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§ 31
Kaupungin tilinpäätös 2020 sekä talousarvion sitovien tavoitteiden 
toteutuminen

HEL 2020-009449 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostukset vuoden 2020 
talousarvion toteutumisesta ja tilinpäätöksestä sekä valtuuston vuoden 
2020 talousarviossa asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisesta 
kaupunginkansliassa ja sosiaali- ja terveystoimialalla.

Käsittely

Kuultavana aiheesta olivat pormestari Jan Vapaavuori, rahoitusjohtaja 
Tuula Saxholm, kansliapäällikkö Sami Sarvilinna ja toimialajohtaja Juha 
Jolkkonen sosiaali- ja terveystoimialalta. Asiantuntijat poistuivat kuule-
misensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 kaupunkistrategian 
vuosille 2017–2021. Talousarvio on strategian toteuttamisen väline. 
Kaupungin toiminnassa ja taloudessa on noudatettava valtuuston hy-
väksymää talousarviota. Talousarviossa sitoviksi asetetuista tavoitteis-
ta ja määrärahoista ei voi poiketa ilman valtuuston päätöstä. Tarkastus-
lautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on arvioida valtuuston asetta-
mien tavoitteiden toteutumista. 

Kuntalain (410/2015) mukaan kaupunginhallituksen on laadittava tili-
kaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun 
mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, jossa on esitettä-
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vä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden to-
teutumisesta. Kaupungin tilinpäätöksen 2020 laatimisaikataulun mu-
kaan tilinpäätös on kaupunginhallituksen käsittelyssä 22.3.2021. 

Lautakunnan kokoukseen on kutsuttu klo 16.15 alkaen pormestari Jan 
Vapaavuori ja rahoitusjohtaja Tuula Saxholm, jotka esittelevät koko-
naiskuvan vuoden 2020 talousarvion toteutumisesta ja tilinpäätöksestä. 
Lisäksi lautakunnan kokoukseen on kutsuttu klo 16.45 alkaen kanslia-
päällikkö Sami Sarvilinna ja klo 17.15 alkaen toimialajohtaja Juha Jolk-
konen sosiaali- ja terveystoimialalta. He esittelevät valtuuston talousar-
viossa 2020 asettamien sitovien tavoitteiden toteutumista kaupungin-
kansliassa ja sosiaali- ja terveystoimialalla.

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


