
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2021 1 (3)
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Asia/3
07.05.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 9500 Elimäenkatu 15 +358 9 310 2700 0201256-6 FI2880001100396002
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
palvelukeskus.hallintopalvelut@hel.fi http://www.hel.fi/palvelukeskus +358 9 310 27111 FI02012566

§ 9
Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö Palvelukeskusliikelaitoksen 
johtokunnalle

HEL 2020-006250 T 00 03 00

Lausunto

Palvelukeskusliikelaitos esitti viitekohdan mukaisesti asiakohdassa 
mainittuna lausuntonaan seuraavaa: 

Arviointikertomuksessa on kiinnitetty huomiota Palvelukeskus Helsingin 
sitovien toiminnan tavoitteiden kuvaamiseen ja mittaamiseen sekä nii-
den epäjohdonmukaisuuteen ja tulkinnanvaraisuuteen sekä eroavuuk-
siin talousarviossa ja tilinpäätöksessä. 

Tarkastuslautakunta toteaa, että Palvelukeskusliikelaitoksen tulee sel-
keyttää sitovien toiminnan tavoitteiden esittämistapaa siten, että se on 
yhdenmukainen tilinpäätöksessä sekä talousarvion eri kohdissa.

Palvelukeskusliikelaitos toteaa, että se tulee jatkossa kiinnittämään 
huomiota sitovien toiminnan tavoitteiden ja niiden mittaamisen kuvaa-
miseen ja esittämistapaan niin, että ne ovat mahdollisimman selkeitä 
sekä yhdenmukaisia sekä talousarviossa että tilinpäätöksessä. Palve-
lukeskusliikelaitos on esittänyt sekä talousarviossa että tilinpäätökses-
sä yhden sitovan toiminnan tavoitteen sekä muita toiminnan tavoitteita.

Palvelukeskusliikelaitos pitää arviointikertomuksessa esitettyjä havain-
toja oikeina ja hyvänä pohjana esittämistavan jatkokehittämisessä. 

Ympäristöpoliittisten tavoitteiden toteutuminen hankinnoissa

Tarkastuslautakunta toteaa, että toimialojen, virastojen ja liikelaitosten 
tulee käynnistää aktiivinen markkinavuoropuhelu ympäristö- ja vastuul-
lisuusnäkökohtien ottamiseksi huomioon ympäristövaikutuksiltaan mer-
kittävissä hankinnoissa. 

Palvelukeskusliikelaitos toteaa, että se toimii hankinnoissaan arviointi-
kertomuksen taulukossa 13 toimialojen ja liikelaitosten Hiilineutraali 
Helsinki 2035 - toimenpideohjelmassa esitettyjen tavoitteiden ja vas-
tuunjaon mukaisesti ja tulee käymään aktiivista markkinavuoropuhelua 
ympäristövaikutuksiltaan merkittävissä hankinnoissa. 

Palvelukeskusliikelaitos toteaa lisäksi, että se pyrkii kehittämään jatku-
vasti toimintaansa talouden, ympäristön ja ihmisten kannalta kestävällä 
tavalla, Helsingin kaupungin tavoitteiden, arvojen ja eettisten periaat-
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teiden mukaisesti.

Palvelukeskusliikelaitoksen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää toimin-
tansa ympäristöhaittoja mm. Hiilineutraali Helsinki 2035 -
toimenpideohjelman mukaisesti. Liikelaitos huomioi esimerkiksi raaka-
aineiden ympäristövaikutuksia tuote- ja ruokalistasuunnittelussa, kehit-
tää keinoja ruokahävikin vähentämiseksi ja tuottamaan palveluja, jotka 
vähentävät autoilun tarvetta.

Palvelukeskusliikelaitoksen hankinnoissa pyritään myös huomioimaan 
vastuullisuuden eri osa-alueet. Liikelaitos sisällyttää hankinnan koh-
teesta riippuen mahdollisuuksien mukaan muun muassa ympäristövas-
tuuseen, eettiseen tuotantoon sekä työllistävään vaikutukseen liittyviä 
vastuullisuuskriteerejä osaksi hankintaa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot
Raimo Niippa, hallintopäällikkö, puhelin: 310 27609

raimo.niippa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot
Raimo Niippa, hallintopäällikkö, puhelin: 310 27609

raimo.niippa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 13.04.2021 § 38

HEL 2020-006250 T 00 03 00

Päätös
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Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 
2020 sekä hankkia siitä kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin toi-
mielimiltä tarvittavat lausunnot 25.5.2021 mennessä toimitettaviksi 
kaupunginvaltuustolle yhdessä arviointikertomuksen kanssa.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti perua kokouksensa 20.4.2021. 

Käsittely

13.04.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esteelliset: tarkastuslautakunnan jäsen Juhani Strandén 
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Tarkastuslautakunnan jäsen Juhani Strandén ei osallistunut arviointi-
kertomuksen aiheen Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamis-
hanke käsittelyyn.

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että kappaleeksi kaksi lisätään seu-
raava: Samalla tarkastuslautakunta päätti perua kokouksensa 
20.4.2021. 

Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

06.04.2021 Ehdotuksen mukaan

12.05.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili(a)hel.fi


