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1
Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val 
av protokolljusterare

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet konstaterar att sammanträdet 
är lagligt och beslutfört och väljer ledamöterna Yrsa von Hertzen  och  
Mikael von Nandelstadh att justera protokollet från detta sammanträde.

Föredragande
biträdande rektor
Moa Thors
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2
Verkställighet av besluten vid detta sammanträde

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutar att de beslut som 
fattats vid detta sammanträde får verkställas innan de vunnit laga kraft, 
om inte något annat har beslutats eller senare beslutas separat.

Föredragande
biträdande rektor
Moa Thors
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1
Verksamhetsberättelse över kalenderåret 2011

HEL 2012-003682 T 00 01 01

Beslutsförslag

Direktionen godkänner verksamhetsberättelsen för år 2011 för 
Helsingfors arbis, konstaterar att det bindande målet om 22 000 
undervisningstimmar är uppnått och sänder verksamhetsberättelsen till 
stadsstyrelsen.

Föredraganden

Förvaltningscentralen har i sitt brev av 26.1.2011 redogjort för rutinerna 
med verksamhetsberättelserna för de kommunala verken. Enligt brevet 
uppmanar stadsstyrelsen verken i sitt beslut av 22.12.1997, § 1946, att 
årligen redovisa för sin verksamhet och sända redovisningen till 
stadsstyrelsen för kännedom. 

Enligt beslutet kallas verkens årsrapporter verksamhetsberättelse. Den 
skall erbjuda sina läsare en klar och redig beskrivning av verkens 
verksamhet, hur målen har uppnåtts, ekonomin, personalen och 
organisationen. För ekonomins, personalens och eventuell annan 
grundläggande informations del skall uppgifterna lämnas för inte bara 
det gångna utan också för t.ex. de senaste fem årens vidkommande. 
Ytterligare skall man i verksamhetsberättelsen redogöra för väsentliga 
förändringar inom verksamhet och organisation. Åtminstone följande 
information skall ingå:

- Hur de bindande målen har uppnåtts

- Information om de förverkligade utgifterna och inkomsterna

- Mängden personal och utvecklingen av den

- Större investeringar

- En miljörapport

Verksamhetsberättelsen skall godkännas av direktionen senast inom 
mars månad. Den skall sedan läggas ut på verkets egna hemsidor. 
Stadsstyrelsen rekommenderar att verken i allt högre grad övergår till 
att publicera sin verksamhetsberättelse på webben.

Föredraganden konstaterar, att Helsingfors arbis har uppnått det 
bindande målet om 22 000 timmar och överskridit det med 608 timmar.

Föredragande
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rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 VB Dir 2011.pdf
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2
Fastställande av hyror

HEL 2012-003684 T 10 01 03

Beslutsförslag

Direktionen godkänner de nya hyrorna för Helsingfors arbis från 
1.8.2012 enligt bilagan.

Föredraganden

Direktionen för Helsingfors arbis slog fast hyror för institutet på sitt 
möte 31.3.2009. Rummen har haft en fast dagshyra på mellan 30 och 
350 euro beroende på storlek och utrustningsnivå. Ledningsgruppen 
för institutet har ansett att ett mera finstilt upplägg kunde vara bra och 
föreslår därför att man börjar ta upp hyra per timme. Minimihyran skulle 
dock vara för två timmar.

Hyresinkomsterna på institutet var under år 2010 27 705 euro och år 
2011 27 200 euro. En ökad satsning på att hyra ut huset speciellt 
dagtid och utanför terminstid kommer att genomföras på institutet från 
början av hösten 2012. Med de nya hyrorna hoppas institutet på att 
dels inte skrämma bort presumtiva hyresgäster, dels öka 
hyresinkomsterna.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi
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3
Nya kursavgifter på Helsingfors arbis från 1.8.2012 

HEL 2012-003683 T 02 05 00

Beslutsförslag

Direktionen godkänner förslaget till justerade kursavgifter för 
Helsingfors arbis från 1.8.2012 enligt bilagan.

Föredraganden

Direktionen för Helsingfors arbis godkände på sitt möte 8.4.2010 nya 
kursavgifter för institutet. Principerna ändrades den gången litet mera 
än vanligt, bl.a. så att vissa kurser kostar 1½ x grundavgiften. Vanligen 
har en justering gjorts vartannat år, och dess storleksordning har 
närmast haft karaktären av en inflationshöjning. Den förhöjning som nu 
föreslås är genomsnittligt 10 %. 

