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Helsingfors
Grundad 1550
Huvudstad 1812
Invånare (2019) 653 835
Totalareal 719 km2

Landareal 217 km2

Strandlinje 123 km

Helsingfors grundades år 1550 vid Vanda ås 
mynning på befallning av kung Gustav Vasa. 
Under drottning Kristinas tid på 1640-talet flyt-
tades staden till sin nuvarande plats. Den ryske 
kejsaren Alexander I utropade Helsingfors till 
huvudstad år 1812. Universitetet som drottning 
Kristina grundat i Åbo flyttades till Helsingfors 
år 1828. Sedan 1917 har Helsingfors varit hu-
vudstad i det självständiga Finland. 

Numera utgör Helsingfors navet i en ekono-
misk region med omkring en och en halv miljon 
invånare och över 700 000 arbetsplatser.

KANNET OMANA 
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Borgmästarens 
översikt 

År 2019 kom vi halvvägs genom fullmäktigeperioden. Den riksom-
fattande reformen av social- och hälsovården gick inte igenom. Lan-
det fck en ny regering, och i december en till. Året kommer dock att 
kommas ihåg som året då coronaviruset började, även om epide-
min inte blev en pandemi innan det nya decenniet.

Staden växte fortsättningsvis snabbt, även om tillväxten var lång-
sammare än under 2010-talets rekordår. Helsingfors 
invånarantal ökade med 5 800 personer, som är un-
gefär 1 000 personer mer än år 2018. Tillväxten förut-
sätter investeringar av oss, vars totala belopp växte 
till 780 miljoner euro. Tack vare vår goda ekonomiska 

skötsel och starka näringsstruktur har vi kunnat täcka majoriteten 
av investeringarna med inkomstfnansiering.

I Helsingfors färdigställdes fler bostäder än någonsin tidigare på en 
gång sedan 1960-talet, nästan 6 800. Även lokalbyggandet fortsat-
te livligt särskilt i Mellersta Böle och Fiskehamnen, även om farten 
saktat lite sedan rekordåret 2018. Vi byggde nya daghem och skolor 
samt utvidgade och renoverade de gamla. 

Vi började bygga Spårjokern på sommaren, och inledde en om-
fattande förnyelse av Tavastvägen. Kronbroarna-alliansen inledde 
sitt arbete. Om riktlinjerna för utvecklingen av trafken i centrum 
diskuterades ibland ganska hetlevrat, vilket hör till en fungerande 
demokrati.

Vi inledde under det gångna året åtgärdshelheter i syfte att säkra 
smidigare gatuarbeten, förvaltningen och underhållet av stadens 
fastigheter samt säkra tillgången på personal till småbarnspeda-
gogiken. Vi utredde och klarlade tillståndsfrågor kring daghems-
fastigheterna. Vi stärkte stadens strategiska kompetens genom att 

Tillväxten förutsätter 
investeringar av oss.
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börja inrätta en ny strategiavdelning. Vi samlade social- och hälso-
vårdstjänsterna i familjecenter, centraler för hälsa och välbefnnan-
de samt seniorcenter, alla erbjuder mångsidiga tjänster. Vi lycka-
des överskrida sektorsgränserna allt bättre än förut och göra saker 
som en enda stad.

Vi har letat efter nya lösningar för att värma upp Helsingfors genom 
tävlingen för energiutmaningen Helsinki Energy Challenge. Ombygg-
naden av Olympiastadion blev klar och vi började utvidga tillväxtfö-
retagsklustret Maria 01 och förberedde oss på att genomföra Hel-
singforsbiennalen och bygga Dansens hus. Vi öppnade stadshusets 
nya entréhall, skyltfönstret mot det öppna och moderna Helsing-
fors. Stadsborna har anammat medborgarbudgeteringen, och sär-
skilt de ungas livliga deltagande i Finlands största helt elektroniska 
röstningsprocess väckte glädje. 

Helsingfors är alltmer internationell. Redan var sjät-
te stadsbo har ett annat språk än fnska eller svenska 
som modersmål. Vi har fortsatt att bygga ett naturligt 
och jämlikt samarbete med New York, London, Beijing 
och andra intressanta städer i världen och med de 
mest framstegsvänliga stadsnätverken. Vi var den an-
dra staden i världen som rapporterade om genomför-

andet av FN:s principer om hållbar utveckling på lokalnivå. Helsing-
fors klarade bra av sin period som EU-ordförande.

Det gångna året var det sista innan undantagstillståndet på grund 
av coronapandemin, och återhämtningen efter den. Vi står inför 
mycket som är oklart och utsikten mot framtiden är disig. Vår eko-
nomiska situation kommer i vilket fall som helst att försämras.

Trots brytningsskedet är Helsingfors vision att vara världens mest 
fungerande stad fortfarande aktuell. Sanningen att säga är den mer 
aktuell än någonsin. De funktionella och smidiga städer som är säk-
ra, gör saker och ting möjliga och utnyttjar digitaliseringen klarar 
sig även bättre än genomsnittet i världen efter coronaepidemin. 

Helsingfors är en gemenskap och vi bygger staden tillsammans. Un-
der år 2019 tog vi igen många viktiga steg på vår väg till att vara värl-
dens bäst fungerande stad. Det här är en god start för vår färd till 
okända vatten.

Jan Vapaavuori 
borgmästare

Vision att vara 
världens mest 
fungerande stad är 
fortfarande aktuell.
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Kanslichefens 
översikt
Arbetet i Helsingfors stads organisation 
styrs av stadsstrategin, som innehåller sju 
spetsprojekt, men jag har själv haft vanan 
att tala om 1 + 7 spetsprojekt. Med ettan av-
ser jag det långvariga, omfattande åtgärds-
programmet Kolneutralt Helsingfors 2035 
som kommit igång väl. 

Bland spetsprojekten kring strategin för 
Världens bäst fungerande stad vill jag sär-
skilt nämna välfärdsplanen, som stadsfull-
mäktige godkände i fjol. Dess grundtanke är 
att en fungerande stad bygger på jämställd-
het, jämlikhet, social kohesion och engage-
rande kultur. 

Begreppet välfärd inbegriper också fy-
siskt välmående. Staden har mer aktivt in-
gripit i invånarnas och stadens medarbe-
tares mobilitet. Programmet för motion 
och rörlighet, ett spetsprojekt i strategin, 
spelade en viktig roll då Kommunförbundet 
belönade Helsingfors med priset ”Finlands 
aktivaste kommun 2019”. Programmet har 
också väckt intresse internationellt. 

En annan sak som också väckt interna-
tionellt intresse är Helsingfors havsstrategi 
och även den framskrider väl. Hit hör bild-
konstevenemanget Helsingforsbiennalen 
som stärker stadens maritima dragkraft. Bi-
ennalen arrangeras 2021.

Staden fortsätter arbeta för att ge invå-
narna mer delaktighet. I omröstningen för 
medborgarbudgeten i OmaStadi deltog näs-
tan 50 000 invånare. Detta visade att det är 
viktigt för helsingforsborna att göra delak-
tighet möjlig. En annan sak som förhopp-
ningsvis ger mer delaktighet är stadshusets 

nya entréhall, som snabbt blivit ett ställe för 
mångsidiga evenemang och tillfällen. 

Helsingfors är mitt i ett intressant ske-
de av tillväxt och utveckling. I stadskansliet 
bereddes i fjol en ny strategiavdelning, vars 
verksamhet kommer att fokusera på de vä-
sentligaste delarna av stadsutvecklingen, 
såsom strategisk utveckling, forskning och 
analys, plus internationella relationer och 
intressebevakning. 

Ett ansvarsområde för den nya strate-
giavdelningen är också att utveckla digita-
liseringen. Det otroliga digitala språnget 
inom många av stadens funktioner under 
coronavåren var möjligt tack vare visio-
nen med sikte på att utveckla digitalisering-
en. Vårt ambitiösa digitaliseringsprogram 
handlar om teknologi, men även om att ut-
veckla, organisera och leda verksamhets-
kulturen liksom även om personalens kom-
petens. Alla dessa spelar en stor roll i att 
upprätthålla såväl välmående hos invånar-
na och företagen som stadens alla övriga 
aktiviteter. 

Stadens beredskap att förbli funk-
tionsduglig testas nu på ett alldeles unikt 
sätt, medan vi tvingas leva i undantagstill-
ståndet och hitta nya sätt att arrangera 
tjänster. Helsingfors är en stad i ständig 
tillväxt och det är möjligt att målmedve-
tet fortsätta dess utveckling styrd av god 
strategi, även inom utmaningarna från 
coronapandemin.

Sami Sarvilinna
kanslichef
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Kanslichef Sami Sarvilinna
 § Stadsfullmäktiges och stadsstyrel-

sens organ för planering, beredning 
och verkställande

 § Utveckling av staden
 § Intern revision 

Centralförvaltningen omfattar:
 § Stadskansliet

Direktionen för affärsverket
 § Servicecentralen
 § Affärsverket Servicecentralen

Direktionen för affärsverket 
Ekonomiförvaltningstjänsten
 § Affärsverket 

Ekonomiförvaltningstjänsten
Direktionen för affärsverket 
Företagshälsan
 § Affärsverket Företagshälsan

Direktionen för affärsverket Byggtjänsten
 § Affärsverket Byggtjänsten (Stara)

Nyckeltal
Verksamhetsintäkter .........28 milj.r euro
Omkostnader ............241 milj. euro (5 %)
Omkostnader/invånare ............369 euro
Antal anställda * .............................4 139

Av hela personalen ........................11 %

*Även personalen på Servicecentralen, affärsverket 
Byggtjänsten (Stara), affärsverket Ekonomiförvalt-
ningstjänsten (Talpa), revisionskontoret och Före-
tagshälsan Helsingfors är medräknade. 
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Stadskansliet

Stadskansliet är stadsfullmäktiges och 
stadsstyrelsens organ för planering, bered-
ning och verkställande. Kansliet ansvarar 
för stadens utveckling och har hand om sta-
dens centralförvaltning. Det är underställt 
stadsstyrelsen.

Vid mellanutvärderingen av stadsstra-
tegin Världens bäst fungerande stad som 
stadsfullmäktige godkänt för fyraårsperio-
den 2017–2021 undersöktes hur strategins 
centrala riktlinjer verkställts inom sektorer-
na och i stadskansliet. 

Stadsstyrelsen godkände i oktober sta-
dens förnyade etiska principer, som styr 
stadens personal och förtroendevalda att 
följa god förvaltningspraxis och att arbe-
ta för invånarnas bästa. Stadens verksam-
het baserar sig på öppenhet, ärlighet och 
rättvisa, och tillåter inte missbruk eller att 
man strävar efter personliga förmåner. De 
etiska principerna behandlas i alla stadens 
arbetsgemenskaper.

Att främja digitaliseringen är en av sta-
dens fokuspunkter. På våren godkändes ett 
ambitiöst digitaliseringsprogram, med hjälp 
av vilket vi förnyar staden och ändrar på ar-
betsmetoderna, verksamhetskulturen, sät-
tet vi organiserar oss och leder. 

Under kansliets ledning fortsatte vi ut-
veckla förvaltningspraxisen på stadsnivå. 
Målet var att göra innehållet i beslut lätt-
are att förstå och att harmonisera skriftlig 
framställning. 

Under årets gång sattes ungefär 500 
hyllmeter arkiv från stadens tidigare äm-

betsverk i ordning. Över en halv miljon 
sidor dokument digitaliserades, bland 
annat stadsfullmäktiges protokoll från 
åren 1875–1986. De är nu tillgängliga i 
Sinetti-arkivdatasystemet.

I publikationen om stadsforskning har 
man mer och mer övergått till att upprätt-
hålla temasidor som hela tiden uppdate-
ras. Dessa omfattar bland annat boende 
och byggande, välfärd, arbetsmarkna-
den och utvecklingen av Helsingfors 
verksamhetsmiljö.

Mer ansvar i skötseln av sysselsättning
Helsingfors vill främja företagens verksam-
hetsförutsättningar och vill arbeta för att 
skapa nya arbetsplatser inom den privata 
sektorn i staden. Stadens NewCo-företags-
rådgivning besöktes av cirka 3 500 klienter, 
som grundade över tusen företag. Ungefär 
en fjärdedel av dem grundades av företaga-
re med invandrarbakgrund.

I samarbete med högskolor och andra 
partners utvecklade Helsingfors campus-
områden och innovationsmiljöer samt koor-
dinerade åtgärder för att locka kompetent 
arbetskraft till Helsingfors och underlätta 
integrationen av internationella talanger.

Stadens sysselsättningstjänster har cen-
traliserats i stadskansliets näringslivsav-
delning. I skötseln av sysselsättningen tog vi 
fokus på ungdomar, långtidsarbetslösa och 
invandrare. Ungdomar fck hjälp av Naviga-
torn, karriärtjänsterna och den sektorsö-
vergripande samservicen för ungdomar.

Helsingfors stad ■ 11
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Helsingfors deltog i ett kommunalt för-
sök med sysselsättning som höjer stadens 
ansvar för skötseln av den. 

Stadsstyrelsen godkände personalens 
jämställdhetsplan. Inpå våren publicerade 
stadskansliet ett verksamhetsprogram för 
att förebygga osakligt bemötande och tra-
kasserier. Programmet ska behandlas en 
gång om året på stadens alla arbetsplatser. 
En verksamhetsmodell för trakasserikon-
taktpersoner utformades samtidigt och de 
första kontaktpersonerna tränades.

En enkät om arbetshälsa visar att staden 
upplevs vara en attraktiv arbetsplats. Nästan 
80 procent av stadens medarbetare rekom-
menderar Helsingfors som arbetsgivare. Ut-
gående från enkäten har särskilt närledar-
skapet förbättrats. Det som väcker oro är att 
återhämtningen från arbetet försämrats och 
att särskilt unga personer och de i början av 
sin arbetskarriär upplever mycket stress och 
har problem med att orka. 

Cirka 75 000 responser
Att utveckla invånarnas delaktighet på 
stadsnivå hör till stadskansliets ansvarsom-
råde. Nästan 50 000 invånare deltog i om-
röstningen om medborgarbudgeteringen, 
som för första gången arrangerades i rätt 
stor omfattning.

Stadens centraliserade responssystem 
erhöll under året rekordartat många med-
delanden, cirka 75 000, med frågor, kom-
mentarer, förslag och tack. Rådgivningen 
ansikte mot ansikte i Helsingfors-info i cen-
trumbiblioteket Ode och på verksamhets-
ställena för International House Helsinki 
etablerades.

Antalet användare av webbplatsen Hel.
f överskred för första gången 20 miljoner. 
Mobiltelefonen var för första gången den 
populäraste enheten för besök på webb-
platsen. Analysen visade att staden har to-
talt 1 518 digitala kommunikationskanaler, 
på tok för många, vilket framhäver behovet 
av att prioritera. 

Stadshusets nyrenoverade entréhall 
och evenemangstorg öppnades i april. Den 
största helheten på evenemangstorget var 
klimatveckan i samband med Helsinki De-
sign Week.

En ny strategiavdelning i 
organisationen
En viktig ändring i stadskansliets organi-
sation skedde efter stadsfullmäktiges be-
slut att en ny strategiavdelning ska grun-
das. Den inledde sin verksamhet i början 
av 2020. Avdelningen har hand om stadens 
strategiska utveckling och koordinering-
en av centrala ärendehelheter och projekt, 
styrningen av digitaliseringen och informa-
tionsförvaltningen, statistik- och forsknings-
verksamhet samt internationella ärenden.

Stadskansliet har nu sex avdelningar: nä-
ringslivsavdelningen, förvaltningsavdelning-
en, personalavdelningen, strategiavdelning-
en, ekonomi- och planeringsavdelningen 
och kommunikationsavdelningen.

Stadskansliet ansvarar för stadens in-
terna revision, som är direkt underställd 
kanslichefen. Under året utförde kansliet 28 
revisioner, bland annat i fråga om arrange-
manget för verksamhet och förvaltningen, 
ledningens rapportering, anskaffningar och 
datasystem.

Helsingfors stad ■ 13



Biträdande borgmästare Pia Pakarinen, Saml. 
Ordförande för fostrans- och utbildningsnämnden

Sektorchef Liisa Pohjolainen
 § Småbarnspedagogik och 

förskoleundervisning
 § Grundläggande utbildning
 § Gymnasie- och yrkesutbildning, inklu-

sive fnska arbetarinstitutet
 § Svenskspråkiga servicehelheten, in-

klusive svenska arbetarinstitutet 
Arbis

Nyckeltal 
Verksamhetsintäkter .......... 69 milj. euro
Omkostnader ................1 202 milj. euro (26 %)
Omkostnader/ 
invånare ................................. 1 839 euro

Antal anställda ..............................13 999 
Av hela personalen ......................... 37 %
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Fostrans- och 
utbildningssektorn

Fostrans- och utbildningssektorn ansvarar 
för Helsingfors stads småbarnspedagogik, 
förskoleundervisning, grundläggande utbild-
ning, gymnasieutbildning och fnskspråkiga 
yrkesutbildning samt fritt bildningsarbete.

Sektorns tjänster används dagligen av 
ungefär 100 000 barn, unga och vuxna i Hel-
singfors daghem, läroanstalter och platser 
för fritt bildningsarbete. I många jämförel-
ser representerar fostran och utbildning i 
Helsingfors den internationella toppen.

Programmet Mukana som avser förebyg-
ga utslagning och ojämlikhet bland unga är 
ett av stadens spetsprojekt, och är särskilt 
viktigt för fostrans- och utbildningssektorn. 
Målet är att varje barn och ungdom har vän-
ner och åtminstone en trygg vuxen i sitt 
liv, och att var och en får tillgång till utbild-
ning efter grundskolan. Utgångspunkterna 
i barndomen får inte begränsa möjligheten 
till en bra framtid.

Kundnöjdheten bland föräldrar vars barn 
deltar i småbarnspedagogiken var enligt en 
enkät mycket hög, 6,3 på en skala från ett 
till sju. Över hälften av respondenterna gav 
det bästa vitsordet, 7.

Användningsgraden av småbarnspedago-
gikens tjänster ökade, och staden ökade på 
mängden platser inom småbarnspedagogi-
ken. Stadens daghem har över 27 000 barn. 

Problemen inom småbarnspedagogi-
ken orsakades av dålig tillgång på personal, 
som man försökte lösa genom att höja lä-
rarnas och barnskötarnas löner och genom 
att effektivera rekryteringen. Situationen 

är särskilt svår inom den svenskspråkiga 
småbarnspedagogiken. I offentligheten för-
des diskussioner om brister i byggloven för 
flera privata och vissa av stadens daghem, 
som staden beslutsamt tog fasta på. Under 
årets lopp löstes till största delen proble-
men med byggloven.

Pedagogisk utveckling i kärnan
Tyngdpunkten för den grundläggande un-
dervisningen är pedagogisk utveckling och 
verkställandet av den nya läroplanen genom 
att utnyttja digitaliseringen. Antalet elev-
er ökade fortsättningsvis, och ligger nu på 
över 43 000. Antalet elever som talar andra 
språk än fnska eller svenska som sitt mo-
dersmål är nu över 20 procent av grund-
skoleeleverna. Antalet elever i specialun-
dervisning ökade något, till 12,6 procent av 
eleverna.

Helsingfors skolelever hade god fram-
gång i den riksomfattande bedömningen av 
utbildning, Karvi. Resultaten i modersmål 
och matematik för elever på årskurs ett var 
klart bättre än det nationella genomsnittet. I 
den svenskspråkiga grundläggande under-
visningen var Karvi-bedömningarna särskilt 
utmärkta.

Språkundervisningen utvecklades inom 
förskoleundervisningen och den grundläg-

Studier i A2-språket börjar 
redan på årskurs tre.
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gande utbildningen genom att bland annat 
öka på mängden språkberikad undervis-
ning och svenska språkbadsplatser. Målet 
är att få allt fler vårdnadshavare att fundera 
på att låta sitt barn studera något annat A1-
språk än engelska från årskurs 1. I decem-
ber beslutades att studier i A2-språket bör-
jar på årskurs tre, istället för årskurs fyra. 

Hela staden som lärmiljö
Användningen av utrymmen utanför skolan 
ökade och lärmiljön var enligt strategin hela 
staden. Eleverna gick ut i naturen, till muse-
er och till kultur- och idrottsutrymmen i ge-
nomsnitt 12 gånger per läsår.

Utbildningsgarantin förverkligades: dvs. 
varje elev som gick ut grundskolan inter-
vjuades och var och en erbjöds en plats för 
fortsatta studier.

En allt större del av de som går ut grund-
skolan vill fortsätta studera i gymnasiet. 
I Helsingfors försöker tre av fyra elever i 
första hand komma in i gymnasiet. Av en 
åldersklass kan 60 procent garanteras en 
gymnasieplats. I stadens 15 gymnasier fnns 
sammanlagt ca 8 000 studerande.

Utbildningen i yrkesinstitutet Stadin am-
matti- ja aikuisopisto utvecklas i samarbe-
te med företag och arbetslivspartners. Man 
vill erbjuda lärandena fler möjligheter att 
lära sig i autentiska arbetslivsmiljöer. Man 
kan börja yrkesinriktad undervisning när 
som helst under året, och varje studeran-
de får en personlig plan för kompetensut-
veckling. Vid institutet studerar över 15 000 
unga och vuxna, och av dem har 44 procent 
andra språk som modersmål än fnska eller 
svenska.

Den nationella skolhälsoundersökningen 
gav Helsingfors både positiva och negativa 
besked. Mobbning har minskat i skolorna 
men ensamheten som studerandena upple-
ver har ökat och allt fler upplever sin men-
tala hälsa som dålig. Tobaksrökning och al-
koholbruk bland barn och unga har minskat, 
men försök med droger har ökat.

Klimatkrisen framme i skolorna
Helsingfors mål med koldioxidneutralitet 
främjades i skolorna genom miljöfostran 
och vid flera olika evenemang, samt genom 
att öka på mängden vegetarisk mat i skol-
maten. Skolelevernas oro över klimatkrisen 
har synts i klimatstrejkerna som arrange-
rats vid Riksdagshuset, som eleverna kunde 
delta i under skoltid. 

Helsingfors arbetarinstitut erbjöd stads-
borna över 5 000 kurser och ca 108 000 
timmar undervisning. Kurserna hade under 
årets gång 85 000 deltagare. I kundenkäten 
fck institutet det utmärkta vitsordet 6,23 
på skalan 1–7. 

En ny enhet för invandrarundervisning 
grundades i arbetarinstitutet. Målgruppen 
är invandrare som bott länge i Finland, vars 
färdigheter i fnska eller vars läs- och skriv-
färdigheter är dåliga. Även svenska arbe-
tarinstitutet Arbis var aktivt i arbetet med 
invandrare.

Det är ändamålsenligt att göra lokalerna 
där undervisningen sker flexibla, trivsamma, 
ekologiska och hälsosamma, samt lämpliga 
för pedagogiska försök. Det här gäller både 
nybyggnader och ombyggnader. Inom den 
grundläggande utbildningen inleddes ett 
projekt i samarbete med de andra sekto-
rerna där tio skolgårdar planerades att vara 
mer motionsaktiverande.

Möjlighet att lära 
sig i autentiska 
arbetslivsmiljöer.
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Sektorchef Mikko Aho
 § Markanvändning och stadsstruktur
 § Byggnader och allmänna områden 
 § Tjänster och tillstånd

Sektorn omfattar:
Räddningsnämnden
 § Räddningsverket

Direktionen för Helsingfors stads 
trafkaffärsverk
 § Helsingfors stads trafkaffärsverk 

(HST)

Nyckeltal 
Verksamhetsintäkter ......1 099 milj. euro
Omkostnader .......... 771 milj. euro (17 %)
Omkostnader/ 
invånare ..................................1 180 euro

Antal anställda*  ............................ 3 582 
Av hela personalen .......................10 % 

*I antalet ingår även personalen på Räddningsverket 
och Helsingfors stads trafikaffärsverk (HST).

Biträdande borgmästare Anni Sinnemäki, Gröna
Ordförande för stadsmiljönämnden

18 ■ Helsingfors stad



Stadsmiljösektorn

Stadsmiljösektorn ansvarar för planering-
en, byggandet och underhållet av stadsmil-
jön, byggnadstillsynen samt tjänster med 
anknytning till miljön. Sektorns viktigaste 
mål är att förverkliga stadsstrategins vision 
av Helsingfors som världens bäst fungeran-
de stad.

Enligt åtgärdsprogrammet som godkänts 
av Helsingfors ska staden vara koldioxid-
neutral senast år 2035. Med hjälp av det nya 
klimatvaktverktygen (ilmastovahti.hel.f) kan 
man följa upp hur målet verkställs.

Staden gick med i World Green Buil-
ding-samarbetsnätverkets nollutsläppsför-
bindelse, i vilken städer och företag förbin-
der sig vid att uppnå koldioxidneutralitet i 
sitt eget byggbestånd redan innan 2030. 

Ungefär 266 miljoner euro användes för 
att renovera och ombygga skolor, daghem 
och andra byggnader. De största nya pro-
jekten i byggskede var utvidgandet av gym-
nasiet Mäkelärinteen lukio, gymnasiet Vu-
osaaren lukio, Fiskehamnens kvartershus 
och Jakobackas kärna-projektet. Ombygg-
nader var på gång i bland annat i grundsko-
lan Aleksis Kiven peruskoulu, högstadiet 
Kruunuhaan yläaste och Hagnäs hall.

Bostadsproduktionen i god fart
Under årets lopp blev över 6 700 bostäder 
klara, nästan 7 000 nya bostadsbyggen in-
leddes, och ca 7 000 nya bygglov beviljades. 
Vid årsskiftet pågick bygget av över 10 000 
bostäder.

Av de färdiga bostäderna var 21 pro-
cent statsstödda räntestödsbostäder och 
24 procent s.k. mellanformer, dvs. mest 
Hitas- och bostadsrättsbostäder. Drygt 
hälften dvs. 55 procent var oreglerad 
bostadsproduktion.

Som stadens egen bostadsproduktion 
inleddes byggandet av över 1 500 nya bo-
städer. Genom olika förvaltningsformer vill 
man trygga tillgängligheten till mångsidiga 
och rimligt prissatta alternativ för boende. 
För att förebygga att olika områden skiljer 
sig i värde fästes också uppmärksamhet vid 
att se till att underhållet av de olika område-
na var av jämn kvalitet. 

Mest bostadsproduktion skedde i Väs-
tra hamnen, Mellungsby, i områden som 
utvecklas av Spårjokern och i Fiskeham-
nen. De viktigaste lokalerna som blev klara 
var Metropolias campus i Kvarnbäcken och 
köpcentret Mall of Tripla i Böle. Även den 
förnyade stationen i Böle öppnades. Byg-
gandet i Fiskehamnens område framskred.

Ny byggrätt har detaljplanerats under 
året för nästan 900 000 kvadratmeter vå-
ningsyta, främst i närheten av spårvägstra-
fken. Ungefär 40 procent av detaljplaner-
na var kompletteringsbyggande. Ungefär 
300 000 kvadratmeter byggrätt överläts.

Kommunikationen kring 
Tavastvägen fick god 
respons.
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I enlighet med generalplanens genom-
förandeprogram fortsattes planerandet av 
stadsboulevarden längs Vichtisvägen och 
Tusbyleden genom att bland annat utfö-
ra kommersiella och stadsekonomiska ut-
redningar samt utvärdera företagseffekter. 
Även utkastet till den underjordiska gene-
ralplanen förbereds för att bearbetas av 
beslutsfattarorganen.

Trafiksäkerheten förbättrades
Inga fotgängare dog i en trafkolycka i Hel-
singfors under hela året, vilket oss veter-
ligen är första gången på över hundra år. I 
olyckor dog två motorcyklister och en per-
sonbilsförare, vilket också är det minsta an-
talet döda på nästan hundra år. Cirka 400 
skadades, nästan sju procent färre än ifjol.

Trafksäkerheten har förbättrats av att 
gatumiljön höjts, övervakningen ökats, bil-
tekniken förbättrats, samt nya, lägre has-
tighetsbegränsningar. På Helsingfors 
bostadsgator och i centrum är hastighets-
begränsningen i regel 30 km/h. Med polisen 
kom man överens om att installera 74 traf-
kövervakningskameror i Helsingfors.

Byggandet av snabbspårvägen Spårjo-
kern från Kägeludden i Esbo till Östra cen-
trum i Helsingfors inleddes i juni. I området 
som påverkas av spårvägen byggs i Hel-
singfors bostäder för cirka 18 000 invå-
nare. Enligt utvecklingsprogrammet för 
spårvägstrafken utreddes hur smidig spår-
vagnstrafken var i stadskärnan kring cen-
trum-Hagnäs och Bulevarden.

Den sammanräknade andelen av resor 
till fots, med cykel eller med kollektivtraf-
ken var 77,5 procent av alla resor, som är 
samma medeltal som under de senaste fem 
åren. Främjandet av cykeltrafken fram-

skred enligt planerna i beredandet av Östra 
banan samt genom att effektivera vinterun-
derhållningen av cykelvägar och genom att 
utvidga stadscykelsystemet, som blivit en 
stor succé.

Olägenheterna med gatuarbete 
minskas
Man vill minska på olägenheterna med 
gatuarbete. En del av projekthelheten är 
forskningsprojektet Toimivat katuhankke-
et (Fungerande gatuprojekt) som Helsing-
fors stad genomförde i samarbete med 
Aalto-universitetet. På gång är också ett 
servicedesignprojekt för att förbättra upp-
levelsen av byggarbetsplatser. Även kom-
munikationen och växelverkan kring gatuar-
bete utvecklades. Kommunikationen kring 
ombyggnaden av Tavastvägen har fått god 
respons. 

Verkställandet av stadens havsstrategi 
framskred. På Skanslandet och Kungshol-
men byggdes kommunalteknik och Kalvhol-
men togs i bruk för rekreation. Nya sjötra-
fkleder och en ny verksamhetsmodell 
planerades för hela sjötrafken.

Sektorns nya digitala program satsar 
på att förnya verksamheten och förbättra 
kundtjänsten. Möjligheterna till elektronisk 
ärendehantering har utvidgats bland an-
nat för Lupapistes tjänstser. Kontaktbegä-
ran som kommit genom responssystemet 
besvarades inom tidsmålet, dvs. inom en 
vecka, i 94 procent av fallen.

Kring området som 
påverkas av spårvägen 
byggs bostäder.
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Sektorchef Tommi Laitio
 § Kultur
 § Motion och idrott
 § Ungdomsfrågor
 § Bibliotekstjänster

Nyckeltal
Verksamhetsintäkter .......... 34 milj. euro
Omkostnader ...........255 milj. euro (6 %)
Omkostnader/ 
invånare,....................................390 euro

Antal anställda ................................1 858  
Av hela personalen ........................ 5 % 

Biträdande borgmästare Nasima Razmyar, SDP
Ordförande för kultur- och fritidsnämnden 
Tomi Sevander var ställföreträdare från 8 juli till 31 december 2019.
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Kultur- och 
fritidssektorn

Kultur- och fritidssektorn upprätthåller och 
förbättrar möjligheten för Helsingforsbor i 
olika åldrar till psykiskt och fysiskt välbefn-
nande, bildning och aktivt medborgarskap 
samt stödjer stadens livskraft. Sektorn bju-
der stadens invånare och besökare på såväl 
konst, evenemang, kurser och hobbymöj-
ligheter som lokaler för verksamhet, plat-
ser och tjänster för motion samt stöd för 
medborgarverksamhet.

Helsingfors stadsbibliotek hade ett re-
kordbra år. Centrumbiblioteket Ode som 
öppnades i december 2018 ledde till rekor-
dantal besökare i bibliotek och ökade mäng-
der utlåningar. Antalet biblioteksbesök steg 
med nästan 40 procent, till över nio miljoner.

Året visade att den alltmer digitalisera-
de världen inte leder till att kunder lämnar 
biblioteket, utan de lockas in till när- och 
webbtjänster.

Stadsbiblioteket genomförde en ny tjänst 
där man med ett bibliotekskort kan låna sä-
songskort till idrotts- och kulturevenemang. 
Denna helsingforsiska idé spreds också 
till andra städer i Finland och väckte också 
uppmärksamhet utomlands.

Ode fck rikligt med erkännande, ett 
av de viktigaste var Public Library of the 
Year-priset av bibliotekssektorns världs-
kongress. Kommunförbundet belönade Hel-
singfors med priset Årets bibliotekskom-
mun för dess mångsidiga arbete med att 
främja läsande. 

Konstinrättningar allt mer populära
Helsingfors stad har sju kulturcentraler – 
Annegården, Caisa, Gamlasgården, Malms 
kulturhus, Savoyteatern, Stoa och Nord-
huset. Under årets gång deltog nästan 
900 000 människor i deras evenemang, ut-
ställningar, verkstäder och konstfostran. 
Årets mest centrala programinnehåll var 
Framtidslaboratoriet, en konstnärlig och in-
teraktiv plats för framtidsforskning.

Helsingfors konstmuseum HAM var efter 
Kiasma, Ateneum och Amos Rex Finlands 
fjärde mest intressanta konstmuseum. 
Dess utställningar och evenemang locka-
de drygt 190 000 besökare till Tennispalat-
set. Den mest populära utställningen var 
Ellen Thesleffs utställning ”Jag målar som 
en gud”. 

En annan utställning som väckte myck-
et intresse var en samproduktion mellan 
HAM och Helsingfors stadsmuseum, ”Sin-
nesstämning – Helsingfors 1939–1945”, som 
beskrev stämningen under krigstiden. Även 
stadsmuseets besökarantal nådde nya re-
kord, och var redan nära en halv miljon.

Antalet biblioteksbesök 
steg med nästan  
40 procent.
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En utredning över HAM:s framtid och 
verksamhetskoncept blev klar, och i fort-
sättningen bedöms konstmuseets organi-
sation och alternativa lägen. HAM förbered-
de Helsingforsbiennalen över samtidskonst 
som planerats för sommaren 2020 på 
Skanslandet.

Helsingfors stadsorkester gjorde turné 
i Mellaneuropa och hade konserter i Tysk-
land, Holland, Österrike och Polen, under 
ledning av chefdirigent Susanna Mälkki och 
tillsammans med violinist Pekka Kuusisto. I 
Musikhuset arrangerade stadsorkestern 44 
symfonikonserter, tre nöjeskonserter och 
fem barnkonserter. Stadsorkestern pro-
ducerade 19 direktsända HKO Screen-kon-
sertsändningar, med sammanlagt cirka 80 
000 åskådare. 

Inspirerad av Helsingfors stadsorkes-
ters lyckade fadderbarnsverksamhet fck 
sektorn verksamhetsmodellen Kulturens 
fadderbarn färdig. Varje barn som föds 
i Helsingfors får en konst- eller kulturak-
tör till fadder, med hjälp av vilken barnet 
och hens familj har en kontaktpunkt till 
konst. Med i projektet är 30 helsingforsiska 
konstaktörer. 

Främjande av motion och rörlighet 
som spetsprojekt
Motions- och rörlighetsprogrammet är ett 
av spetsprojekten i Helsingfors strategi. 
Målet med programmet är att få stads-
borna att röra sig mer och sitta mindre. 
Att främja motion och rörlighet är också 
en del av småbarnspedagogikens dagar, 
skoldagen, social- och hälsovårdstjäns-
terna, planeringen av stadsmiljön och för-
bättringen av välbefnnandet av stadens 
personal. Verkställandet av motions- och 
rörlighetsprogrammet framskred väl i 
samarbete med de övriga sektorerna. Av 
de 57 utvecklingsåtgärder som anteck-
nats i åtgärdsplanen aktiverades till fullo 
85 procent. Vid Idrottsgalan i januari 2020 
fck Helsingfors priset ”Finlands aktivaste 
kommun 2019”. 

Vid stadens motionsplatser ökade mängden 
besök till över åtta miljoner, trots det dystra 
vädret i juli. 

Sommarens badsäsong var god, med 
föga förekomst av blågröna alger. Ungefär 
750 000 besökare registrerades vid sta-
dens badstränder. Vid Rastböle lägerom-
råde var året väldigt livligt, med ungefär 
111 000 besökare.

Helsingfors idrottsväsen frade sitt hund-
raårsjubileum under hårt arbete. För att fra 
jubileet arrangerades på sommaren guida-
de rundvandringar i Tölö, kärnan av Helsing-

fors och Finlands idrottshistoria, där både 
Djurgårdens idrottsplan, Olympiastadion, 
Paavo Nurmis staty och Sporthallen fnns.

Ny verksamhetsmodell för 
ungdomsarbetet
Inom stadens ungdomstjänster var en av 
de centrala frågorna reformen av verksam-
hetsmodellen för det kulturella ungdomsar-
betet till att vara mer regionalt fokuserad. 
Arbetet utförs framförallt där ungdomar 
bor och rör sig spontant. 

Påverkningssystemet Krut för unga för-
nyades. Ungdomsrådet fck rätt att yttra sig 
och närvara i stadens nämnder. Det börja-
de som ett försök, och när verksamheten 
visade sig lyckad gjordes de ungas rätt att 
yttra sig och vara närvarande vid nämnder-
na permanent.

Ungas eget system för deltagande bud-
getering, KrutBudgeten, genomfördes redan 
för sjunde gången. Dessutom deltog de unga 
i medborgarbudgeteringen på stadsnivå.

Gemensamma kraftansträngningar i kul-
tur- och fritidssektorn var främjandet av di-
gitala ändringar, för vilket en lösningsbyrå 
grundades för sektorn. Helsingfors excep-
tionellt livliga kulturår fck gott om mediepu-
blicitet både i Finland och utomlands.

Helsingfors är Finlands 
aktivaste kommun 2019.
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Sektorchef Juha Jolkkonen
 § Familje- och socialtjänster
 § Hälsovårds- och missbrukstjänster
 § Sjukhus-, rehabiliterings- och 

omsorgstjänster

Nyckeltal
Verksamhetsintäkter .........186 milj. euro
Omkostnader .......2 164 milj. euro (47 %)
Omkostnader/ 
invånare ..................................3 312 euro

Antal anställda ...............................13 881
Av hela personalen ...................... 37 %

Biträdande borgmästare Sanna Vesikansa, Gröna 
Ordförande för social- och hälsovårdsnämnden 
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Social- och 
hälsovårdssektorn

Social- och hälsovårdsväsendet ordnar och 
producerar social- och hälsovårdstjänster 
för Helsingfors invånare. Denna sektor ska-
par förutsättningar för att upprätthålla och 
förbättra hälsan och välbefnnandet samt 
förebygger sociala och hälsomässiga pro-
blem och deras negativa effekter.

Sektorn fortsatte reformen av social- 
och hälsovårdsväsendets tjänster. En av 
fokuspunkterna var att ge fler möjligheter 
att använda e-tjänster i social- och hälso-
vårdsärenden. Dessa erbjöds i allt större 
utsträckning åt stadsborna. 

Helsingfors deltog i beredandet av land-
skapsreformen, tills regeringen på våren 
avbröt projektet bland annat på grund av 
dess problem med grundlagen. Staden för-
höll sig alltigenom mycket kritisk till den pla-
nerade reformen.

Helsingfors social- och hälsovårdssek-
tor förnyade sina tjänster utgående från tre 
verksamhetsmodeller. Verksamhetsmodel-
lerna var ett familjecenter avsett för barnfa-
miljer, en central för hälsa och välbefnnan-
de samt som tredje ett seniorcenter, som 
från årsskiftet 2020 är det nya namnet på 
det mångsidiga verksamhetscentret. 

Namnet seniorcenter är en precisare 
beskrivning av verksamhetens natur. I sta-
dens tio seniorcenter har äldre möjligheten 
att delta i dagverksamhet och rehabilite-
ring. De erbjuder också lång- och kortvarigt 
boende.

Ett tredje familjecenter öppnades i 
Berghäll
Social- och hälsovårdstjänsterna för barn-
familjer utvecklas i Helsingfors genom fa-
miljecenter-verksamhetsmodellen. En 
mångprofessionell service byggs åt klien-
terna med tanken att man på ett och sam-
ma ställe sörjer för rådgivning, handled-
ning, bedömning av servicebehovet och 
familjestöd.

Det tredje familjecentret i Helsingfors 
öppnade i Berghäll på Andra linjen i början 
av juni i nya lokaler. De tidigare familjecen-
tren öppnades i Östra centrum och Nord-
sjö, och ett fjärde planeras för centrum.

I familjecentren är de tillgängliga stöden 
för barnfamiljer omfattande. Berghällscen-
tret representeras 15 olika yrkesgrupper 
och allt som allt cirka 250 proffs inom so-
cial- och hälsovårdsarbetet. Centren har 
bland annat mödra- och barnrådgivning, 
psykologtjänster, hemservice för barnfamil-
jer, tal- och fysioterapi för barn, familjesoci-
alarbete, barnskydd och service för perso-
ner med funktionsnedsättning. Berghälls 
familjecenter centraliserades också alla 
svenskspråkiga tjänster i Helsingfors.

En mångprofessionell 
service byggs åt klienterna.
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Distansläkare och fler e-tjänster
Inom social- och hälsovårdssektorns 
e-tjänster togs flera nya appar i bruk och 
nya metoder prövades. Alla hälsostatio-
ner tog mot slutet av året i bruk en chatbot, 
som automatiskt erbjuder servicehandled-
ning och rådgivning dygnet runt. Den fck 
namnet Ainachat, och kunde redan i början 
styra över hälften av klienterna åt rätt håll.

Även socialrådgivningen använder sig av 
en chatt, där en yrkesperson ger råd och 
handleder klienten i socialtjänster för vuxna 
och i att ansöka om förmåner och stöd, sär-
skilt i början av klientförhållandet. Chatten 
frigör resurser för annan kundservice.

Vid Seniorinfo togs en elektronisk oros-
anmälan i bruk, genom vilken vem som helst 
kan anmäla sin oro ifall de misstänker att en 
äldre person inte klarar sig i livet utan hjälp. 
För problemsituationer i barnfamiljer har 
man tagit Behöver hjälp-knappen i bruk, ett 
lätt sätt att ta kontakt elektroniskt.

Vid Nordsjö och Malm hälsostationer in-
ledde man ett försök med distansmottag-
ning för läkare. Då kan patienten vara i kon-
takt med läkaren genom video från sin egen 
mobila enhet. I försöket undersöker man 
om distansmottagningen är ett lämpligt ar-
betssätt. Distansdiagnostik testades också 
vid fyra servicehus.

I den elektroniska Omaolo-tjänsten togs 
alla existerande symptombedömningar i 
bruk. Man kan göra en symptombedömning 
utan att logga in i tjänsten, men ifall klienten 
vill få respons om sin situation måste hen 
logga in. Under året hade tjänsten nästan 
20 000 registrerade användare.

Allt som allt ökade social- och hälsovår-
dens e-tjänster med ungefär en femtedel. 
Inom hälsovården användes e-tjänsterna 
ungefär 400 000 gånger, och i till exempel 
hemvården arrangerades ungefär 325 000 
virtuella och distansvårdsmöten.

Helsingfors har förberett sig på att i ok-
tober 2020 ta i bruk det klient- och patient-
datasystemet Apotti som är gemensamt för 

flera kommuner i Nyland och HNS. Syste-
met har krävt mycket utbildning av personal 
och planering.

Lösningar på bristen på personal har 
efterletats 
Social- och hälsovårdssektorn hade i slutet 
av året cirka 13 900 personer anställda, un-
gefär 800 färre än året innan. Majoriteten 
av personalminskningen beror på att Malms 
sjukhus och Haartmanska sjukhuset flyt-
tade personal till HNS i samband med att 
jourverksamheten slogs samman.

Ungefär 11 procent av personalen har 
invandrarbakgrund, det vill säga talar 
ett annat språk än fnska eller svenska 
som modersmål. Drygt 330 personer var 
svenskspråkiga.

Tillgången på läkare, socialarbetare och 
hemvårdspersonal försämrades ytterligare, 
vilket också märktes i att mängden ansö-
kanden till de utlysta tjänsterna minskade. 
Åtgärder för att främja tillgången på läka-
re och för att hålla dem kvar inleddes, och 
stigar för sjukvårdare med invandrarbak-
grund till det fnska arbetslivet utvecklades. 
Man försökte också lindra personalbris-
ten genom löneförhöjningar möjliggjorda av 
justeringspotten.

Enligt arbetshälsoenkäten har stressen 
som social- och hälsovårdssektorns per-
sonal upplever ökat, återhämtningen från 
arbetet försämrats, och oron över ens eget 
mentala välmående ökat. Trots det var ar-
betsengagemanget stort, personalen ansåg 
att arbetet var viktigt, man gick till arbetet 
med gott humör, och arbetsgemenskapens 
sociala kapital upplevdes som högst i hela 
staden.

I Nordsjö och i Malm 
inledde man ett försök 
med distansmottagning 
för läkare.
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Revisionsnämnden
Revisionskontoret
Revisionsnämnden
Revisionskontoret

Helsingfors stads administrativa organisation 31.12.2019

KoncernsektionenNäringslivssektionen

Social-och  
hälsovårds- 

sektorn

Social Services  
and Health Care
Sub-committee

Social Services  
and Health

Care Committee
Deputy Mayor (Chair)

Executive Director
• Family and social  

services
• Health care and  

substance abuse 
services

• Hospital,  
rehabilitation and 
nursing services

• Administration 
and support 
services

Executive  
Director
• Libraries
• Culture
• Sports
• Youth
• Administration  

and support 
services

Sports  
Sub-committee

Culture and  
Library  

Sub-committee

Youth  
Sub-committee

Executive  
Director
• Libraries
• Culture
• Sports
• Youth
• Administration  

and support 
services

Culture and Leisure 
Committee

Deputy Mayor (Chair)

Kultur-och  
fritidssektorn

Stadsmiljö- 
sektorn

Rescue Committee

Rescue Department

Executive Board 
of Helsinki City 

Transport
Helsinki City  

Transport

• Executive Director
• Land use and  

city structure
• Buildings and  

public works
• Services and  

permits
• Administration and 

support services

• Executive Director
• Land use and  

city structure
• Buildings and  

public works
• Services and  

permits
• Administration and 

support services

Environment  
and Permits Sub-

committee

Buildings and  
Public Works  

Sub-committee

Executive Director
• Land use and  

city structure
• Buildings and  

public works
• Services and  

permits
• Administration and 

support services

Urban Environment
Committee

Deputy Mayor (Chair)

Education  
Committee

Deputy Mayor (Chair)

Kasvatuksen 
ja koulutuk-
sen toimiala

Suomenkielinen 
jaosto

Ruotsinkielinen 
jaosto

Kasvatus- ja 
koulutuslautakunta
Apulaispormestari pj

Toimialajohtaja
• Varhaiskasvatus  

ja esiopetus
• Perusopetus
• Lukio- ja  

ammatillinen 
koulutus ja  
 vapaa  
sivistystyö

• Ruotsinkieliset 
palvelut

• Hallinto- ja  
tukipalvelut

Education  
Division

Finnish  
Sub-committee

Swedish  
Sub-committee

Education  
Committee

Deputy Mayor (Chair)

• Executive 
Director

• Early childhood 
education and 
preschool  
education

•  Comprehensive 
education

• Secondary and 
adult education

• Swedish ser-
vices

•  Administration 
and support 
services

Kasvatuksen 
ja koulutuk-
sen toimiala

Suomenkielinen 
jaosto

Ruotsinkielinen 
jaosto

Kasvatus- ja 
koulutuslautakunta
Apulaispormestari pj

Toimialajohtaja
• Varhaiskasvatus  

ja esiopetus
• Perusopetus
• Lukio- ja  

ammatillinen 
koulutus ja  
 vapaa  
sivistystyö

• Ruotsinkieliset 
palvelut

• Hallinto- ja  
tukipalvelut

Education  
Division

Finnish  
Sub-committee

Swedish  
Sub-committee

Education  
Committee

Deputy Mayor (Chair)

• Executive 
Director

• Early childhood 
education and 
preschool  
education

•  Comprehensive 
education

• Secondary and 
adult education

• Swedish ser-
vices

•  Administration 
and support 
services

Kasvatuksen 
ja koulutuk-
sen toimiala

Suomenkielinen 
jaosto

Ruotsinkielinen 
jaosto

Kasvatus- ja 
koulutuslautakunta
Apulaispormestari pj

Toimialajohtaja
• Varhaiskasvatus  

ja esiopetus
• Perusopetus
• Lukio- ja  

ammatillinen 
koulutus ja  
 vapaa  
sivistystyö

• Ruotsinkieliset 
palvelut

• Hallinto- ja  
tukipalvelut

Fostrans-och  
utbildnings- 

sektorn

Finnish  
Sub-committee

Swedish  
Sub-committee

• Executive 
Director

• Early childhood 
education and 
preschool  
education

•  Comprehensive 
education

• Secondary and 
adult education

• Swedish ser-
vices

•  Administration 
and support 
services

Suomenkielinen 
jaosto

Ruotsinkielinen 
jaosto

Toimialajohtaja
• Varhaiskasvatus  

ja esiopetus
• Perusopetus
• Lukio- ja  

ammatillinen 
koulutus ja  
 vapaa  
sivistystyö

• Ruotsinkieliset 
palvelut

• Hallinto- ja  
tukipalvelut

Svenska  
sektionen

City Executive  
Office

City Manager

Stadskansliet
Kanslichefen

Centralför- 
valtningen

Ympäristö- ja  
lupajaosto

Kulttuuri- ja 
kirjastojaosto

Rakennusten ja 
yleisten alueiden 
jaosto

Pelastus-
lautakunta

Pelastuslaitos

Liikennelaitoksen jk

Liikennelaitos

Kaupunkiympäristö-
lautakunta

Apulaispormestari pj

Kulttuuri- ja vapaa-
aika lautakunta

Apulaispormestari pj

Sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Apulaispormestari pj

Environment  
and Permits Sub-

committee

Culture and  
Library  

Sub-committee

Youth  
Sub-committee

Buildings and  
Public Works  

Sub-committee

Rescue Committee

Rescue Department

Executive Board 
of Helsinki City 

Transport
Helsinki City  

Transport

Urban Environment
Committee

Deputy Mayor (Chair)

Culture and Leisure 
Committee

Deputy Mayor (Chair)

Ympäristö- ja  
lupajaosto

Kulttuuri- ja 
kirjastojaosto

Rakennusten ja 
yleisten alueiden 
jaosto

Pelastus-
lautakunta

Pelastuslaitos

Liikennelaitoksen jk

Liikennelaitos

Kaupunkiympäristö-
lautakunta

Apulaispormestari pj

Kulttuuri- ja vapaa-
aika lautakunta

Apulaispormestari pj

Environment  
and Permits Sub-

committee

Culture and  
Library  

Sub-committee

Youth  
Sub-committee

Buildings and  
Public Works  

Sub-committee

Rescue Committee

Rescue Department

Executive Board 
of Helsinki City 

Transport
Helsinki City  

Transport

Urban Environment
Committee

Deputy Mayor (Chair)

Culture and Leisure 
Committee

Deputy Mayor (Chair)

Ympäristö- ja  
lupajaosto

Kulttuuri- ja 
kirjastojaosto

Rakennusten ja 
yleisten alueiden 
jaosto

Pelastus-
lautakunta

Pelastuslaitos

Liikennelaitoksen jk

Liikennelaitos

Kaupunkiympäristö-
lautakunta

Apulaispormestari pj

Kulttuuri- ja vapaa-
aika lautakunta

Apulaispormestari pj

Kultur- och  
fritidsnämnden

Biträdande  
borgmästare ordf.

Organ med förtroendevalda
Tjänstemannaförvaltning

Direktionen för 
affärsverket  

servicecentralen

Affärsverket  
servicecentralen

Direktionen för 
affärsverket  

ekonomiförvalt-
ningstjänsten

Affärsverket <
ekonomiförvalt-

ningstjänsten

Direktionen för 
affärsverket  

företagshälsan
Affärsverket  

företagshälsan
Direktionen för 

affärsverket  
byggtjänsten

Affärsverket bygg-
tjänsten (Stara)

Finska  
sektionen

Fostrans- och  
utbildningsnämnden

Biträdande  
borgmästare ordf.

Sektorchef
• Småbarnspeda-

gogik och försko-
leundervisning

• Grundläggande 
utbildning

• Gymnasie- och 
yrkesutbildning 
och fritt bild-
ningsarbete

• Svenska tjänster
• Förvaltnings- och 

stödtjänster

Stadsmiljö- 
nämnden

Biträdande  
borgmästare ordf.

Sektionen för  
byggnader och 

allmänna områden

Miljö- och  
tillstånds- 
sektionen

Sektorchef
• Markanvändning  

och stadsstruktur
• Byggnader och 

allmänna områden
• Tjänster och 

tillstånd
• Förvaltnings- och 

stödtjänster

Räddningsnämnden

Räddningsverket

Direktionen  
för  

trafkaffärsverket

Trafkaffärsverket

Sektorchef
• Biblioteken
• Kultur
• Idrott
• Ungdomar
• Förvaltnings- och 

stödtjänster

Idrottssektionen

Kultur- och biblio- 
tekssektionen

Ungdoms- 
sektionen

Social- och  
hälsovårds- 
nämndens  

sektion

Social- och 
hälsovårdsnämnden

Biträdande  
borgmästare ordf.

Sektorchef
• Familje- och  

socialtjänster
• Hälsovårds- och 

missbrukar- 
tjänster

• Sjukhus-,  
rehabiliterings-  
och omsorgs- 
tjänster

• Förvaltnings- och 
stödtjänster

Stadsfullmäktige

Stadsstyrelsen  
Borgmästare ordf. • biträdande borgmästare + 10 ledamöter
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Stadens 
organisation

Stadsfullmäktige tillsätts genom val och är 
Helsingfors högsta beslutande organ. Full-
mäktige väljer borgmästare och biträdan-
de borgmästare för en mandatperiod i taget 
bland ledamöterna eller ersättarna. Stads-
fullmäktiges nuvarande mandatperiod bör-
jade 1.6.2017. 

Borgmästaren är stadsstyrelsens ordfö-
rande. Biträdande borgmästarna är sektor-
nämndernas ordförande samt ledamöter i 
stadsstyrelsen. Borgmästaren och de biträ-
dande borgmästarna är förtroendevalda på 
heltid.

Kanslichefen och sektorcheferna är 
tjänstemannachefer
Centralförvaltningen leds av kanslichefen 
och sektorerna av respektive sektorchefer. 
Dessa är tjänsteinnehavare. Kanslichefen är 
chef för sektorcheferna. Kanslichefen och 
sektorcheferna är underställda borgmästa-
ren och biträdande borgmästarna.

Stadens kanslichef
Sami Sarvilinna

Sektorchef för fostran och utbildning Liisa 
Pohjolainen

Sektorchef för stadsmiljön
Mikko Aho

Sektorchef för kultur och fritid
Tommi Laitio 

Sektorchef för social- och 
hälsovårdsväsendet
Juha Jolkkonen
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Stadens 
beslutsfattande
Stadsfullmäktige är Helsingfors högsta 
beslutande organ, som väljs genom kom-
munalval vart fjärde år. Stadsfullmäktige 
ansvarar för stadens verksamhet och eko-
nomi. Det nuvarande stadsfullmäktige inled-
de sitt arbete 1.6.2017. 

Fullmäktige har tretton politiska grup-
peringar, 85 ledamöter och samma antal 
ersättare.

Fullmäktige sammanträder varannan ons-
dag och sammanträdena sänds direkt på 
Helsingforskanalen på nätet. Helsingforska-

nalen fnns på http://www.helsinkikanava.f/
www/kanava/sv. Sammanträdena kan även 
ses som inspelningar på samma webbplats. 

Stadsfullmäktiges sammanträden kan 
även följas från publikläktaren i stadsfull-
mäktiges sessionssal, adress: Sofegatan 3.

Beslutshandlingar och beslutsmedde-
landen från sammanträdena kan läsas på 
webbplatsen http://www.hel.f/www/Helsin-
ki/sv/stad-och-forvaltning/beslutsfattande 
> Stadsfullmäktige. 

Politiska styrkeförhållanden 2019 

10

15

20

25

THAPFPKDLNSVKESKPSRKPVLSDPVihr.KOK

(Saml.) Samlingspartiet • (Gröna) De Gröna • (SDP) Socialdemokratiska partiet • (VF) Vänsterförbundet • 
(SFP) Svenska folkpartiet • (Sannf.) Sannfnländarna • (C) Centern • (BF)  Blå framtids fullmäktigegrupp • (RN) Rörelse Nu 
Helsingfors • (KD) Kristdemokraterna • (FP) Feministiska partiet • (ÖP) Öppna partiet • (SH) Ett sunt Helsingfors
Kvinnor 43 (51 procent) • Män 42  42 (49 procent)

Saml. Gröna SDP VF SFP Sannf. C RNBF KD FP ÖP SH
23 12 5 2 121 10 4 2 1 1 1 1
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Stadsfullmäktiges ordförande: i mitten ordförande Otso Kivekäs (Gröna), till vänster första vice ordförande  
Harry Bogomoloff (Saml.) och till höger andra vice ordförande Paavo Arhinmäki (VF).

352 
behandlade ärenden inklusive 

behandlade motioner

150 
inlämnade  
motioner  

140 
behandlade  

motioner 

109 
omröstningar 

21 
sammanträden

12 
frågor under fråge-

stunder  
(6 frågestunder)

2 563 
anföranden
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Stadsfullmäktige
Stadsfullmäktiges ordförande
Otso Kivekäs (Gröna) fr.o.m. 
16.1.2019 (Tuuli Kousa t.o.m. 
16.1.2019) 

I vice ordförande  
Harry Bogomoloff (Saml.)

II vice ordförande  
Paavo Arhinmäki (VF) fr.o.m. 
5.6.2019 (Pentti Arajärvi t.o.m. 
5.6.2019)

Samlingspartiets 
fullmäktigegrupp 23
Ted Apter  
Sirpa Asko-Seljavaara  
Harry Bogomoloff
Juha Hakola  
Atte Kaleva  
Arja Karhuvaara  
Kauko Koskinen  
Terhi Koulumies 
Heimo Laaksonen  
Otto Meri  
Seija Muurinen  
Dani Niskanen  
Mia Nygård  
Jenni Pajunen  
Pia Pakarinen  
Matti Parpala  
Jaana Pelkonen  
Risto Rautava  
Wille Rydman  
Daniel Sazonov *
Ulla Marja Urho  
Jan Vapaavuori
Juhana Vartiainen  

Grönas fullmäktigegrupp 21
Alviina Alametsä  
Jussi Chydenius  
Fatim Diarra  
Jasmin Hamid  
Atte Harjanne  
Kaisa Hernberg * (t.o.m. 
11.12.2019)
Mari Holopainen  
Kati Juva  
Emma Kari  
Otso Kivekäs
Tuuli Kousa (t.o.m. 13.3.2019)

Elina Moisio  
Maria Ohisalo  
Hannu Oskala (fr.o.m. 13.3.2019)
Satu Silvo  
Anni Sinnemäki 
Osmo Soininvaara  
Leo Stranius  
Johanna Sydänmaa  
Reetta Vanhanen * (fr.o.m. 
11.12.2019)
Sanna Vesikansa
Ozan Yanar  

Socialdemokraternas 
fullmäktigegrupp 12
Pentti Arajärvi
Tuula Haatainen  
Eero Heinäluoma  
(t.o.m. 25.9.2019)
Eveliina Heinäluoma *
Ville Jalovaara  
Jukka Järvinen  
Johanna Laisaari  
(fr.o.m. 25.9.2019)
Abdirahim (Husu) Mohamed 
Nasima Razmyar
Ilkka Taipale  
Pilvi Torsti  
Sinikka Vepsä  
Thomas Wallgren  

Vänsterförbundets 
fullmäktigegrupp 10
Paavo Arhinmäki
Veronika Honkasalo  
Mai Kivelä  
Dan Koivulaakso  
Vesa Korkkula  
Petra Malin  
Silvia Modig 
Sami (Frank) Muttilainen  
Suldaan Said Ahmed  
Anna Vuorjoki *

Svenska folkpartiets 
fullmäktigegrupp 5
Eva Biaudet  
Jörn Donner (t.o.m. 24.4.2019)
Laura Finne-Elonen  
(fr.o.m. 24.4.2019)
Björn Månsson *
Marcus Rantala  
Silja Borgarsdóttir Sandelin  

Sannfinnländarnas 
fullmäktigegrupp 4
Jussi Halla-aho  
Pia Kopra  
Mika Raatikainen *
Mari Rantanen  

Centerns fullmäktigegrupp 2
Laura Kolbe  
Terhi Peltokorpi *

Blå framtids fullmäktigegrupp 2 
Sampo Terho *
Jussi Niinistö

Rörelse Nu Helsingfors 2
Mirita Saxberg * 
Joel Harkimo (flyttade 
från Samlingspartiets 
fullmäktigegrupp 27.3.2019) 

Kristdemokraternas 
fullmäktigegrupp 1
Mika Ebeling *

Feministiska partiets 
fullmäktigegrupp 1
Katju Aro *

Öppna partiets fullmäktigegrupp 1
Petrus Pennanen * (flyttade från 
Piratpartiet 11.12.2019) 

Ett sunt Helsingfors 1
Paavo Väyrynen * (flyttade 
från Kristdemokraternas 
fullmäktigegrupp 29.8.2018) 

* fullmäktigegruppens 
ordförande
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Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen 2019 
Jan Vapaavuori ordf. 
Anni Sinnemäki 1 vice ordförande 
Tomi Sevander 2 vice ordförande

Ordinarie ledamöter Personliga ersättare
Jan Vapaavuori 
Borgmästare

Saml. Ulla-Marja Urho

Anni Sinnemäki
Biträdande borgmästare för stadsmiljön 

Gröna Mikko Särelä

Pia Pakarinen 
Biträdande borgmästare för fostran och 
utbildning 

Saml. Juha Hakola

Tomi Sevander
Stf. biträdande borgmästare  
för kultur och fritid  

SDP Thomas Wallgren

Sanna Vesikansa 
Biträdande borgmästare för social- och 
hälsovårdssektorn

Gröna Jasmin Hamid

Daniel Sazonov Saml. Jenni Pajunen
Wille Rydman Saml. Arja Karhuvaara
Terhi Koulumies Saml. Otto Meri
Kaisa Hernberg Gröna Mikko Kiesiläinen
Ozan Yanar Gröna Fatim Diarra
Nasima Razmyar SDP Elisa Gebhard
Anna Vuorjoki VF Mai Kivelä
Veronika Honkasalo VF Suldaan Said Ahmed 
Mika Raatikainen Sannf. Mari Rantanen
Marcus Rantala SFP Silja Borgarsdóttir Sandelin
 
Stadsstyrelsens föredragande: kanslichef Sami Sarvilinna
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Koncernsektionen
Stadsstyrelsens koncernsektion övervakar stiftelsernas och dottersammanslutningarnas 
verksamhet. Ordförande Jan Vapaavuori • Vice ordförande Jasmin Hamid

Ordinarie ledamöter Personliga ersättare 
Jan Vapaavuori Saml. Pia Pakarinen
Ulla-Marja Urho Saml. Wille Rydman
Juha Hakola Saml. Terhi Koulumies
Jasmin Hamid Gröna Mikko Särelä
Mikko Kiesiläinen Gröna Anni Sinnemäki
Nasima Razmyar SDP Elisa Gebhard
Tomi Sevander SDP Thomas Wallgren
Veronika Honkasalo VF Suldan Said Ahmed
Mika Raatikainen Sannf. Mari Rantanen

Föredragande: kanslichef Sami Sarvilinna

Näringslivssektionen 
Stadsstyrelsens näringslivssektion styr stadens policy avseende näringsliv, 
konkurrenskraft, invandring och sysselsättning. 
 
Ordförande Jan Vapaavuori • Vice ordförande Ozan Yanar

Ordinarie ledamöter Personliga ersättare 
Jan Vapaavuori Saml. Pia Pakarinen
Jenni Pajunen Saml. Wille Rydman
Otto Meri Saml. Arja Karhuvaara
Ozan Yanar Gröna Sanna Vesikansa
Anni Sinnemäki Gröna Mikko Särelä
Fatim Diarra Gröna Reetta Vanhanen
Elisa Gebhard SDP Tomi Sevander
Suldaan Said Ahmed VF Mai Kivelä
Silja Borgarsdóttir Sandelin SFP Marcus Rantala 

Föredragande: näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva

Stadstyrelsens ordförande: i mitten ordförande och borgmästare Jan Vapaavuori (Saml.), till höger första vice 
ordförande Anni Sinnemäki (Gröna) och till vänster andra vice ordförande Tomi Sevander (SDP).
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Nämnder och 
direktioner

Var och en av de fyra sektorerna har en 
nämnd med 13 ledamöter och 1–3 sektioner. 
Under centralförvaltningen och sektorerna 
verkar även direktionerna för affärsverken 
och räddningsnämnden. 

Revisionsnämnden är direkt underställd 
stadsfullmäktige. 

Utbildning och fostran 
Fostrans- och utbildningsnämnden 
 § Finska sektionen 
 § Svenska sektionen 

Stadsmiljö 
Stadsmiljönämnden 
 § Miljö- och tillståndssektionen 
 § Sektionen för byggnader och allmänna 

områden 
Räddningsnämnden 
Direktionen för trafkaffärsverket (HST) 

Kultur och fritid 
Kultur- och fritidsnämnden 
 § Kultur- och biblioteksektionen 
 § Idrottssektionen
 § Ungdomssektionen 

Social- och hälsovård 
Social- och hälsovårdsnämnden 
 § Social- och hälsovårdssektionen 

Affärsverkens direktioner 
Direktionen för affärsverket 
Servicecentralen 
Direktionen för affärsverket 
Ekonomiförvaltningstjänsten 
Direktionen för affärsverket Företagshälsan 
Direktionen för affärsverket Byggtjänsten 

Övriga 
Revisionsnämnden 
Centralvalnämnden (sammanträder i sam-
band med val)
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Fakta om Helsingfors 

Helsingfors
Grundad 1550
Huvudstad 1812

Areal och miljö
Totalareal, km2 719 
Land km2 217 
Befolkningstäthet invånare per km2 
landområde

2 993

Strandlinje, km 123
Öar 327

Medeltemperatur
hela året 2019 7,4 oC
varmaste månaden, augusti  17,5 oC
kallaste månaden, februari -4,6 oC

Befolkning
Folkmängd 2019/2020 653 835
Åldersfördelning, %
• 0–6 6,9
• 7–15 8,2
• 16–64 67,6
• 65–74 9,9
• 75+ 7,4

Förväntad livslängd 81,6
• män 78,7
• kvinnor 84,1
Finska medborgare % 90,4
Utländska medborgare % 9,6

Finskspråkiga % 78,2
Svenskspråkiga % 5,6
Övriga språk % 16,2

Boende 2018
Bostadslägenheter sammanlagt 367 680
Ägarbostäder % 41,3
Boendetäthet m2/person 34,1
Stadens hyresbostäder 48 288

Arbetsmarknad 
Arbetsplatser 434 400
• primärproduktion, % 0,1 
• förädling, % 10,2 
• tjänster totalt, % 88,3

marknadsservice, %
offentlig förvaltning, välfärdsservice, % 27,2
övrig eller okänd, % 1,4

Företag totalt 50 358
Arbetskraft (15–74-åringar):
• Sysselsatta 338 400
• arbetslösa 24 000
Andel sysselsatta, % 71,8
Arbetslöshetsgrad, % 6,6

Kommunikation 2017
Registrerade bilar per 1 000 
invånare

546

Kollektivtrafk inom staden,
resor sammanlagt, mn

290

Antal mobiltelefoner per 100 
invånare (hela landet)

172

Internetanvändare (16–89 år), andel 
av befolkningen, %

95
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Energi- och vattenförsörjning 
Elförsäljning, GWh 6 724
Fjärrvärmeförsäljning, GWh 6 770
Vattenförsäljning 
(Huvudstadsregionen), mn m3 

74,3 

Vattenförbrukning per invånare och 
dag, liter (Huvudstadsregionen)

226

Renat avloppsvatten, volym, mn m3 92

Social- och hälsovård 
Stadens hälsostationer 24
Stadens sjukhus1 3

Primärvård
Primärvårdsbesök2

totalt, mn 6,4
• besök på hälsostationer, mn 5,9
• tandvårdsbesök, mn3 0,5
• totalt per invånare 9,8
Institutionsvård i medeltal dagligen 780
• på egna sjukhus 695
• på köptjänstsjukhus 84
totalt per 1 000 invånare 1,2

Specialsjukvård
Poliklinikbesök sammanlagt, mn 1,4
• på egna enheter4, mn 0,4
• på köptjänstpolikliniker, 1
• totalt per invånare 2,1
Institutionsvård i medeltal dagligen 1 003
• vid egna enheter 204
• vid köptjänstsjukhus 799
• totalt per 1000 invånare 1,5
Platser vid servicehus för åldringar 2 818
• antal per hundra 75 år fyllda 6,2
• institutionsvårdplatser3 1 360
• antal per hundra 75 år fyllda 3,0

Fostran och utbildning
Barnplatser inom 
småbarnspedagogiken5

Antal/100 1–6-åringar

67

Utbildningsstruktur
Procentuell andel 15 år fyllda med 
• högst utbildning på grundskolenivå 25
• examen på mellannivå (sekundär) 33
• examen på högskolenivå (tertiär) 42

Läroanstalter i Helsingfors
• Universitet 3
• Yrkeshögskolor 6
• Yrkesinriktade läroanstalter 18
• Grundskolor och gymnasier 165

Kultur och fritid
Stadsbiblioteket
• Antal lån, milj. 9,0
• Antal lån per invånare 14,0
Museer 59
Friluftsvägar och motionsslingor, km 216
Simhallar 13
Idrottssalar och hallar 818

Turism
• Passagerartrafk (mn 

passagerare)
• via Helsingfors-Vanda flygstation

22

• via Helsingfors hamn 12
• via Helsingfors järnvägsstation
• Närtrafk
• Fjärrtrafk

66
7

Turister på hotell, miljoner 2,5
• övernattningar sammanlagt 4,5
• varav utlänningar 2,4
Antal hotell 68
• hotellrum 10 078
• bäddar 20 871
Internationella kongresser och 
evenemang 

395

• deltagare 84 114

1 Dal, Malm, Storkärr
2 Siffrorna för besöken på hälsostationer inbegriper besök 

inom stadens egen öppna sjukvård, hälsocentralsjour, 
hemvård och annan öppen vård samt vårdsamtal och övrig 
kontakt i stället för besök

3  Siffrorna för tandvården inbegriper besök inom såväl den 
egna verksamheten som de köpta tjänsterna och besök vid 
HUCS undervisnings- och vårdenhet för munsjukdomar

4  Inkl. psykiatriska sjukhuset. Siffrorna inbegriper besök 
inom den egna verksamheten och de köpta tjänsterna samt 
vårdsamtal och övrig kontakt i stället för besök

5 Inkl. kommunala daghem, familjedagvård och 
köptjänstdaghem
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Helsingfors 
investeringsutgifter 
ökade kraftigt

Helsingfors är en växande stad vars eko-
nomi domineras av kraftigt ökade investe-
ringsutgifter, såsom tidigare år. 

Räkenskapsperiodens resultat var 377 
miljoner euro, vilket var 94 miljoner bättre 
än i budgeten. 

Oavsett den höga investeringsnivån kun-
de man fnansiera en stor del av investe-
ringarna med inkomstmedel. Verksamhet-
ens och investeringarnas kassaflöde var 
sammanlagt 33 miljoner euro negativt.  In-
vesteringsutgifterna ökade med 150 mn 
euro från föregående år, och uppgick till 
780 mn euro. 

Helsingfors har investerat kraftigt i trafk, 
nya bostadsområden och skolor. Det bygg-
des även nya daghem. Helsingfors garan-
terar förutsättningarna för en hållbar till-
växt men ser också till att servicekvaliteten 
utvecklas. 

Nu har bokslutet för 2019 publicerats 
men med tanke på framtiden bör man vara 
beredd på att stadens ekonomiska situa-
tion och därmed möjligheterna att rikta eko-
nomiska resurser till investeringar betyd-
ligt kommer att förändras som en följd av 
coronaepidemin.

Fortfarande livligt byggande 
Det livliga byggandet fortsatte och under 
2019 färdigställdes 6 736 bostäder. Flest 
bostäder byggdes på Busholmen och i Fis-
kehamnen, i båda områdena byggs närmare 
2 000 bostäder. 

Närmare 270 miljoner euro användes till 
husbyggnadsprojekt. De största projekten 
var Jätkäsaaren peruskoulu och ombyggna-
den av Vesalan peruskoulu. Det användes 
närmare 150 miljoner euro på grundbered-
ning av områden samt gator och parker, va-
rav mest i Västra hamnen, Kronbergsstran-
den och Fiskehamnen. 

Det byggdes inte verksamhetslokaler i 
samma takt som tidigare år. Också antalet 
beviljade bygglov minskade en aning från 
föregående år.  

Under 2019 utvecklades ekonomin 
fortfarande positivt
Räkenskapsperiodens resultat, 377 miljoner 
euro, var 94 miljoner bättre än i budgeten. 

Detta berodde på att driftsinkomsterna 
märkbart översteg budgeten. Det inflöt mer 
inkomster från försäljning av mark, bygg-
nader och aktier än budgeterat. Den totala 
försäljningsinkomsten var 157 miljoner euro, 
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Omkostnader och verksamhetsintäkter
miljoner euro 

Social- och hälsovårdssektorn  
2 164 / 47 %

Fostrans- och 
utbildningssektorn  
1 202 / 26 %

Stadsmiljösektorn 
771 / 17 %

Kultur- och 
fritidssektorn  
255 / 6 %

Central�r-
valtningen 
241 / 5 %

Omkostnader totalt 4 633 miljoner euro 

Utan a�rsverk och fonder, interna poster har inte eliminerats 

Kommunalska� 
2 633 50 %

Samfundsska�
587 / 11 %

Hyresinkomster 
388 / 7 %

Försäljningsintäkt
er 338 / 6 %

Avgi�sinkomster 
231 / 4 %

Tillverkning �r 
eget bruk  
177 / 3 %

Statsandelar
233 / 4 %

Finansierings-
intäkter 
133 / 3 %

Övriga 
verksamhets-
inkomster 
196 / 4 %

Fastighetsska� 
274 / 5 %

Totala intäkter sammanlagt 5 242 miljoner euro 
Understöd 
och bidrag  
53 / 1 %Si�rorna innehåller a�rsverk och fonder, interna poster har eliminerats. 

Totala intäkter 
miljoner euro 
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vilket var 40 mn euro mer än föregående 
år. Även dividendinkomsterna var större än 
budgeterat. 

Den gynnsamma ekonomiska utveckling-
en och stadens möjlighet att fnansiera in-
vesteringarna med internt tillförda medel är 
en följd av en långsiktig hushållning. 

Skatteintäkterna ökade, men mindre 
än budgeterat 
Skatteintäkterna ökade med 2,3 procent 
från föregående år. Inkomsterna från skat-
ter och statsandelar var sammanlagt 47 mn 
euro mindre än i budgeten för 2019.

De externa omkostnaderna ökade med 
nästan fem procent

Utfallet för stadens externa omkostnader 
var 34 miljoner euro högre än budgeterat. 
De ökade med 4,8 procent jämfört med fö-
regående år. 

Oavsett den höga investeringsnivån kun-
de man fnansiera en stor del av investe-
ringarna med internt tillförda medel. Verk-

samhetens och investeringarnas kassaflöde 
var sammanlagt 33 miljoner euro negativt.  
Investeringsutgifterna ökade med 150 mn 
euro från föregående år, och uppgick till 
780 mn euro. 

Lånen amorterades med medel från 
kassan
Lånen amorterades planenligt med 87 mil-
joner euro. Inget nytt lån togs upp. Det var 
möjligt att fnansiera amorteringarna med 
kassamedel och behålla stadens likvidi-
tet på en tillräcklig nivå. Stadens lånestock 
sjönk till 1 014 mn euro. Lånebeloppet var 
1 551 euro per invånare. 

Investeringsutgifter
Investeringsutgifter totalt 780,4 miljoner euro 

Investeringsutgifter utan affärsverk, totalt 639,9 miljoner euro 

Fast egendom 105,8

Byggnader 266,1

Gator och trafkleder 158,7

Parker och motionsområden 34,9

Grundanskaffning av lös egendom 58,8

Värdepapper 10,8

Övrig kapitalhushållning 4,8

Helsingfors garanterar 
förutsättningarna för en 
hållbar tillväxt
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Personal

Antalet anställda i stadens olika sektorer vid utgången av året

*  I Centralförvaltningens siffror ingår också personalen vid Servicecentralen Helsingfors, affärsverket 
byggtjänsten (Stara), affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten (Talpa), revisionskontoret och Företagshälsan 
Helsingfors. 

**  I stadsmiljöns siffror ingår också personalen vid räddningsverket och trafkaffärsverket (HST).

Sektor Ordinarie 
anställda 

Visstidsans- 
tällda

Hela 
personalen

Ändring 
2018−2019

Centralförvaltningen* 3 676  463 4 139 −15

Fostran och utbildning 10 703 3 296 13 999 616

Stadsmiljö** 3 340 242 3 582 56

Kultur och fritid 1 591 267 1 858 −6

Social- och hälsovård 10 986 2 895 13 881 −848

Sammanlagt 30 296 7 163 37 459 −197

Staden hade 37 459 anställda, två tredjede-
lar var kvinnor. Personalens största ålders-
grupp är personer i åldern 50–59, och av de 
stadigvarande anställda hade 35,7 procent 
arbetat i staden i över femton år.

Personalantalet minskade jämfört med 
det föregående året med 0,5 procent, och 
antalet medarbetare minskade med drygt 
200 personer. Social- och hälsovårdssek-
torns personalantal minskade i och med 
ändringar i organisationen och överlåtelser 
av affärsrörelse. Även personalantalet inom 
kultur- och fritidssektorn minskade. Perso-
nalen inom fostrans- och utbildningssek-
torn däremot ökade. Inom småbarnspeda-
gogiken har man haft problem med tillgång 

på medarbetare, och i stadsmiljösektorn 
har man haft problem att fylla alla expert-
tjänster. Antalet lediga platser i stadsmiljö-
sektorn har förblivit densamma som året 
innan. I ökningen av personalantalet i stads-
kansliet syns vikariat och projektspecif-
ka uppgifter samt nya uppgifter i samband 
med digitaliseringsprogrammet.

Lönesumman som betalas till stadigva-
rande och visstidsanställda inom sektorer-
na, affärsverken och ämbetsverken var över 
1,4 miljarder euro. De generella lönepåsla-
gen och löneharmoniseringen i samband 
med sektorreformen förklarar ökningen på 
tre procent i lönesumman.
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Bokslutets nyckeltal 2019

Koncernen Staden
2019 2018 2019 2018

Resultaträkningens nyckeltal  
Verksamhetsintäkter av 
verksamhetsutgifterna, %

61,5 61,3 27,9 28,0

Årsbidrag, miljoner euro 1 377 1 358 741 752
Årsbidrag, % av avskrivningarna 166,8 174,6 203,4 216,8
Årsbidrag, euro/invånare 2 108 2 096 1 135 1 160

Finansieringsanalysens nyckeltal
Kumulativt kassaflöde för 
verksamheten och investeringar för 
fem år, miljoner euro1

-283,1 97,9 354,7 789,7

Kumulativt kassaflöde för 
verksamheten och investeringarna 
för fem år, miljoner euro, utan 
bokföringseffekterna av bolagiseringar 
av affärsverk under 2014

.. .. 354,7 410,3

Internt tillförda medel för investeringar, % 62,8 79,5 96,9 122,6
Låneskötselbidrag 3,1 3,3 7,4 6,3
Likviditet, kassadagar 62 69 77 91

Balansräkningens nyckeltal
Soliditetsgrad, % 62,7 62,6 81,6 80,6
Relativ skuldsättning, %  88,6 87,4 43,8 45,8
Kumulativt överskott (underskott), 
miljoner euro

5 724 5 250 6 102 5 753

Kumulativt överskott (underskott) 
euro / invånare

8 761 8 101 9 339 8 877

Lånestock 31.12, miljoner euro 5 171 4 984 1 014 1 100
Lån, euro/invånare 7 914 7 691 1 551 1 698
Lån och hyresansvar 31.12, miljoner euro 5 769 5 663 1 250 1 394
Lån och hyresansvar, euro / invånare 8 830 8 739 1 914 2 151
Kreditfordringar 31.12, miljoner euro 474 478 1 950 1 944
Koncernens kreditfordringar 31.12 
euro/invånare 726 738 .. ..

Invånarantal 31.12 653 400 648 042

Invånarantalet för jämförelseåret 2018 utifrån förhandsuppgifter har uppdaterats att motsvara det 
slutgiltiga invånarantalet. En motsvarande uppdatering har gjorts för nyckeltalen för år 2018. 
Justerat invånarantal 653 835.
1) Jämförelseuppgifter för år 2018 har ändrats: av det egna kapitalet har 7,2 miljoner euro flyttats till 
korrektivposter till internt tillförda medel.  

Kalkylscheman för nyckeltal fnns på sidan 58.
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Helsingfors stads resultaträkning
milj. euro

1. 1. – 31. 12. 2019 1. 1. – 31. 12. 2018
Verksamhetsintäkter  
Försäljningsintäkter 338,0 356,0
Avgiftsintäkter 230,8 226,9
Understöd och bidrag 52,7 45,1
Hyresintäkter 387,7 366,8
Övriga verksamhetsintäkter 196,0 160,3

1 205,2 1 155,1
Tillverkning för eget bruk 176,6 163,2

Verksamhetskostnader
Personalkostnader 

Löner och arvoden -1 402,2 -1 372,5
Personalbikostnader 

Pensionskostnader -310,4 -333,8
Övriga personalbikostnader -51,5 -55,5

Köp av tjänster  -1 967,1 -1 772,7
Material, förnödenheter och varor -209,2 -207,0
Understöd -318,0 -310,1
Hyreskostnader -218,6 -222,6
Övriga verksamhetskostnader -23,2 -18,6

-4 500,2 -4 292,8
Verksamhetsbidrag -3 118,5 -2 974,6
Skatteintäkter och statsandelar
Skatteintäkter 3 493,7 3 416,6
Statsandelar 232,8 197,3

3 726,5 3 613,9
Finansieringsintäkter och -kostnader
Ränteintäkter 77,8 77,7
Övriga fnansieringsintäkter 72,5 52,5
Räntekostnader -16,6 -16,9
Övriga fnansieringskostnader -0,3 -0,7

133,4 112,7
Årsbidrag 741,4 752,0
Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar enligt plan -364,4 -346,8

-364,4 -346,8
Extraordinära poster
Extraordinära kostnader 0,0 -18,4

0,0 -18,4
Räkenskapsperiodens resultat 377,0 386,8
Ökning (-) eller minskning (+) av 
avskrivningsdifferensen

-0,3 -1,3

Ökning (-) eller minskning (+) av reserver -2,7 1,0
Ökning (-) eller minskning (+) av fonder 5,2 20,1

2,3 19,8
Räkenskapsperiodens överskott/underskott (-) 379,2 406,6
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Finansieringsanalys för Helsingfors stad
milj. euro

2019 2018
Kassaflöde i verksamheten  
Årsbidrag 741,4 752,0
Extraordinära poster 0,0 -18,4
Korrektivposter till internt  
tillförda medel

-190,2 -107,2

551,2 626,4

Kassaflöde för investeringarna
Investeringsutgifter -780,4 -625,3
Finansieringsandelar för 
investeringsutgifter

15,0 11,9

Överlåtelseinkomster från 
tillgångar bland bestående aktiva

181,2 137,7

-584,2 -475,7
Verksamhetens och 
investeringarnas kassaflöde

-32,9 150,7

Finansieringens kassaflöde
Ändringar i utlåningen
Ökning av utlåningsfordringar -86,3 -120,0
Minskning av utlåningsfordringar 79,9 70,3

-6,4 -49,7
Ändringar i lånestock
Ökning av långfristiga lån -86,5 -105,8
Minskning av långfristiga lån -86,5 -105,8

Ändringar i eget kapital 0,0 0,0
Övriga ändringar i likviditeten
Ändringar i förvaltade medel och 
förvaltat kapital

-30,2 -64,5

Ändring i omsättningstillgångar -3,9 4,5
Ändring i fordringar -33,7 -14,9
Ändring i räntefria skulder 64,2 4,5

-3,5 -70,3
Finansieringens kassaflöde -96,4 -225,9

Ändring i likvida medel -129,4 -75,1
Likvida medel 31.12 1 112,0 1 241,4
Likvida medel 1.1 1 241,4 1 316,6

-129,4 -75,1
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Balansräkning för Helsingfors stad
milj. euro
AKTIVA 31. 12. 2019 31. 12. 2018
Bestående aktiva
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter 23,1 24,1
Övriga utgifter med lång verkningstid 75,5 75,3
Förskottsavgifter 5,4 5,6

104,0 105,0
Materiella tillgångar
Mark- och vattenområden 3 345,8 3 256,0
Byggnader 1 789,8 1 706,2
Fasta konstruktioner och anordningar 1 623,1 1 525,0
Maskiner och inventarier 447,9 409,3
Övriga materiella tillgångar 12,8 12,5
Förskottsavgifter och pågående 
upphandlingar

384,2 308,3

7 603,6 7 217,3
Placeringar
Aktier och andelar 3 228,8 3 239,8
Övriga lånefordringar 1 950,3 1 944,0
Övriga fordringar 0,5 0,5

5 179,6 5 184,3
Förvaltade medel
Statliga uppdrag 91,8 113,4
Donationsfonders särskilda täckning 5,4 5,1
Övriga förvaltade medel 565,0 544,7

662,3 663,2
Rörliga aktiva
Omsättningstillgångar
Material och förnödenheter 10,8 12,0
Produkter under tillverkning 10,8 5,7
Övriga omsättningstillgångar 0,1 0,1

21,7 17,8
Fordringar
Långfristiga fordringar

Lånefordringar 0,1 0,1
Övriga fordringar 51,4 71,0

51,5 71,1
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 118,6 96,2
Lånefordringar 1,0 0,5
Övriga fordringar 164,5 104,0
Aktiva resultatregleringar 51,7 81,8

335,8 282,6
Fordringar totalt 387,3 353,7
Finansiella värdepapper
Placeringar i penningmarknadsinstrument 625,0 50,0
Masskuldebrevsfordringar 20,0 20,0

645,0 70,0
Kassa och bank 467,0 1 171,4
AKTIVA TOTALT 15 070,5 14 782,6
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PASSIVA 31.12.2019 31.12.2018
Eget kapital
Grundkapital 2 972,4 2 972,4
Uppskrivningsfond 1 796,8 1 798,4
Övriga egna fonder 608,0 583,2
Övrigt eget kapital 729,0 729,0
Överskott/underskott (-)  
från tidigare räkenskapsperioder

5 722,9 5 346,3

Räkenskapsperiodens  
överskott/underskott (-)

379,2 406,6

12 208,3 11 836,0
Avskrivningsdifferens och reserver
Avskrivningsdifferens 63,9 63,6
Reserver 7,4 4,7

71,3 68,3
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 67,2 101,2

67,2 101,2

Förvaltat kapital
Statliga uppdrag 100,2 115,3
Donationsfondernas kapital 5,4 5,1
Övrigt förvaltat kapital 444,7 461,0

550,3 581,4
Främmande kapital
Långfristigt
Lån från fnansinstitut och 
försäkringsinrättningar

924,6 1 006,1

Lån från andra kreditgivare 7,4 7,4
Erhållna förskott 5,1 5,1
Skulder till leverantörer 5,8 1,2
Anslutningsavgifter och övriga skulder 7,6 7,6

950,5 1 027,4
Kortfristigt
Lån från fnansinstitut och 
försäkringsinrättningar

81,5 86,5

Erhållna förskott 10,8 7,6
Skulder till leverantörer 289,3 202,3
Anslutningsavgifter och övriga skulder 485,0 490,9
Resultatregleringar 356,2 381,0

1 222,9 1 168,3
Främmande kapital totalt 2 173,4 2 195,7
PASSIVA TOTALT 15 070,5 14 782,6

milj. euro
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Koncernens 
verksamhet och 
ekonomi
Årsbidraget för Helsingfors stadskoncern 
ökade med cirka 19 miljoner euro jämfört 
med 2018 till 1 377 miljoner euro. Årsbidra-
get för Helsingfors stad minskade med ca 
11 miljoner euro jämfört med föregående år. 
Dottersamfunden höjde stadskoncernens 
årsbidrag med ca 29 miljoner euro jämfört 
med föregående år.

Stadskoncernens resultat var 542 miljo-
ner euro, varav Helsingfors stads andel var 
377 miljoner euro och Helen Oy:s andel 128 
miljoner euro.

Kassaflödet för stadskoncernens verk-
samhet och investeringarnas del var -394 
miljoner euro negativt och klart svagare än 
tidigare år. Helsingfors stads inverkan på 
verksamhetens och investeringarnas kas-
saflöde för stadskoncernen var -33 miljoner 
euro, vilket är svagare än tidigare.

Den sammanlagda investeringsnivån för 
dottersammanslutningarna och samkom-
munerna var 1 430,2 miljoner euro, vilket är 
336,7 miljoner euro högre än nivån året inn-
an. Dottersammanslutningarnas samman-
räknade investeringsnivå, tillsammans med 
stadens försvagade årsbidrag, försvagade 
verksamhetens och investeringarnas kas-
saflöde för stadskoncernen.

Dottersammanslutningarnas samman-
lagda investeringsnivå har stigit 665 miljo-
ner euro jämfört med utfallet år 2017, dvs. 
nästan fördubblats.

Stadskoncernens lånestock var 5 171,3 
miljoner euro. Av detta var Helsingfors 
stads lånestock 1 014 miljoner euro, det vill 
säga 1 551 euro per invånare. Helsingfors 
stads lånestock minskade, men dottersam-
manslutningarnas sammanräknade låne-
stock ökade som resultat av investeringsni-
vån med ungefär 434 miljoner euro.

Helsingfors stads koncernbokslut omfat-
tar 83 dottersammanslutningar som ingår 
i stadskoncernen. Via de sammanslagna 
dottersammanslutningarna ingår i koncern-
bokslutet även 16 underkoncernsamman-
slutningar. Bokslutet omfattar även alla sex 
samkommuner där staden är medlem samt 
alla 12 stiftelser där staden har bestämman-
derätt. Därutöver omfattar koncernbokslu-
tet ett samägt samfund för staden samt alla 
38 intressesammanslutningar.

Helen-koncernens resultatutveckling 
fortsatte i god riktning, och lyckade åtgär-
der inom elmarknaden spelade en stor roll. 
Genom Helsingfors Hamn transporterades 
år 2019 allt som allt 14,4 miljoner ton gods. 
Godstrafken sjönk med 2 procent från det 
föregående rekordåret. Säsongen för inter-
nationell kryssningstrafk var särskilt posi-
tiv och mängden resenärer ökade med 16,7 
procent. Palmia Oy:s tillväxt och utvidgning 
på marknaden fortsatte år 2019. 
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Helsingfors stadskoncern

Intressebolag är bland annat Vanda Energi Ab, Yrkeshögskolan Metropolia Ab, Startup Maria Oy, 
Huvudstadsregionens Vagnpark Ab och Apotti Ab.

Bygg-
tjänsten 
STARA 

246

Arsverket 
HST 
196

Arsverket 
Servicecentralen

Social- och 
hälsovårdssektorn 

2 164

Sektorn �r fostran 
och utbildning 

1 202

Stadsmiljö-
sektorn

771

Kultur- och 
fritidssektorn 

255

Central�rvaltningen
241

Sektorer och centralförvaltningen
Arean i diagrammet enligt verksamhetsutgifter

Helen Ab 
920

Helsingfors 
stads 

bostäder Ab 
440

Seure 
Henkilöstöpalvelut Oy

Palmia Ab

Helsingfors 
Hamn Ab

Helsingin 
Asumisoikeus Oy

Dotterbolag och -stiftelser 95 st
Arean i diagrammet enligt verksamhetsintäkterna

Affärsverk 5 st
Arean i diagrammet enligt verksamhetsutgifter

HRM
57,6 %

HRT
57,6 %

HNS
36,2 %

Samkommuner 6 st
Arean i diagrammet enligt Helsingfors rösträtt (i procent) i relation till samkommunens 
verksamhetsutgifter

Intresseföretag 38 st
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1. 1. – 31. 12. 2019 1. 1. – 31. 12. 2018
Verksamhetsintäkter 3 739,7 3 551,6
Verksamhetskostnader -6 076,8 -5 797,5
Andel av intressesamfundens  
vinst / förlust (-) 16,8 14,5
Verksamhetsbidrag -2 320,3 -2 231,3
Skatteintäkter 3 493,7 3 416,6
Statsandelar 233,3 197,9
Finansieringsintäkter och 
-kostnader

Ränteintäkter 22,9 20,6
Övriga fnansieringsintäkter 9,0 8,0
Räntekostnader -60,1 -61,5
Övriga fnansieringskostnader -1,5 7,8

-29,7 -25,1
Årsbidrag 1 377,1 1 358,0

Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar enligt plan -824,8 -777,8
Differens vid eliminering  
av innehav -9,4 -2,6
Nedskrivningar -0,6 -0,1

-834,8 -780,5
Extraordinära poster -0,1 -18,4
Räkenskapsperiodens resultat 542,2 559,1
Bokslutsdispositioner 1,5 2,1
Räkenskapsperiodens skatter -24,3 -15,1
Kalkylmässiga skatter -15,7 -19,0
Minoritetsandelar 0,1 1,3
Räkenskapsperiodens  
överskott/underskott (-) 503,7 528,4

Koncernresultaträkningens 
nyckeltal
Verksamhetsintäkter/
omkostnader, % 61,5 61,3
Årsbidrag/avskrivningar, % 166,8 174,6
Årsbidrag, euro/invånare 2 108 2 096
Invånarantal 653 400 648 042

Koncernresultaträkning
milj. euro
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Koncernfinansieringsanalys
milj. euro

2019 2018
Kassaflöde i verksamheten
Årsbidrag 1 377,1 1 358,0
Extraordinära poster -0,1 -18,4
Räkenskapsperiodens skatter -24,3 -15,1
Korrektivposter till internt tillförda medel 1 -137,0 -151,0

1 215,7 1 173,5

Kassaflöde för investeringarna
Investeringsutgifter -2 210,6 -1 718,8
Finansieringsandelar för investeringsutgifter 16,6 11,5
Överlåtelseinkomster från tillgångar bland 
bestående aktiva 645,1 506,4

-1 548,8 -1 200,8

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde 1 -333,1 -27,3

Finansieringens kassaflöde
Ändringar i utlåningen

Ökning av utlåningsfordringar -10,7 -10,1
Minskning av utlåningsfordringar 14,9 11,5

4,2 1,4

Ändringar i lånestock
Ökning av långfristiga lån 566,8 366,4
Minskning av långfristiga lån -397,0 -305,6
Ändring av kortfristiga lån 17,6 -0,9

187,4 59,9

Ändringar i eget kapital 1 -1,0 -23,6

Övriga ändringar i likviditeten
Ändringar i förvaltade medel och förvaltat kapital -15,0 -58,3
Ändring i omsättningstillgångar 17,9 -2,9
Ändring i fordringar -24,8 -6,0
Ändring i räntefria skulder 150,8 33,2

128,9 -33,9

Finansieringens kassaflöde 1 319,5 3,8
Ändring i likvida medel -13,6 -23,5

Ändring i likvida medel
Likvida medel 31.12 1 495,3 1 508,9
Likvida medel 1.1 1 508,9 1 532,4

-13,6 -23,5

Koncernfinansieringsanalysens nyckeltal
Kumulativt kassaflöde för verksamhet och 
investeringar för fem år, tusen euro 1 -283 135 97 903
Internt tillförda medel för investeringar, % 62,8 79,5
Låneskötselbidrag 3,1 3,3
Likviditet (kassadagar) 62 69

1) Jämförelseuppgifter för år 2018 har ändrats: Av det egna kapitalet har 7,2 miljoner euro flyttats till korrektivposter till 
internt tillförda medel.
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Koncernbalansräkning
milj. euro

AKTIVA 31. 12. 2019 31. 12. 2018
Bestående aktiva
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter 40,2 59,6
Övriga utgifter med lång verkningstid 198,7 203,4
Förskottsavgifter 7,9 7,9

246,9 270,9

Materiella tillgångar
Mark- och vattenområden 3 429,5 3 328,9
Byggnader 6 266,6 6 032,7
Fasta konstruktioner och anordningar 2 694,2 2 575,1
Maskiner och inventarier 1 374,9 1 378,4
Övriga materiella tillgångar 23,6 23,4
Förskottsavgifter och pågående 
upphandlingar

1 736,9 1 277,7

15 525,7 14 616,2

Placeringar
Andelar i intressebolag 285,1 272,9
Övriga aktier och andelar 473,8 484,1
Övriga lånefordringar 474,0 478,2
Övriga fordringar 2,9 2,9

1 235,8 1 238,0

Förvaltade medel 526,2 542,5

Rörliga aktiva
Omsättningstillgångar 105,6 123,5

Fordringar
Långfristiga fordringar 129,0 128,4
Kortfristiga fordringar 482,9 458,7

611,9 587,0

Finansiella värdepapper 717,7 105,9
Kassa och bank 777,6 1 403,0
AKTIVA TOTALT 19 747,2 18 887,2
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PASSIVA 31.12.2019 31.12.2018
Eget kapital
Grundkapital 2 972,4 2 972,4
Stiftelsernas grundkapital 7,0 7,0
Uppskrivningsfond 1 801,7 1 803,3
Övriga egna fonder 1 000,0 962,5
Övrigt eget kapital 734,1 734,1
Överskott/underskott (-)  
från tidigare räkenskapsperioder

5 220,7 4 721,2

Räkenskapsperiodens  
överskott/underskott (-) 503,7 528,4

12 239,7 11 728,9

Minoritetsandelar 151,3 90,4

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 68,0 102,1
Övriga avsättningar 37,1 37,1

105,1 139,2

Förvaltat kapital 568,3 599,6

Främmande kapital
Långfristigt
Långfristigt räntebärande  
främmande kapital

4 855,3 4 654,4

Långfristigt räntefritt främmande kapital 130,9 112,9
4 986,3 4 767,4

Kortfristigt
Kortfristigt räntebärande  
främmande kapital

315,9 329,4

Kortfristigt räntefritt främmande kapital 1 380,6 1 232,2
1 696,6 1 561,6

Främmande kapital totalt 6 682,8 6 329,0
PASSIVA TOTALT 19 747,2 18 887,2
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YMPÄRISTÖMERKKI

MILJÖMÄRKT

Kalkylscheman för nyckeltal 
 
Verksamhetsintäkter i procent av verksamhetsutgifterna 
= 100 x verksamhetsintäkter/ (verksamhetskostnader – tillverkning för eget bruk) 
Årsbidrag i procent av avskrivningarna 
= 100 x årsbidrag / (avskrivningar + nedskrivningar) 
Årsbidrag, euro/invånare 
= Årsbidrag/invånarantal 31.12
Internt tillförda medel för investeringar, procent 
= 100 x årsbidrag / självfnansieringsutgifter för investeringar 
Låneskötselbidrag 
= (årsbidrag + räntekostnader) / (räntekostnader + låneamorteringar) 
Likviditet, kassadagar 
= 365 x Likvida medel 31.12 / betalningar under räkenskapsperioden 
Självförsörjningsgraden, procent 
= 100 x (eget kapital + avskrivningsdifferens och reserver) / (balansräkningens passiva slutsumma - 
erhållna förskott) 
Relativ skuldsättning, procent 
= 100 x (främmande kapital - erhållna förskott) / (verksamhetsintäkter + skatteintäkter + statsandelar) 
Kumulativt överskott (underskott) 
= överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder + räkenskapsperiodens överskott 
(underskott) Kumulativt överskott (underskott), euro / invånare = [överskott (underskott) från tidigare 
räkenskapsperioder + räkenskapsperiodens överskott (underskott)] / Invånarantal 31.12 
Lånestock 31.12 (miljoner euro) 
= främmande kapital - (erhållna förskott + leverantörsskulder + passiva resultatregleringar + övriga skulder) 
Lån, euro/invånare 
= lånestock 31.12 / invånarantal 31.12 
Lån och hyresansvar 31.12 
= främmande kapital - (erhållna förskott + leverantörsskulder + passiva resultatregleringar + övriga 
skulder) + hyresansvar 
Lån och hyresansvar 31.12.  
euro/invånare = Lån och hyresansvar 31.12 / invånarantal 31.12 
Lånefordringar 31.12 = masskuldebrevslånefordringar och övriga lånefordringar som upptagits bland 
placeringar.
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