voi 
lykkääntyä pitkälle. Kaavaratkaisulla on myös vaikutusta, millä 
asuntotuotannon hallinta- ja rahoitusmuodoilla alue on toteuttavissa. 
Tämä on otettava huomioon selvittäessä alueelta saatavia tuloja ja 
menoja.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46768

mauno.ronkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Arviointikertomus 2013.pdf

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tarkastuslautakunta pyytää 21.5.2013 mennessä kaupunginhallituksen 
lausuntoa arviointikertomuksen 2013 kohdista 1.5–4.7.1. 

Tarkastuslautakunta hyväksyi 16.4.2013 (§ 43) arviointikertomuksen 
vuodelta 2013. 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BFBF8699B-85EC-417A-8744-0F03D4F0C683%7D&vsId=%7B374E185B-E72C-4744-A228-D084193CD8BB%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BFBF8699B-85EC-417A-8744-0F03D4F0C683%7D&vsId=%7B374E185B-E72C-4744-A228-D084193CD8BB%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BFBF8699B-85EC-417A-8744-0F03D4F0C683%7D&vsId=%7B374E185B-E72C-4744-A228-D084193CD8BB%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön 8.1 §:n 
mukaan tarkastuslautakunnan tulee laatia kaupunginvaltuuston 
asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 
arviointikertomus valtuustolle. Kertomuksesta tulee hankkia 
tarkastussäännön 8.2 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselta ja muilta 
kaupungin toimielimiltä tarvittavat lausunnot valtuustolle toimitettaviksi.

Arviointikertomus 2013 on esityslistan liitteenä.

Esittelijä toteaa, että tarkastuslautakunnan antamassa 
arviointikertomuksessa esitetyistä eräistä vuoden 2013 toimintaa 
koskevista arvioista olisi annettava päätösehdotuksen mukainen 
lausunto.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46768

mauno.ronkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Arviointikertomus 2013.pdf

Tiedoksi; Muutoksenhakuohje: muutoksenhakukielto, valmistelu

Tarkastuslautakunta

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 16.04.2014 § 43

HEL 2014-004186 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 
2013 sekä hankkia siitä kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin 
toimielimiltä tarvittavat lausunnot 21.5.2014 mennessä
toimitettaviksi kaupunginvaltuustolle yhdessä arviointikertomuksen
kanssa.

09.04.2014 Ehdotuksen mukaan

02.04.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tarkastusjohtaja
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