En grundläggande princip har varit att Helsingfors arbis ser till att 
institutets avgifter inte alltför mycket avviker från det finska 
arbetarinstitutets, eftersom vartdera institutets kunder är helsingforsare. 
Det finska institutet har senast höjt sina avgifter 1.8.2011 med 5 % och 
kommer att göra det på nytt 1.8.2012 med 7,5 %. En annan princip är 
att avgifterna ska vara så låga som möjligt så att de inte utgör ett 
hinder för deltagande på institutets kurser. 

Helsingfors arbis har ett avtal med Oiva Akatemia, stadens institut för 
personalfortbildning. Avtalet går ut på att alla verk i staden som ordnar 
svenskundervisning för sin personal kan beställa kurserna från 
Helsingfors arbis. Avgifterna har varit desamma som de ordinarie 
kursavgifterna, med det undantaget att institutet tar betalt för minst 10 
närvarande. Om antalet kursdeltagare är mellan 11 och 15 tar institutet 
betalt för 15 personer, och om det är mellan 16 och 20 tar institutet 
betalt för minst 20 personer.

Inkomsterna från kursavgifterna var år 2011 396 276 euro vilket var 3 
724 euro mindre än budgeterat. Orsaken var den, att institutet delade 
ut alltför mycket pengar i form av studiesedlar, pengar som rektor söker 
årligen från Utbildningsstyrelsen. 2010–2011 var den beviljade 
summan 15 000 euro och 2012 12 000 euro. Studiesedlar är statens 
stöd till vissa specifika grupper av kursdeltagare, och de har på 
Helsingfors arbis delats ut till handikappade, seniorer och invandrare 
så att kursavgifterna för vissa kurser har varit nedsatta. Ytterligare kan 
kursdeltagare av rektor anhålla om nedsatt avgift genom en skriftlig 
anhållan.
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Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi
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4
Projektplan för den grundläggande reparationen av Helsingfors 
arbis

HEL 2012-002054 T 10 06 00

Beslutsförslag

Direktionen godkänner förslaget till projektplan för Helsingfors arbis 
grundläggande reparation av fastigheten vid Dagmarsgatan 3 och 
föreslår samtidigt att reparationen genomförs i tre faser under 
somrarna 2013, 2014 och 2015, allra senast somrarna 2014, 2015 och 
2016. Direktionen kan inte acceptera att arbetet inleds först år 2016. 

Föredraganden

Lokalcentralen tillsatte i början av år 2011 en arbetsgrupp för att göra 
upp en projektplan för den grundläggande reparationen av Helsingfors 
arbis fastighet vid Dagmarsgatan 3. Arbetet har letts av arkitekten 
Aulikki Korhonen från Lokalcentralen. Direktionen har hållits informerad 
om hur arbetet har framskridit i rektors meddelanden på mötena 3.5 
och 24.5 2011. 29.3.2011 avgav direktionen ett utlåtande om stadens 
investeringsplan inklusive planerna för den grundläggande 
reparationen av Arbis fastighet, och 11.10.2011, § 86, redovisade 
rektor noggrant för direktionen hur projektplanen hade framskridit och 
vilka principer och tankar man har för den kommande reparationen. 
Direktionen beslutade då att föreslå för stadsstyrelsen, att Helsingfors 
arbis byggprojekt inte skjuts framåt från åren 2016–2017 till slutet av 
2010-talet, utan att man i stället spjälker upp byggprojektet till tre på 
varandra följande somrar åren 2013–2015 eller 2014–2016. Planen är 
uppgjord så, att den kan genomföras både i ett kör och i tre olika delar.

Lokalcentralen begärde ett utlåtande om investeringsplanen för 2012 – 
2015 per 1.12.2011, men rektor har inte berett frågan för direktionen i 
väntan på hur projektplanen ska se ut. Enligt ekonomiplanen för 
Helsingfors arbis för åren 2012 – 2014 (godkänd av fullmäktige 
16.11.2011) finns den grundläggande reparationen införd under åren 
2016 – 2017. Enligt Lokalcentralen investeringsplan på hösten 2011 är 
den däremot framskjuten till åren 2017 – 2018, medan man i en ny 
version av den i februari 2012 igen har tidigarelagt reparationen med 
ett år, d.v.s. till läsåret 2016-17. Lokalcentralen begär nu av rektor ett 
utlåtande om den nya tidtabellen. Rektor anser att arbetet måste 
genomföras tidigare än så.

Under arbetet med projektplanen förde man allt kraftigare fram tanken 
om att reparationen ska kunna genomföras i tre faser under somrarna 
2013-15, allra senast somrarna 2014 – 16. På detta sätt kunde 
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Helsingfors arbis undvika en flyttning till andra lokaliteter under ett eller 
ett och ett halvt läsår. Kostnaderna skulle enligt beräkningarna i 
projektplanen bli sammanlagt ca 10 % högre på detta sätt. Fördelen 
med detta arrangemang är å andra sidan, att man då kan testa hur 
man kunde utnyttja somrarna för reparationer av skolfastigheter. 

Direktionen anser att det bl.a. av arbetshälsoskäl inte är hållbart med 
en väntan på den grundläggande reparationen fram till läsåret 2016 -
17. Under de kalla och snörika vintrarna 2009 -10 och 2010-11 var det 
synnerligen dragigt i personalens arbetsrum. Temperaturerna var på 
sina håll nere i 16 Co under flera veckor. Också i översta våningen var 
det stadigvarande 13 – 15 Co i många klassrum och i B-trapphuset i 
översta våningen t.o.m. minusgrader. Av den anledningen reparerades 
fönstren i arbetsrummen och balkongdörrarna under sommaren 2011. 
Konsekvensen är att det denna vinter har varit dragigare och kallare än 
någonsin. Energiåtgången är därför också onödigt stor i huset och 
institutet kan inte nå upp till de mål för energiinbesparingar som 
energisparplanen förutsätter.

Slöjdsalen i källaren håller inte måttet vare sig utrustnings- eller 
säkerhetsmässigt. Det finns inte heller några lediga slöjdsalar att hyra i 
staden i stället för dessa lokaliteter, och hantverkssektorn är en av 
institutets största. 

I januari 2012 har arkitekten Niina Kilpelä från Kynnys r.f i anslutning till 
ett större projekt tillsammans med en kollega gjort en utredning om hur 
tillgängligt Arbis är för handikappade. Man har sett över hela huset ur 
den synvinkeln. I rapporten konstaterar man bl.a. att infarten till huset 
är besvärlig för rörelsehämmade, att belysningen överlag i korridorerna 
är undermålig, och att flera klassrum inte alls är tillgängliga. 

I mars 2012 har det också stora problem med en del huvudelkablar 
uppträtt och vissa partier av huset har varit mörklagda.

Projektplanen för den grundläggande reparationen är gjord under år 
2011. Före år 2016 hinner den bli föråldrad, vilket innebär ytterligare 
fördröjningar och merkostnader i samband med en uppdatering av den. 
Direktionen vid Helsingfors arbis anser det av de här orsakerna inte 
skäligt att institutet väntar ytterligare fem år på att inleda 
reparationerna.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi
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Bilagor

1 Projektplan för Helsingfors arbis



Helsingfors stad Föredragningslista 2/2012 11 (18)
Direktionen för svenska arbetarinstitutet

Br/3
27.03.2012

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 5200 Dagmarsgatan 3 +358 9 310 49494 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 52 Telefax Moms nr
kansliet@arbis.hel.fi www.hel.fi/arbis +358 9 310 40495 FI02012566

3
Helsingfors arbis utlåtande om slutrapporten om stadens 
motionsverksamhet 

HEL 2011-002585 T 00 00 02

Beslutsförslag

Direktionen för Helsingfors arbis beslutar godkänna förslaget till 
utlåtande och skicka det till stadsstyrelsen.

Sammandrag

Stadsstyrelsen har begärt ett utlåtande om slutrapporten för en 
utredning som har gjorts om stadens motionsverksamhet. 
Slutrapporten omfattar inte bara det utbud som idrottsverket står för 
utan också den motionsverksamhet som stadskoncernens stiftelser och 
bolag och de föreningar som får understöd av staden producerar. Det 
man fokuserar på i undersökningen är bl.a. kostnadseffektiva sätt att 
organisera idrottsverksamheten, investeringar i och förvaltningen av 
Idrottsverkets fastigheter och den geografiska spridningen av 
möjligheterna att idka motion.

För materialinsamlingen hörde man olika idrottsaktörer inom staden. 
Trots att Helsingfors arbis erbjuder motionskurser till stadens invånare 
hördes institutet inte i frågan. Bara på två ställen i rapporten omnämns 
stadens arbetarinstitut i konstateranden om att också arbetarinstituten 
förvaltar lokaliteter för idrottsverksamhet och ordnar motionskurser.

Förslag till utlåtande

I och med att Idrottsverkets utbud av motion på svenska är 
förhållandevis litet har Helsingfors arbis redan i 40 år stått för en stor 
del av det svenskspråkiga utbudet av motionskurser i staden. Det här 
är ett uppdrag som Helsingfors arbis också i fortsättningen gärna 
förbinder sig att utföra till och med i ännu större utsträckning än i dag. 
Ända sedan 1970-talet har Helsingfors arbis en huvudlärare i motion 
och hälsa, som planerar och utvecklar motionssektorn. 

Direktionen för Helsingfors arbis föreslår därför att Idrottsverket sluter 
ett avtal med Helsingfors arbis om att Arbis officiellt sköter den svenska 
motionsverksamheten i staden. Förutsättningen är dock att detta 
beaktas i budgeten för Helsingfors arbis i form av tilläggsanslag för 
lärarlöner och hyror av lokaliteter. Dessutom måste också tillgången till 
lokaliteter (gymnastiksalar, simhallar osv.) säkras. För tillfället förfogar 
Arbis bara över en egen gymnastiksal som redan nu är fullbokad. Ett 
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samarbete med närliggande skolor i fråga om lokaliteter kunde säkert 
inledas.

Föredragande
biträdande rektor
Moa Thors

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Begäran om utlåtande och slutrapporten.pdf

Beslutshistoria

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 13.03.2012 § 43

HEL 2011-002585 T 00 00 02

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti asiasta seuraavan lausunnon:

Liikuntatoimen tulevassa strategiatyössä on tarpeen käsitellä myös 
liikunnan yhteiskunnallista vaikutusta ja arvoperustaa. Tuoreessa 
Helsingin kaupunginvaltuuston kulttuuristrategiassa vuosille 2012–2017  
linjataan, että Helsinkiläisen kulttuuripolitiikan tavoitteet ovat pitkälle 
yhteneväisiä liikunta- ja nuorisopolitiikan tavoitteiden kanssa. Näihin 
yhteisiin tavoitteisiin kuuluu helsinkiläisten elämänlaadun ja 
toimintakykyisyyden parantaminen. Tavoitteena on myös 
yhteisöllisyyden ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen, 
syrjäytymiskehityksen ehkäisy ja monikulttuurisen kaupungin kehitys.  

Kulttuurilautakunta rajaa liikuntatoimen kokonaisselvityksen 
loppuraporttia käsittelevän lausuntonsa koskemaan ensisijaisesti 
liikunta- ja kulttuuritoimen rajapintoja.

Stadion-säätiö

Raportissa käsitellään stadion-säätiötä ja Stadion-rakennusta. 
Helsingin stadion on arkkitehtuurin maanmerkki ja sen toimivuus 
käyttötarkoituksessaan on kaupunkikulttuurille hyvin tärkeätä. 
Rakennuksen valtion ja kaupungin yhteisvastuullinen kunnossapito on 
tarpeen tehdä kansallisen monumentin arvon ja käytön mukaisesti. 
Lautakunta toteaa, että Stadionia tulee jatkossakin voida käyttää niin 
urheilun kuin musiikin tai kulttuurin suurtapahtumiin.

Liikunnan tukimuodot
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Sekä kulttuuri- että liikuntatoimi tukevat ja aktivoivat toimialansa 
palvelutuotantoa useilla eri tavoilla. Vaikka urheilun ja kulttuurin 
julkisella tukemisella on erilaisia muotoja ja perinteitä, tulisi kaikkia 
avustusmuotoja kehitettäessä pitää kaupungin yhteiset periaatteet 
mielessä. 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta pitääkin hyvänä kehittämistavoitetta, 
jonka mukaan eri tukimuotoja tulisi kehittää siten, että ne ovat sekä 
päättäjille että edunsaajille selkeitä, perusteltuja ja läpinäkyviä. Tukien 
myöntöperusteiden tulisi olla myös mahdollisimman avoimia. 
Esimerkiksi välivuokrauskäytäntöön on kiinnitetty tarpeellista huomiota.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta kannattaa ehdotusta, jonka mukaan 
nykyisen tukijärjestelmän tarkoituksenmukaisuutta tulisi arvioida entistä 
kriittisemmin ja pyrkiä yhdistämään erilaisia tukimuotoja selkeämmiksi 
kokonaisuuksiksi. Lautakunta tukee myös järjestelyjä, jotka 
kannustavat poikkihallinnolliseen yhteistyöhön.

Selvitysraportissa ehdotetaan myös erilaisten avustusten 
vastikkeellisuutta arvioitaessa niiden nykyistä selkeämpää kytkemistä 
kaupungin omaan palvelutuotantoon. Mikäli näin tehtäisiin, tulee 
erityistä huomiota kiinnittää palveluntarjoajien tasapuoliseen kohteluun 
ja kilpailunäkökohtiin sekä ns. puhtaan avustustoiminnan ja kaupungin 
oman palvelutuotannon rajapintoihin.

Palveluverkon suunnittelu

Raportissa on kiinnitetty huomiota koulutilojen yhteiskäyttöön. 
Lautakunta pitää asian tarkoituksenmukaista kehittämistä tärkeänä 
tavoitteena, joka ei järjesty ilman erillistoimia.

Yhtenä esityksenä on liikuntatoimen ja opetusviraston alaisten 
liikuntapaikkojen käytön hallinnoinnin yhdenmukaistamista. Käytännön 
toimena ehdotetaan liikuntatoimen ja koulujen liikuntapaikkojen 
tilavarausjärjestelmien yhdistäminen.  

Lautakunta katsoo, että koulujen ja lähiliikuntapaikkojen yhteinen 
kehittäminen on tärkeä tavoite. Kulttuurin tarpeet tulee niin ikään ottaa 
huomioon sekä näitä paikkoja kehitettäessä että niiden käytön 
helpottamista suunniteltaessa.

Kuten liikuntatoimen kokonaisselvityksessä todetaan, on yhteistyö 
hallintokuntien välillä oleellista palvelujen takaamiseksi eri puolilla 
kaupunkia. Liikuntavirastolla ja opetustoimella on toimipisteitä sellaisilla 
kaupungin alueilla, joilla kulttuurikeskuksella ei ole omaa aluetaloa.  
Näiden tilojen saaminen myös kulttuurialan toimijoiden käyttöön on 
kaupungille tärkeää. 
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Toisin kuin useimmissa Suomen kaupungeissa, Helsingissä taiteen 
perusopetusta antavat oppilaitokset ovat yksityisiä toimijoita, joita 
kaupunki ja valtio avustavat. Jotta taiteen perusoppilaitokset voivat 
tarjota opetusta tasapuolisesti eri puolilla kaupunkia lähellä asukkaita, 
tulisi niiden tilatarpeita ja tilojen hinnoittelua tarkastella erillään 
kaupallisista toimijoista.

Lopuksi

Kulttuurikeskuksessa ja liikuntavirastolla on yhteinen 
tilavarausjärjestelmä (Elis/Leevi). Tämä järjestelmä korvaa monta 
muuta järjestelmää ja sillä voidaan hoitaa laskutukset, sopimukset, 
tilavaraukset. Lisäksi sen avulla voidaan hoitaa viestintään, työvuorojen 
suunnitteluun sekä erilaisille kursseille ilmoittautumiseen liittyviä 
tehtäviä.  Järjestelmä keskustelee myös kaupungin muiden 
järjestelmien kanssa (esim. Sap ja asiointiportaali).

Yhteistyön hyötyihin kuuluu myös kustannusten jako. Kehittämisen 
haasteena on hyvin erilaisten ja eri kokoluokan tarpeiden integrointi ja 
niiden vaikutus järjestelmän kehittämiseen.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Veikko Kunnas, vs. kulttuurijohtaja, puhelin: 310 37000

veikko.kunnas(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 23.01.2012 § 72

HEL 2011-002585 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä liitteenä olevan liikuntatoimen 
kokonaisselvityksen loppuraportin tiedoksi ja samalla pyytää raportista 
lausunnot 31.3. mennessä liikuntalautakunnalta, 
kiinteistölautakunnalta, yleisten töiden lautakunnalta, 
opetuslautakunnalta, nuorisolautakunnalta, suomen- ja ruotsinkielisten 
työväenopistojen johtokunnilta, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalta, 
talous- ja suunnittelukeskukselta sekä liikuntapalveluja tuottavilta 
kaupunkikonsernin tytäryhteisöiltä (Urheiluhallit Oy, Jääkenttäsäätiö 
sekä Stadion-säätiö).

Samalla kaupunginhallitus kiirehtii kaupungin liikuntastrategian 
valmistelua tämän selvityksen pohjalta.

Käsittely
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23.01.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Arto Bryggare: .. lisäys Khn päätöksen toiseksi momentiksi
(2) Samalla kaupunginhallitus kiirehtii kaupungin liikuntastrategian 
valmistelua tämän selvityksen pohjalta.

Kannattajat: Eija Loukoila

Kaupunginhallitus hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Lisäksi esittelijä muutti ehdotustaan siten, että lausunto pyydetään 
myös kulttuuri- ja kirjastolautakunnalta.

16.01.2012 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Tuula Haatainen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Kaupunginjohtaja/J 31.08.2011

HEL 2011-002585 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä asettaa työryhmän 
seuraavasti: 

Työryhmän nimi on liikuntatoimen kokonaisselvityksen 
seurantatyöryhmä ja tehtävä on valvoa konsulttityötä, joka koskee 
liikuntatoimen kokonaisselvitystä.

Työryhmän puheenjohtajaksi nimetään apulaiskaupunginjohtaja Tuula 
Haatainen ja jäseniksi

rahoitusjohtaja Tapio Korhonen, talous- ja suunnittelukeskus
liikuntajohtaja Anssi Rauramo, liikuntavirasto
virastopäällikkö Jaakko Stauffer, kiinteistövirasto
osastopäällikkö Petteri Huurre, liikuntavirasto
osastopäällikkö Tarja Loikkanen, liikuntavirasto
konserniyksikön päällikkö Matti Malinen, talous- ja suunnittelukeskus
toimitusjohtaja Maija Innanen, Stadion-säätiö 
talouspäällikkö Kristiina Sorell, Urheiluhallit Oy
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Lisäksi työryhmä voi työnsä aikana kuulla muita tarpeellisiksi 
katsomiaan asiantuntijoita.

Kaupunginsihteeri Hannu Hyttinen hallintokeskuksesta vastaa 
työryhmän sihteerien tehtävien hoitamisesta.

Kaupunginjohtaja pyytää samalla henkilöstöjärjestöjä nimeämään 
työryhmään edustajansa.

Työryhmän toiminnassa on noudatettava Khn 10.5.2010 antamaa 
ohjetta tilapäisistä toimielimistä.

Työryhmän tulee saada työnsä valmiiksi 30.11.2011 mennessä.

Lisätiedot
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi
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5
Rapportering av prognosen för budgeten 2012

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutar anteckna 
rapporteringen av prognosen för budgeten 2012 för kännedom.

Föredraganden

I sitt brev ”Vuoden 2012 talousarvion toteutumisennusteen laatiminen 
av 16.3.201, meddelar ekonomi- och planeringscentralen i enlighet 
med uppföljningsanvisningarna för 2012-årsbudget, att verken och 
affärsverken kvartalsvis ska redovisa hur uppföljningen av budgeten 
ser ut. Direktionen ska informeras om redovisningen.

Inlämningsdatumen är 12.4.2012, 24.7.2012, 11.10.2012 och 
29.11.2012. Verken ska utse en ansvarsperson för detta, och på 
Helsingfors arbis är den personen ekonomichefen Lena Elander. 
Verken gör upp en bokslutsprognos för driftsbudgeten för intäkter och 
kostnader och för investeringarnas del per projekt. Verken är skyldiga 
att under året följa med sina bindande mål och rapportera om hur de 
ser ut att förverkligas.

Under året tas också det nya programmet FPM (Financial Performance 
Management) i bruk för detta ändamål.

På grund av att stadens nya ekonomiska system LASKE inte i början 
av år 2012 har fungerat som önskat, kan Helsingfors arbis inte 
rapportera något för närvarande. Direktionen återkommer till ärendet 
på nästa möte.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Gunborg Gayer, rektor, telefon: 310 494090

gunborg.gayer(a)arbis.hel.fi
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6
Rektors meddelanden

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutar anteckna rektors 
meddelanden för kännedom.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer


