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§ 113
Teknisen palvelun lautakunnan lausunto tarkastuslautakunnan 
arviointikertomuksesta vuodelta 2014

HEL 2015-003750 T 00 03 00

Lausunto

Teknisen palvelun lautakunta antoi tarkastuslautakunnalle seuraavan 
lausunnon vuoden 2014 arviointikertomuksesta:

Stara

1.5 Tarkastuslautakunnan esittämien suositusten vaikutusten arviointi

Teknisen palvelun lautakunta toteaa, että Stara ryhtyy tarvittaviin 
toimenpiteisiin arviointikertomuksessa esitettyjen suositusten johdosta.

1.6 Tilivelvollisten velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin tilintarkastuksen suositusten 
johdosta

Teknisen palvelun lautakunta toteaa, että johtavat viranhaltijat Starassa 
valvovat, että viraston hankinnoissa ja päätöksenteossa noudatetaan 
hankintalain ja hallintolain edellyttämiä muotosäännöksiä 
tilintarkastajan suositusten mukaisesti. Hankintastrategia päivitetään 
vuoden 2015 aikana.

2.2 Tavoitteiden toteutuminen strategian osa-alueittain

Teknisen palvelun lautakunta toteaa, että Staralla strategiaohjelman 
osa-alueeseen tasapainoinen talous ja hyvä johtaminen liittynyt sitova 
toiminnallinen tavoite: ”Jatketaan työhyvinvoinnin nelivuotista Stydi-
ohjelmaa, joka vähentää tapaturma- ja sairauspoissaoloja. Tavoitteena 
on parantaa Staran työhyvinvointia siten, että lyhytaikaisten, 1-3 päivän 
sairauspoissaolojen määrä vähenee vuodesta 2013 vähintään 0,2 
prosenttiyksikköä” ei toteutunut vuonna 2014.

Kaksi muuta toteutunutta tavoitetta liittyivät energian säästöön ja 
tuottavuuden parantamiseen.

2.3 Dokumentoinnin puutteet

Teknisen palvelun lautakunta toteaa, että Staran osalta 
tilinpäätöstyötilaan on tallennettu sitovien tavoitteiden dokumentointia 
koskeva kuvaus, ja sitä pyritään kehittämään liittämällä siihen jatkossa 
dokumentteja, jotka varmentavat tavoitteiden toteutumista.
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Hankintakeskus

1.5 Tarkastuslautakunnan esittämien suositusten vaikutusten arviointi

Ei lausuttavaa.

1.6 Tilivelvollisten velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin tilintarkastuksen suositusten 
johdosta

Tarkastuslautakunnan toteamuksen mukaisesti hankintakeskus 
huolehtii osaltaan hankintalain ja hallintolain edellyttämien 
muotosäännöksien noudattamisesta virastojen ja liikelaitosten 
päätöksenteossa.

2.2 Tavoitteiden toteutuminen strategian osa-alueittain

Tarkastuslautakunnan toteamuksen mukaisesti hankintakeskus ottaa 
talousarvioehdotusta laatiessaan huomioon kaupungin 
strategiaohjelman linjaukset ja toimenpiteet siten, että sitovat 
toiminnalliset tavoitteet ohjaavat toimintaa strategiaohjelman 
osoittamaan suuntaan ja hyödyntää sitovien toiminnallisten tavoitteiden 
asettamisessa strategiaohjelman ja sitä toteuttavien 
toimenpideohjelmien toimenpiteitä.

2.3 Dokumentoinnin puutteet

Tarkastuslautakunnan toteamuksen mukaisesti hankintakeskus 
tallentaa tilinpäätöstyötilaan tilinpäätösohjeistuksen mukaisesti sellaiset 
dokumentit, joiden perusteella sitovien tavoitteiden toteutuminen 
voidaan varmentaa kaikkien tavoitteiden osalta.

Tukkutori

Tukkutorilla ei ole arviointikertomuksesta lausuttavaa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

simo.aapro(a)hel.fi
Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, puhelin: 310 31500

jorma.lamminmaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus
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Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tarkastuslautakunta hyväksyi 15.4.2015 (§ 45) arviointikertomuksen 
vuodelta 2014. Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden 
tarkastussäännön 8.1 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee laatia 
kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden 
toteutumisesta arviointikertomus valtuustolle. Tarkastuslautakunta on 
pyytänyt 13.5.2015 mennessä teknisen palvelun lautakunnan 
lausuntoa kertomuksen kohdista 1.5, 1.6, 2.2 ja 2.3.

Tarkastuslautakunta toteaa, että

kohdassa 1.5 Tarkastuslautakunnan esittämien suositusten vaikutusten 
arviointi

 kaupunginhallituksen ja lauta- sekä johtokuntien tulee varmistua 
siitä, että hallintokunnat ryhtyvät toimenpiteisiin 
arviointikertomuksessa esitettyjen suositusten johdosta.

kohdassa 1.6 Tilivelvollisten velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin 
tilintarkastuksen suositusten johdosta

 johtavien viranhaltijoiden (tilivelvollisten) tulee valvoa, että 
virastojen ja liikelaitosten hankinnoissa ja päätöksenteossa 
noudatetaan hankintalain ja hallintolain edellyttämiä 
muotosäännöksiä tilintarkastajan suositusten mukaisesti.

kohdassa 2.2 Tavoitteiden toteutuminen strategian osa-alueittain

 virastojen ja liikelaitosten tulee talousarvioehdotusta laatiessaan 
ottaa huomioon kaupungin strategiaohjelman linjaukset ja 
toimenpiteet siten, että sitovat toiminnalliset tavoitteet ohjaavat 
toimintaa strategiaohjelman osoittamaan suuntaan. Lauta- ja 
johtokuntien tulee talousarvioehdotuksen hyväksyessään 
varmistaa, että näin on toimittu.

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

 hallintokuntien tulee hyödyntää sitovien toiminnallisten 
tavoitteiden asettamisessa strategiaohjelman ja sitä toteuttavien 
toimenpideohjelmien toimenpiteitä.

 kaupunginhallituksen tulee strategiaohjelman seurannan 
yhteydessä varmistua siitä, että kaikkia strategiaohjelman osa-
alueita kehitetään tasapuolisesti.
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kohdassa 2.3 Dokumentoinnin puutteet

 seuraavien hallintokuntien tulee tallentaa tilinpäätöstyötilaan 
tilinpäätösohjeistuksen mukaisesti sellaiset dokumentit, joiden 
perusteella sitovien tavoitteiden toteutuminen voidaan 
varmentaa kaikkien tavoitteiden osalta: kaupunginkanslia, 
hankintakeskus, tukkutori, rakennusvirasto, Stara, 
pelastuslaitos, ympäristökeskus, HKL, sosiaali- ja terveysvirasto, 
ruotsinkielinen työväenopisto, kaupunginkirjasto, kulttuurikeskus, 
kaupunginmuseo, liikuntavirasto, työterveyskeskus, tietokeskus, 
kaupunkisuunnitteluvirasto, kiinteistövirasto ja 
rakennusvalvontavirasto.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

simo.aapro(a)hel.fi
Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, puhelin: 310 31500

jorma.lamminmaki(a)hel.fi

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta


