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Helsingfors
 
Grundad 1550 
Huvudstad 1812 
Invånare (2021) 658 457 
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 flyttades staden till sin 
nuvarande plats. Den ryske kejsaren Alexander I 
utropade Helsingfors till huvudstad år 1812.

Sedan 1917 har Helsingfors varit huvudstad i det 
självständiga Finland. Numera utgör Helsingfors 
navet i en ekonomisk region med omkring en och en 
halv miljon invånare och över 700 000 arbetsplatser.
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Borgmästarens 
översikt

År 2021 var det andra coronaåret för Helsingfors. Under året blev coro-
naläget ibland bättre och ibland sämre. Jag vill rikta ett varmt tack till hela 
stadens personal för deras arbete mitt i coronan.

Även om Helsingfors inte följde coronaläget från sidan utan tog på sig en 
aktiv roll i bland annat utvecklingen av coronapasset, var året belastande 
för alla sektorer. Återhämtningen efter coronan tar tid och vår stad har lidit 
mycket under pandemin jämfört med resten av Finland. Därför tar också 
återuppbyggnaden tid, och det är nödvändigt att satsa på den. 

Enligt stadens bokslut för 2021 överskred 
stadens verksamhetsutgifter budgeten med 
219 miljoner euro. Orsaken till att utgifterna 
överskred budgeten var i huvudsak de direkta 
kostnaderna orsakade av coronapandemin för 
social- och hälsovårdssektorn. Dessa kostna-
der kompenserades delvis av staten genom 

statsbidrag, och Helsingfors fick sammanlagt 175 miljoner euro. Om man 
beaktar coronakompensationerna för samfundsskatten samt statsande-
larna blev coronans inverkan på stadens finanser i balans under år 2021. 
I samband med budgetförhandlingarna för 2022 kom vi överens om att 
reservera en engångssumma på totalt 70 miljoner euro för återhämtningen 
från coronan under åren 2022 och 2023.

Det ständigt föränderliga coronaläget innebar också för mig att jag så att 
säga fick hoppa på tåget i farten. Stadsfullmäktige valde mig till Helsingfors 
nya borgmästare i början av augusti. Det har varit en ära att få leda Finlands 
främsta stad, som utvecklas och växer hela tiden. Jag har fått lära mig 
mycket, vilket har inspirerat till att ta tag i saker med ännu större iver. 

En av de första saker som jag som borgmästare tog itu med tillsammans 
med de biträdande borgmästarna var att göra upp en ny stadsstrategi. I 
slutet av september publicerade vi vårt strategiförslag Läge för tillväxt, som 
godkändes av stadsfullmäktige i oktober. Stadsstrategins ledande tanke är 
att Helsingfors är en tillväxtplats. Det här betyder, vid sidan av invånarantal 
och ekonomisk tillväxt, till exempel att Helsingfors är en bra plats att växa 
upp från barn till vuxen, öka sin kompetens samt utöka allt det goda som vi 
har. Helsingfors ska vara en stad där man kan förverkliga sig själv, skapa 
möjligheter och ta tag i dem. Det här förutsätter också långsiktig och håll-
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bar ekonomiskt tillväxt. Målet är att vår gemensamma strategi ska föra oss 
mot en bättre stad, där målet är att möjliggöra ett gott, roligt och hållbart liv 
för alla helsingforsare. 

I stadsstrategin avtalar vi om flera riktlinjer som är centrala för stadens 
ekonomi. Vi har valt att fortsätta på den djärva tillväxtvägen och inleder 
strukturella reformer till gagn för produktiviteten. I strategin har vi fastställt 
tydliga ansvarsprinciper för ekonomi, som avgör i vilken takt utgifterna 
kan växa. På stadens nivå är jag nöjd med att vi har lyckats skapa politiskt 
samförstånd och att många saker också har gått framåt.

Hållbar ekonomi innebär framför allt att Hel-
singfors inkomstbildning förblir så stabil och 
skulderna så små att vi kan finansiera nödvän-
diga tjänster. Man måste vara disciplinerad 
när det gäller ökningen av utgifter. Under 
2021 fortsatte även förberedelserna inför 
social- och hälsovårdsreformen. Helsingfors 
ansvarar även framöver för anordnandet av 
social- och hälsovården samt räddningsväsendet inom sitt område och hör 
inte till något välfärdsområde, men reformen medför ändå förändringar. 
Vi arbetar aktivt för att social- och hälsovårdstjänsterna i Helsingfors 
inte ska försämras till följd av reformens finansieringslösningar. Även den 
välfärdsskuld som uppstått till följd av coronan måste återbetalas under de 
kommande åren.

Staden är inte bara en fysisk struktur, utan en gemenskap där alla kan kän-
na sig välkomna. Konkret syns Helsingfors tillväxt runtomkring oss i form av 
nya bostäder och i att olika områden utvecklas för att bli ännu trivsammare. 
Vi vill bygga och utveckla Helsingfors hjärta, det vill säga centrumområde, 
samt våra stränder. Exempelvis Södra hamnen, Magasinstranden, Östra 
centrum och Södervik utvecklas till upplevelserika centrum, där kultur och 
fritid är starkt närvarande. 

Lyckligtvis ser år 2022, åtminstone i nuläget, ut att bli bättre i fråga om 
coronan. Jag hoppas att vi äntligen kan ta del av ett år fyllt av evenemang 
och att den belastning som coronan fört med sig lindras inom alla våra 
sektorer. 

Nu i början av 2022 har våra tankar också gått till Ukraina. Kriget i Europa 
har chockat oss alla, och av goda skäl. Vi hoppas att freden snart återvän-
der och att det mänskliga lidandet får ett slut. Helsingfors har för egen del 
förberett sig för att hjälpa dem som flytt från kriget och nöden, och vi har 
ett nära samarbete med såväl myndigheter som andra stora städer. Mitt i 
all oro är det viktigt att komma ihåg att andas och ge plats för glädjen och 
ljuset. 
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Kanslichefens 
översikt
Den första fullmäktigeperioden efter Helsing-
fors stads stora organisationsreform avslutades 
sommaren 2021. Ursprungligen var planen att 
ordna kommunalvalen redan i april, men på 
grund av den försämrade coronasituationen 
flyttades valet till den 13 juni. Den föregående 
fullmäktiges mandatperiod förlängdes, och den 
nya stadsfullmäktige inledde sin fyraåriga peri-
od i början av augusti.

Vid stadskansliet kavlade man upp ärmarna 
i god tid. De nya förtroendevalda orienterades 
i stadens praxis. Ett centralt uppdrag var att 
hjälpa politikerna i beredningen av stadens 
nya strategi, som man utförde grundarbete för 
under våren. 

Läge för tillväxt, Helsingfors stadsstrategi 
2021–25, godkändes i oktober. Den fortsätter 
på samma spår som dess föregångare för 
2017–2021, Världens bäst fungerande stad. I 
strategin tidigarelade man Helsingfors mål med 
koldioxidneutralitet med fem år, det vill säga till 
år 2030, och man beslutade att reformera pro-
grammet som siktar på koldioxidneutralitet. 

Helsingfors leds nu av en ny borgmästare, 
och även de två nya biträdande borgmästarna 
är nya. Samtidigt har även den högsta tjänste-
innehavarledningen genomgått förändringar. 
Hörnstenarna för stadsledningen är på plats och 
staden leds som en helhet, vilket var huvudmålet 
med den stora organisationsreformen. Vi är på 
rätt väg.

Under våren godkände riksdagen den riksom-
fattande reformen av social- och hälsovården, 
enligt vilken Helsingfors blir ett eget social- och 
hälsovårdsområde. Stadsförvaltningen kommer 
i vilket fall som helst att ändra, vilket förutsätter 
mycket beredandet arbete. Ekonomin för social- 
och hälsovården och räddningsväsendet skiljs 
från stadens övriga ekonomi. Dessutom har vi 
berett fungerande gränssnitt mellan social- och 
hälsovården, räddningsväsendet och den övriga 

staden. Målet är klara och smidiga verksamhets-
metoder.

Det viktigaste är att se till att tjänsterna för 
stadsborna är i skick när social- och hälsovårds-
reformen träder i kraft i början av 2023. Inga 
avbrott får ske. I och med ändringen blir det en 
utmaning att kvarhålla idén av ett enhetligt Hel-
singfors. Stadsborna förväntar sig empatiska 
tjänster i samma anda oberoende av verksam-
hetsstället.

Det andra coronaåret 2021 var i delvis lättare 
än det första. Fienden var mer bekant, trots att 
den hela tiden bytte ansikte. Man hade redan 
utvecklat metoder för att reagera på situationen 
och hantera pandemin. Mot slutet av året tvinga-
des man ännu ty sig till strängare begränsningar 
på grund av coronan. Vi hoppas nu på bättre 
tider, men välfärdsskulden kommer att förbli 
något som kräver arbete under flera års tid.

Distansarbete var fortsättningsvis vanligt i 
staden. Även om distansarbete i regel fungerade 
väl, ledde det också till att arbetsgemenskaper 
fjärmade sig från varandra och att det fanns 
färre möjligheter till naturlig växelverkan.Det här 
syntes också i Fiilari-arbetstrivselenkäten. För 
arbetet och för att komma på nya idéer krävs 
kollegernas stöd och växelverkan, och också 
spontana möten och samtal. Det är något som 
saknats under coronatiderna.

Stadens personal kan inte lovordas nog för 
deras arbetsprestationer under det gångna 
året. Personalen anpassade sig till kraven med 
den förlängda pandemin, tog emot utmaningar, 
lärde sig nya arbetsmetoder och gjorde alltid 
sitt bästa. Stadens anställda är en otrolig grupp 
människor och en fantastisk resurs. Jag kan 
bara beundra den energi med vilken man förde 
och fortfarande för saker vidare inom de olika 
sektorerna. Det är en glädje att vara en del av 
gruppen.



Kanslichef Sami Sarvilinna

Stadskansliet har till uppgift

• Stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens 
organ för planering, beredning och 
verkställande

• Utveckling av staden
• Intern revision

Centralförvaltningen omfattar

• Stadskansliet
• Affärsverket Servicecentralen
• Affärsverket Ekonomiförvaltningstjänsten
• Affärsverket Företagshälsan
• Affärsverket Byggtjänsten (Stara)

Nyckeltal

Versamhets-
intäkter 

61
milj. euro

Omkostnader

351
milj. euro

Av stadens 
omkostanader 7 %

Omkostnader / 
invånare

533
euro

Antal anställda

4346
Av hela personalen

11 %
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Stadskansliet
Stadskansliet är stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens organ för planering, 
beredning och verkställande. Kansliet ansvarar för stadens utveckling och har 
hand om stadens centralförvaltning. Det är underställt stadsstyrelsen.

Coronapandemin som redan pågått i två år 
påverkade stadens verksamhet under hela året 
och var särskilt utmanade för hälsovården. Det 
pandemiska läget blev klart bättre redan under 
sommaren, men mot slutet av året ökade antalet 
smittofall igen till aldrig förut skådade nivåer.

Helsingfors stadsfullmäktige och andra organ 
höll sina sammanträden elektroniskt, något man 
redan övat på under året innan. Förfarandena 
slipades och gjordes allt mer smidiga. Även sto-
ra delar av stadens övriga vanliga verksamhet 
flyttades åtminstone delvis ut på nätet.

Avsikten var att ordna kommunalvalet i april 
2021, men på grund av pandemin flyttades det 
till juni. Den nya fullmäktiges mandatperiod 
började i början av augusti. Det var på kansliets 
ansvar att utbilda och orientera de nya förtroen-
devalda i staden praxis och arbetsmetoder.

Beredandet av informationsunderlaget 
för stadens nya strategi för stadsfullmäktige 
inleddes under våren på kansliet och dess stra-
tegiavdelning. Fullmäktige inledde det egentliga 
strategiarbetet i augusti under ett seminarium, 
och godkände stadstrategin Läge för tillväxt 
2021–2025 i oktober. Strategin linjerar genom 
tretton fokusområden hur Helsingfors kan göras 
till en ännu bättre stad där var och en med egna 
mått kan bygga en egen fungerande vardag och 
ett eget liv.

Sysselsättningstjänster ordnas nu av 
staden
Kommunförsöket med sysselsättningstjänster 
inleddes i mars. Till stadens sysselsättnings-
tjänster övergick från statens arbets- och 
näringsbyrå 48 000 klienter, det vill säga alla 
arbetslösa och användare av sysselsättnings-
tjänster i Helsingfors som är under 30 år, inte 
är berättigade till inkomstrelaterad dagpenning 
eller som är invandrare eller talar ett annat 
språk än finska eller svenska som modersmål. I 
och med kommunförsöket rekryterades 350 nya 
medarbetare till sysselsättningstjänsterna.

Pandemin påverkade fortfarande sysselsätt-
ningssituationen i staden. Under våren var ar-
betslöshetsgraden som värst 14,5 procent, men 
under höstens gång förbättrades situationen 
och arbetslöshetsgraden sjönk till drygt tio pro-
cent. Antalet permitterade och unga arbetslösa 
minskade, men långtidsarbetslösheten ökade.

Med hjälp av kansliets näringslivsavdelning 
grundades över tusen företag, det vill säga lika 
många som innan coronan. Av företagsrådgiv-
ningens klienter hade nästan hälften invandrar-
bakgrund, och ungefär en tredjedel var under 
30 år. Att förbättra sysselsättningsgraden, 
företagsamhet och innovationer ligger i centrum 
av näringslivsverksamheten.

Aktuell informationshantering, 
anonym rekrytering

Informationshanteringslagen som trädde i 
kraft år 2020 har orsakat gott om arbete även 
för Helsingfors. Lagen förenhetligar informa-
tionshantering, informationssäkerhet och digi-
talisering i myndighetsverksamheten i enlighet 
med offentlighetsprincipen och kraven på god 
förvaltning. Stadskansliet sörjer för instruktio-
ner, utbildning och tillsyn av informationshante-
ringen.

Helsingfors stad — 11
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Man beslutade att Helsingfors stadsarkiv ska 
anslutas till Finna-söktjänsten. Förändringen 
verkställs under år 2022, och genom den blir det 
lättare att hitta information som berör staden. 
Tjänsten erbjuder fri tillgång till det digitala 
materialet i över 400 finska arkiv, bibliotek och 
museer.

Helsingfors tävlar om kompetens arbetskraft 
med många andra organisationer, och vill visa 
sig vara en dragkraftig arbetsgivare. Man letade 
efter nya metoder för att locka till sig nya kom-
petenta proffs, och man fortsatte arbetsgivar-
marknadsföringen vid rekryteringsevenemang 
och virtuella mässor.

Anonym rekrytering introducerades i hela 
staden, vilket förhoppningsvis leder till en mer 
mångfaldig personal. Pilotprojekt för positiv sär-
behandling genomfördes i vissa rekryteringar.

Coronakommunikation för många olika 
grupper
Stadens coronakommunikation fortsatte aktivt 
under hela året. Målet var att Helsingforsbor, 
stadens personal, media och andra intressent-
grupper skulle ha aktuell information om coro-
nasituationen och åtgärder i anknytning till den.

Ett fokus i kansliets kommunikation var ut-
vecklingen av den svenskspråkiga innehållspro-
duktionen, som det svenskspråkiga nätverket av 
kommunikatörer ansvarade för.

På grund av coronabegränsningarna arbetade 
stadens rådgivning främst via elektroniska 
kanaler. Under den andra omgången för den del-
tagande budgeteringen OmaStadi gavs nästan 
400 förslag, varav 75 fortsatte till verkställan-
defasen. Stadsborna var intresserad av motion, 
friluftsverksamhet, parker och naturen samt 
idéer om gemenskap och ekologi.

Relevanta strategier
Organisationen för stadskansliets strategi-
avdelning som inlett sin verksamhet år 2020 
utvecklades i och med att avdelningens nya digi-
taliseringsenhet inledde sin verksamhet i början 
av 2021. I enheten centraliserades stadens 
gemensamma IKT-infrastruktur och grundläg-
gande IT-tjänster. I och med ändringen flyttades 
cirka hundra medarbetare till avdelningen från 
andra delar av stadens organisation.

Ekonomi- och planeringsavdelningen beredde 
ägarstrategier för stadens dottersammanslut-
ningar, som godkändes av stadsstyrelsen på 
våren. De klargör och stärker stadens koncern-
handledning.

Stadens interna revision, som är en del 
av kansliet direkt underställd kanslichefen, 
bedömer genomförandet av god lednings- och 
förvaltningspraxis i stadsorganisationen. Den 
inspekterade bland annat anskaffningar, över-
vakningen av köpta tjänster och avtalshantering. 

Ingen resultatbonus betalades åt stadskansli-
ets personal, då inbesparingarna i verksam-
hetsutgifterna som var bonusens villkor inte 
realiserades. En procent av lönesumman 
reserverades för engångsbelöningar som beta-
lades för utomordentliga arbetsprestationer. De 
betalades sammanlagt till en summa på nästan 
370 000 euro.

Stadskansliet har sex avdelningar: närings-
livsavdelningen, förvaltningsavdelningen, 
personalavdelningen, strategiavdelningen, 
ekonomi- och planeringsavdelningen och kom-
munikationsavdelningen.

Helsingfors tävlar om 
kompetens arbetskraft med 
många andra organisationer, 
och vill visa sig vara en 
dragkraftig arbetsgivare. 
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Biträdande borgmästare Nasima Razmyar, SDP
Ordförande för fostrans- och utbildningsnämnden

Sektorchef Satu Järvenkallas 
• Småbarnspedagogik och förskoleundervisning
• Grundläggande utbildning
• Gymnasie- och yrkesutbildning, inklusive finska arbetarinstitutet
• Svenskspråkiga servicehelheten, inklusive svenska arbetarinstitutet Arbis

Nyckeltal

Versamhets-
intäkter 

83
milj. euro

Omkostnader

1295
milj. euro

Av stadens 
omkostanader 25 %

Omkostnader / 
invånare

1969
euro

Antal anställda

14 708
Av hela personalen

37 %
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Fostrans- och 
utbildningssektorn
Fostrans- och utbildningssektorn ansvarar för Helsingfors stads barnomsorg, 
förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och 
finskspråkiga yrkesutbildning samt fritt bildningsarbete.

Fostrans- och utbildningssektorn betjänar redan 
över 140 000 barn och vuxna. Sektorn arbetade 
i undantagsförhållanden hela året. Arbetet 
anpassades enligt coronasituationen som när-, 
distans- och hybridarbete. 

Särskilt den långa perioden av distans-
undervisning under våren på andra stadiet 
orsakade brister i inlärning och välbefinnande. 
De studerande led av bristen på nära kontakter. 
Mot hösten förbättrades situationen, men både 
elevernas och personalens välfärd led under det 
föregående året. Undervisningens kvalitet och 
inlärningsresultaten förblev dock som helhet på 
en god nivå.

En viktig observation från året var hur stor 
betydelse skolgemenskapen har inte bara för 
inlärning men också för den allmänna välfärden. 
Skolan är mycket mer än bara en plats för 
ämnesinlärning. Den skapar erfarenheter av 
gemenskap och delaktighet, som har en stor 
samhällelig roll. 

Familjerna nöjda med 
småbarnspedagogiken
Inom servicehelheten för småbarnspedagogik 
och förskoleundervisningen tog man i oktober i 
bruk den centraliserade servicehandledningen 
och Asti-klientdatasystemet. Den nya service-
handledningsenheten kommer i framtiden att 
sköta om hela stadens klientansökningar. Av-
sikten är att göra ansökningsprocessen lättare 
för kommunbor och ge cheferna möjligheten 
koncentrera sig på att utveckla pedagogiken och 
leda personalen.

Enligt kunderfarenhetsenkäten har nöjdheten 
med Helsingfors småbarnspedagogik förblivit 

hög. Helhetsbetyget var 4,2 / 5. Personalen fick 
tack från både barnen och deras föräldrar, som 
uppskattade personalens yrkeskompetens, 
och som hoppades på bättre löner och mindre 
grupper för branschen. 

Småbarnspedagogikens problem är personal-
brist, som blivit allt svårare. Det saknas lärare, 
speciallärare och barnvårdare. Staden har 
aktivt tagit itu med frågan. En metod har varit 
att grunda en s.k. snabbinsatsstyrka, en grupp 
på 20 yrkespersoner vars resurser inriktas dit 
behovet är som störst. Trots coronans och ut-
maningar med personalen fungerar Helsingfors 
småbarnspedagogik väl och tillförlitligt.

Studiestigen genomfördes
Målet var att garantera god inlärning åt varje 
elev inom den finsk- och svenskspråkiga grund-
läggande utbildningen. Man kom överens om ett 
personliga inlärningsmål med alla och genom-
förde ett bedömningssamtal. Det genomfördes 
för 98 procent av skoleleverna. Ensamhet och 
andra negativa effekter av coronan bekämpades 
också i samarbete med social- och hälsovårds-
väsendet och sektorn för kultur och fritid.

Man har ingripit i utslagning och mobbning i 
Helsingfors skolor allt mer systematiskt, och re-
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sultaten syns i skolhälsoundersökningarna. Övre 
90 procent av eleverna är kompisar i skolan, och 
de mobbas inte.

Läroplikten utvidgades år 2021. Plikten gäller 
nu också andra stadiets utbildning, och gällde 
de unga som våren 2021 var på årskurs nio. 

Ändringen ökade klart på antalet elever som 
fortsatte i skolan. Bara under en procent fick 
ingen studieplats, medan motsvarande siffra 
var fyra procent år 2020. De nior som inte sökte 
eller inte fick en studieplats för fortsatta studier 
kontaktades ännu i augusti.

Mer samarbete på andra stadiet
Studerande på gymnasiets första år var främst 
sådana som kommit direkt från årskurs nio, och 
de har, förutom läroplikt till följd av utvidgningen 
av läroplikten, också rätten till gratis under-
visningsmaterial såsom böcker och en bärbar 
dator. 

En annan viktig ändring i gymnasieutbildning-
en var den nya undervisningsplanen, som togs i 
bruk för det första årets studerande. Ändringar 
är bland annat att samarbetet mellan högskolor 
och arbetslivet framhävs samt läroämnesöver-
skridande studieavsnitt. Samarbetet mellan 
gymnasier och Yrkesinstitutetet Stadin ammatti- 
ja aikuisopisto ska ökas i framtiden. Penkkis 
för år 2021 fick vara virtuell, och gamlas dans 
inhiberades.

Yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto 
är Finlands största läroanstalt som ordnar 
grundläggande yrkesutbildning, kompetterings-
utbildning, läroavtalsutbildning och utbildning i 
övergångsskedet. De har cirka 22 000 studeran-
de, 14 verksamhetsställen och man kan studera 
för 62 olika examina. Studerandena är främst 
vuxna, och ungefär 43 procent talar ett annat 
språk än finska eller svenska som modersmål.

Nästan hela vårterminen vid Helsingfors 
arbetarinstitut ordnades som distansundervis-
ning. Lärarna har utvecklat verktyg och metoder 
som lämpar sig för webben, och undervisning på 
nätet har blivit en permanent del av det fria bild-
ningsarbetet. Samma gäller för svenska Arbis. 

Helsingfors har tagit i bruk en 
modell med hållbar utveckling 
i småbarnspedagogiken, 
som förstärker klimat- och 
miljöfostran, kunskap om 
cirkulär ekonomi och förmåga 
att läsa framtiden. 

För de svenskspråkiga tjänsterna inom 
fostran och utbildning har integration ansetts 
vara viktig. En svenskpråkig studiestig ända från 
småbarnspedagogiken till gymnasiet och till det 
fria bildningsarbetet ska erbjudas även de vars 
modersmål inte är svenska.

Klimatmålen en del av undervisningen
Helsingfors mål är att staden är koldioxidneutral 
före år 2030. Av de 147 klimatåtgärder som sta-
den fastställt berör 23 direkt sektorn för fostran 
och utbildning.

Helsingfors har tagit i bruk en modell med 
hållbar utveckling i småbarnspedagogiken, som 
förstärker klimat- och miljöfostran, kunskap om 
cirkulär ekonomi och förmåga att läsa framtiden. 
Som hjälp används boken Kettu (Räven), i vilken 
man utforskar en bättre framtid med sju olika 
rävar.

Inom den grundläggande utbildningen utveck-
lades undervisningsmaterial där man fäster 
uppmärksamhet vid hantering av miljöångest 
och kunskap om klimatansvar och cirkulär eko-
nomi. Läroämnesöverskridande studieavsnitt i 
gymnasiet om koldioxidneutralitet kommer att 
bli obligatoriska för alla studerande i det första 
året.
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Biträdande borgmästare Anni Sinnemäki, Gröna
Ordförande för stadsmiljönämnden

Sektorchef  Ville Lehmuskoski  
• Markanvändning och stadsstruktur
• Byggnader och allmänna områden
• Tjänster och tillstånd

 Sektorn omfattar
• Räddningsverket

Nyckeltal

Versamhets-
intäkter 

1109
milj. euro

Omkostnader

841
milj. euro

Av stadens  
omkostanader 16 %

Omkostnader / 
invånare

1276
euro

Antal anställda

3646
Av hela personalen

9 %
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Stadsmiljösektorn
Stadsmiljösektorn ansvarar för planeringen, byggandet och underhållet av 
stadsmiljön, byggnadstillsynen samt tjänster med anknytning till miljön. 

Enligt Helsingfors nya stadsstrategi Läge för 
tillväxt som godkändes av stadsfullmäktige har 
Helsingfors tidigarelagt målet om klimatneut-
ralitet från år 2035 till år 2030. Det är en viktig 
ändring och visar att staden som helhet liksom 
stadsmiljösektorn har förbundit sig till att stävja 
klimatförändringen. I uppdateringen av åtgärd-
sprogrammet Koldioxidneutralt Helsingfors 
fokuserar man på mer effektiva åtgärder som 
särskilt har att göra med trafik, byggande och 
uppvärmning.

Eftersom kommunalvalen senarelades 
uppdaterades inte miljöpolitiken innan år 2022. 
Stadens luftskyddsplan och handlingsplanen för 
bullerbekämpning genomfördes som planerat. 

Nätverksstaden utvidgas
Helsingfors fortsatte förverkliga nätverksstaden 
som baserar sig på spårtrafik på många olika 
sätt. Spårvagnsnätet i innerstaden utvecklades i 
enlighet med godkända planer.

Stadsfullmäktige godkände utredningsplanen 
för spårvägarna i västra Helsingfors och planen 
för spårvägen för Vichtisvägens bulevard. Under 
årets gång färdigställdes också en rapport 
om utredningsplanen för snabbspårvägen Vik-
Malm.

Kronbroarnas spårväg som kopplar samman 
innerstaden och Kronbergsstranden och Fiske-
hamnen-Böle spårvägen har nu framskridit till 
implementeringsskedet och byggandet av dem 
har inletts. Byggandet av Spårjokern mellan Kä-
geludden i Esbo och Östra centrum i Helsingfors 
fortsätter. Den planeras vara öppen för trafik i 
början av år 2024.

Hållbar trafik främjades också på andra håll 
än spårtrafiken. Laddstationer för elbussar 
byggdes. Prioriterings- och implementeringspro-
grammet för cykelleder blev klart, och rutterna 
för effektiverat vinterunderhåll utvidgades. 

Stadsstyrelsen godkände i januari Helsingfors 
stadsvision, vars linjedragningar fungerar som 
utgångspunkt för planeringen av markanvänd-
ningen av innerstaden. Kvalitets- och konceptt-
ävling för Magasinstranden i Södra hamnen fick 
nio förslag från internationella designgrupper. 
Tävlingens andra skede pågår och resultatet 
från tävlingen blir klart mot slutet av år 2022.

En arkitekturtävling i två skeden ordnades för 
utvecklingen av Elielplatsen och Stationsplatsen, 
och dess vinnare var ett förslag vid namn Klyyga. 
En utvecklingsreservering beviljades för Sand-
vikskajen, för vilken tre idéplaner blev klara. 
Målet är att i området skapa ett företagskluster 
av hög profil och utveckla dess allmänna utom-
husområden till ett högklassigt område för gång.

Byggandet fortsatte livligt 
Bostadsbyggandet fortsatte livligt i Helsingfors 
liksom under föregående år. Under årets lopp 
blev 7 105 bostäder färdiga och byggandet av 7 
350 nya bostäder inleddes, medan byggtillstånd 
för 7 551 nya bostäder beviljades.

Målet är att alla områden i Helsingfors som 
utvecklas får mångsidiga bostäder för olika 
livssituationer. Ett brett utbud gör det möjligt att 
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Helsingfors stad

Stadsmiljösektorn deltog i 
stadens gemensamma arbete 
för att minska på inverkan av 
coronapandemin och stödde 
stadens attraktionskraft. 

även personer med lägre inkomst kan hitta en 
lämplig bostad för sig själv i Helsingfors.

Under året planlade man cirka 711 000 vå-
ningskvadratmeter för bostadsproduktion, vilket 
överskred målet. Vid bostadsplaneringen var 
andelen kompletteringsbyggande 55 procent, 
vilket också överskred målet. Särskilda fokus-
områden var längs Spårjokern och Kronbroar-
nas spårvägar och stationsområden.

Däremot lyckades man inte uppnå målen i 
överlåtande av bostadstomter och i stadens 
egen bostadsproduktion. Cirka 250 000 vå-
ningskvadratmeter bostadstomter överläts och 
stadens egen bostadsproduktion blev på drygt 
900 bostäder. Den viktigaste orsaken till att 
målet underskreds var den snabba ökningen av 
kostnaderna för byggande.

Även lokalbyggandet fortsatte livligt och var 
på samma nivå som under de föregående fyra 
åren. Under årets gång blev cirka 300 000 
våningskvadratmeter lokaler klara.

Hjälp med energirenoveringar för 
husbolag
Energirenässansprogrammet, genom vilket 
staden erbjuder husbolagen information, hand-
ledning och hjälp i att utföra energirenoveringar 
framskred enligt planerna. Över 170 husbolag 
tog kontakt och de fick svar i genomsnitt på 
mindre än fem dygn.

Rekordmycket miljövänlig jordvärme byggdes 
och togs i bruk under år 2021. Vid slutet av året 
hade 825 energibrunnar registrerats, det vill 
säga 25 procent mer än föregående år. Sam-
manlagt cirka 240 kilometer borrning utfördes. 
Den genomsnittliga storleken och energiproduk-
tionen i jordvärmeobjekt ökade klart.

Vid grundberedningen i Malm togs i bruk kol-
dioxidsnåla och kolbindande metoder. Alla nya 
bostadsobjekten hade energiklass A.

Projektet för att minska på olägenheter från 
gatuarbeten avslutades, och som resultat 
skapades Helsingforsmodellen för byggarbets-
platser utgående från ett forskningsprojekt av 
Aalto-universitetet. I den försöker man minimera 
olägenheterna med byggarbetsplatser och göra 

arbetet snabbare genom att effektivera samar-
betet mellan projektets parter.

Av de viktiga gatubyggplatserna blev under år 
2021 Tavastvägens ombyggnad klar. Projektet 
tog två år. Tavastvägen ombyggdes mellan 
Broholmsgatan och Helsingegatan till en gata för 
gång, cykling och kollektivtrafik. Vattenförsörj-
ningen och avloppen samt spårvägarna byggdes 
om.

Stadsmiljösektorn deltog i stadens gemen-
samma arbete för att minska på inverkan av 
coronapandemin och stödde stadens attrak-
tionskraft. Ett exempel på det var Kaserntorgets 
sommarterrass och till den hörande försöken 
med sommargator på Kaserngatan och Norra 
Magasinsgatan. Förutom god mat och dryck 
erbjuds det också gott om kultur.
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Biträdande borgmästare  Paavo Arhinmäki, Vänsterförbundet
Ordförande för kultur- och fritidsnämnden

Sektorchef  Tommi Laitio 
Laitio i tjänstledigt till slutet av 2023, tf sektorchef Laura Aalto.

• Kultur
• Motion och idrott
• Ungdomsfrågor
• Bibliotekstjänster

Nyckeltal

Versamhets-
intäkter 

30
milj. euro

Omkostnader

269
milj. euro

Omkostnader / 
invånare

409
euro

Av stadens  
omkostanader 5 %

Antal anställda

1907
Av hela personalen

5 %
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Kultur- och 
fritidssektorn
Kultur- och fritidssektorn upprätthåller och förbättrar möjligheten för 
Helsingforsbor i olika åldrar till psykiskt och fysiskt välbefinnande, bildning 
och aktivt medborgarskap samt stödjer stadens livskraft. Sektorn ansvarar 
för biblioteksmaterial, musei- och konstmuseisamlingar och bevarandet av 
kulturarvet. Sektorn sörjer för myndighetsuppdrag som värnar om kulturmiljön.

Stadens kulturcenter Annegården, Caisa, Kultur- och fritidssektorns verksamhetsställen 
var i början av året på grund av coronasituatio-
nen antingen helt stängda eller bara delvis öpp-
na. Mot sommaren förmildrades restriktionerna 
och mot slutet av året blev de igen strängare. 
På grund av coronasituationen flyttades 200 av 
sektorns medarbetare tillfälligt till platser där 
behovet av arbetskraft var som störst, det vill 
säga sektorn för fostran och utbildning, bland 
annat till daghem, och till social- och hälsovårds-
sektorn för att arbeta med smittspårning. 

Helsingforsbiennalen blev en succé
Den första Helsingforsbiennalen, producerad 
av Helsingfors konstmuseum HAM, ordnades 
under sommaren på Skanslandet, ett år senare 
än ursprungligen planerat på grund av corona-
pandemin. Biennalen lockade 148 000 besökare 
till skärgården att njuta av konst i en havsnära 
miljö. 

Biennalen stärkte Helsingfors rykte som en 
kultur- och bildkonststad även internationellt. 
Den kombinerade konst, natur, kulturhistoria 
och motion, och skapade förutsättningar för 
återhämtning i kulturbranschen och en fortsätt-
ning på internationella kontakter.

I Helsingfors konstmuseums lokaler i Tennis-
palatset ställdes åtta utställningar ut, varav den 
största var tyska Katharina Grosses jätteverk 
som producerades av HAM.

Stadsmuseets dörrar var stängda fram till 
sommaren, och i oktober ordnades den första 
vernissagen på två år, då Armas Tallinna-utställ-
ningen öppnades för publiken. Åskådarna betjä-
nades genom att utveckla nya digitala tjänster.

Gamlasgården, Malms kulturhus, Savoyteatern, 
Stoa och Nordhuset gjorde det möjligt att upple-
va konst och upprätthöll arbetsmöjligheter för 
konst- och kulturbranschens yrkesmänniskor 
genom de svåra tiderna.

Kulturcentren producerade över 800 
uppträdanden, 49 utställningar, över 500 
konstfostranskurser och 350 andra evenemang. 
Stadens pris för kulturgärning beviljades till 
Maunula-seura för stadsdelsskådespelet Entäs 
nyt Maunula?

E-biblioteket fortsatte växa
Antalet besökare i biblioteken blev lägre än un-
der det första coronaåret. Men trots det gjordes 
nästan lika många bibliotekslån som under top-
påret 2019. Användning av bibliotekens digitala 
material, det vill säga e-biblioteket, fortsatte sin 
mycket snabba tillväxt.

Biblioteket är i enlighet med sin servicestra-
tegi ett gemensamt rum för alla och en plats för 
att läsa, göra, använda digitala tjänster och få 
rådgivning, samt för tjänster och evenemang 
ordnade av olika aktörer. 
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Helsingfors stad

Högklassigt musikutbud trots 
begränsningar
Helsingfors stadsorkester fortsatte under 
överkapellmästare Susanna Mälkkis ledning att 
erbjuda högklassiga konserter inom begränsnin-
garna som pandemin påtvingade.

Under våren var det musikaliska temat läng-
tan bort, och programmet som ändrats till att 
passa en mindre sammansättning förmedlades 
till publiken via nätet. Under hösten kunde man 
återvända till publikkonserter på Musikhuset 
med en begränsad kapacitet. Under årets gång 
framförde Helsingfors stadsorkester världens 
urpremiär av Kaija Saariahos orkesterverk Vista, 
Felipe Laras dubbelkonsert samt Kimmo Hako-
las och Seppo Pohjolas Helsinki-variationer.

Skidspår och badstränder lockade
Motionstjänsterna uppnådde sina mål, även om 
antalet klienter inte på grund av coronatidens 
begränsningar nådde målnivån. 8,6 miljoner 
besök registrerades.

Under början av året när platser för inom-
husmotion var stängda var konstisbanorna och 
skidspåren mycket aktiva. Nästan hela nätverket 
på 200 kilometer skidspår var tillgängliga för 
skidare från början av året till slutet av mars. 
Även under sommaren gynnade det fina vädret 
motion utomhus, och särskilt badstränderna var 
flitigt använda.

Enligt en välfärdsenkät bland vuxna minskade 
mängden motion för 45 procent av Helsingfors-
borna på grund av coronapandemin. För nästan 
en femtedel har mängden motion ökat. Vardags- 
och smygmotion främjades med tiotals olika 
metoder enligt stadens motionsprogram.

En hobby för varje ungdom
Stadens ungdomsarbete kunde genomföras mer 
eller mindre enligt planen. Nya lokaler för unga 
öppnades bland annat i centrumbiblioteket Ode, 
man fokuserade på delaktighet och ordnade 
evenemang bland annat i Söderviks eveneman-
gslokal Tiivistämö. Nästan 700 000 fysiska del-
tagare registrerades och över 60 000 digitala. 
Med hjälp av sommarsedeln som understöds av 
staden fick 2 400 unga sommarjobb.

Helsingfors deltog i verkställandet av under-
visnings- och kulturministeriets Finlandsmodel-

Enligt en välfärdsenkät bland 
vuxna minskade mängden 
motion för 45 procent av 
Helsingforsborna på grund av 
coronapandemin. 

len för hobbyverksamhet. Idén bakom den är att 
erbjuda varje skolelev en avgiftsfri och trevlig 
hobby. Alternativ erbjöds från parkour till cirkus, 
yoga och kodning.

Miljömedvetenhet främjades. Nästan alla 
kultur- och fritidssektorns tjänster och tjänste-
helheter har ett miljöprogram, sektorn har över 
hundra ekostödpersoner, och personalen har 
utbildats i miljöfrågor.

Kultur- och fritidssektorns verksamhet fick 
stor synlighet i media. Kulturens synlighet 
främjades särskilt av Helsingforsbiennalen. 
För motionens del intresserades media av den 
varma sommaren och stadens badplatser.

Coronans verkningar syntes i 
arbetstrivselmätarna
Det andra coronaåret var tungt för sektorns 
medarbetare. Det här syntes till exempel i 
vitsorden på den egna arbetstrivseln som gavs i 
trivselmätaren Fiilari. 

För arbetstrivselns del var en betydande 
faktor det fortsatta distansarbetet för kontors-
arbetare och sakkunniga, vilket fjärmade ar-
betsgemenskaper från varandra och minskade 
på möjligheterna till naturlig växelverkan. Trots 
de svåra tiderna anpassade sig personalen, 
verkställde målen som ställts upp, och produce-
rade upplevelser för ett gott liv åt sina klienter 
och partner.
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Biträdande borgmästare Daniel Sazonov, Samlingspartiet
Ordförande för social- och hälsovårdsnämnden

Sektorchef Juha Jolkkonen
• Familje- och socialtjänster
• Hälsovårds- och missbrukstjänster
• Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster 

Nyckeltal

Versamhets-
intäkter 

347
milj. euro

Omkostnader

2516
milj. euro

Av stadens 
omkostanader 48 %

Omkostnader / 
invånare

3819
euro

Antal anställda

14 648
Av hela personalen

37 %
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Social- och 
hälsovårdsväsendet
Social- och hälsovårdsväsendet ordnar och producerar social- och 
hälsovårdstjänster för Helsingfors invånare. Denna sektor skapar förutsättningar 
för att upprätthålla och förbättra hälsan och välbefinnandet samt förebygger 
sociala och hälsomässiga problem och deras negativa effekter.

positiv särbehandling inriktades på områden 
där de socioekonomiska mätarna visade att de 
har ett större behov av tjänster än andra.

Helsingfors social- och hälsovårdssektor 
har etablerat sina tjänster utgående från tre 
verksamhetsmodeller. Verksamhetsmodellerna 
är ett familjecenter avsett för barnfamiljer, ett 
hälso- och välfärdscenter samt ett seniorcenter. 
Målet är att förbättra tillgången på tjänster och 
kunderfarenheten.

Berättelseåret 2021 var redan det andra året 
som utmärkts av coronapandemin. Efter vårens 
smittotopp var sommaren aningen lugnare. 
Under hösten ökade mängden smittor igen, och 
alldeles i slutet av året kom en ny stor ökning. Av 
Finlands alla smittor konstaterades ungefär en 
fjärdedel bland Helsingforsbor, vilket betyder att 
pandemin rasade mycket mer allvarligt i huvuds-
taden än i landet i genomsnitt.

Pandemin försämrade tillgången till flera so-
cial- och hälsovårdstjänster, då man under hela 
året tvingades allokera stora mängder personal 
för att trygga uppgifter i anknytning till coronan, 
såsom rådgivning, smittspårning, coronahäl-
sostationer och sjukvård, vaccinationer och 
hälsosäkerhet vid gränserna. Den förlängda 
pandemin ökade på depression bland barn och 
unga och andra mentala hälsoproblem, försäm-
rade seniorers funktionsförmåga och ökade 
på utslagningen. Alla dessa faktorer ökade på 
behovet av tjänster. 

Vård- och tjänsteskulden som uppkommit 
kunde man i någon mån lätta på under året 
genom extra- och övertidsarbete samt med ser-
vicesedlar. Pandemin framhävde behovet av att 
utveckla elektroniska och digitala tjänster, som 
också i övrigt är en av branschens tyngdpunkter. 
Coronakommunikation gavs förutom på finska 
och svenska också bland annat på engelska, 
ryska, estniska, arabiska och somaliska.

Mer distanstjänster
Stadens centrala mål är att minska på skillna-
derna i välbefinnandet mellan olika befolknin-
gsgrupper och bostadsområden. Budgeten för 

En tyngdpunkt har varit att öka på mängden 
elektroniska distanstjänster. Mängden distans-
vård, rådgivning och distansrehabilitering och 
videomottagningar ökades. Innehållet i chatbot-
ten på hälsostationerna utvidgades till att även 
kunna svara på frågor kring mun- och tandvård 
och psykiatrisk vård, och till deras språkutbud 
lades utöver finska till svenska och engelska. 
Mer digitalt stöd erbjöds åt seniorkunder.

I Gamlas och i centrum öppnades nya häl-
sostationer. Det handlar om ett försök på viss 
tid, där privata företag producerar hälsosta-
tionstjänster. 

Riksdagen godkände lagarna om reformen 
av social- och hälsovården och räddningsvä-
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sendet i juni 2021. I den nya modellen grundas 
21 välfärdsområden, som ordnar social- och 
hälsovårdstjänster. Olikt de övriga kommu-
nerna ansvarar Helsingfors fortfarande för att 
ordna social- och hälsovården. Staden beredde 
tillsammans med de fyra välfärdsområdena i Ny-
land och HNS ett organiseringsavtalet för HUS 
i vilket de kommer överens om deras inbördes 
samarbete.

Apotti togs i bruk
Klient- och patientdatasystemet Apotti som för-
beretts under flera år togs i bruk. Ibruktagandet 
flyttades på grund av coronan från hösten 2020 
till år 2021, och har indelats i tre delar, april, maj 
och november. 

Förberedelserna för och ibruktagandet av 
Apotti har krävt stora mängder resurser, arbete 
och utbildning i sektorn. Målet är att utveckla so-
cial- och hälsovårdens tjänster med hjälp av ett 
gemensamt data- och verksamhetsstyrningssys-
tem, förenhetliga praxisen och därigenom stävja 
kostnaderna. Apotti används också av HNS och 
flera av Nylands kommuner.

I Helsingfors används Apotti av cirka 14 000 
yrkesmänniskor inom social- och hälsovården. 
Så gott som alla klient- och patienthändelser 
inom social- och hälsovården registreras i sam-
ma datasystem, vilket möjliggör enhetlig praxis 
och möjligheten att se situationen som helhet. 
Genom klientportalen Maisa kan klienten enkelt 
och säkert uträtta ärenden i stadens social- och 
hälsovårdstjänster. I slutet av året användes 
Maisa redan av över 300 000 Helsingforsbor. 

Social- och hälsovårdssektorn fick under 
årets lopp nästan 9 000 frågor, förslag eller 
kommentarer genom stadens elektroniska 
responssystem. Mängden ökade med cirka 40 
procent jämfört med föregående år, främst på 
grund av coronan. Responsen lästes noggrant 
och utgående från den utvecklades verksam-
heten och kommunikationen koncentrerades på 
frågor som stadsborna funderade på.

Man försökte förbättra 
arbetskraftssituationen på 
många olika sätt. För att 
erhålla läkare genomfördes 
ett utvecklingsprojekt, som 
också ledde till resultat.

Personalbristen orsakar problem
Ett centralt problem för social- och hälsovård-
ssektorn är avsaknaden av arbetskraft, som nu 
har blivit allt svårare. 

I slutet av året var underskottet 150 personer 
större än i början av året. Personalomsättningen 
bland den fast anställda personalen ökade till 
9,9 procent, medan den var 7,5 procent föregå-
ende år. Situationen har försämrats på grund av 
pandemin, som har krävt mycket flexibilitet av 
personalen och gjort arbetet tyngre.

Man försökte förbättra arbetskraftssituatio-
nen på många olika sätt. För att erhålla läkare 
genomfördes ett utvecklingsprojekt, som också 
ledde till resultat. Man främjade sysselsättning-
en för sjukvårdare med invandrarbakgrund, och 
för närvårdare och vårdassistenter ordnades 
läroavtalsutbildning, och för grupper med brist 
på arbetskraft inriktades löneförhöjningar.

Av social- och hälsovårdssektorns nästan 
15 000 medarbetare har nästan 2 000, dvs. 13 
procent invandrarbakgrund, och talar ett annat 
språk än finska eller svenska som sitt moders-
mål.
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Helsingfors stads 
administrativa 
organisation
Helsingfors stadsfullmäktige som väljs genom 
kommunalval är organet som har högsta bes-
tämmanderätt i Helsingfors. Fullmäktige väljer 
borgmästare och biträdande borgmästare för 
en mandatperiod i taget bland de förtroendeval-
da eller suppleanterna. Fullmäktigeperioden är 
fyra år. 

Borgmästaren är stadsstyrelsens ordförande. 
De biträdande borgmästarna är sektornämn-
dernas ordförande samt medlemmar i stadss-
tyrelsen. Borgmästaren och de biträdande 
borgmästarna är förtroendevalda på heltid.

Kanslichefen och sektorcheferna är de 
ledande tjänsteinnehavarna
Stadens centralförvaltning leds av kanslichefen 
och sektorerna av sina egna sektorchefer. Kans-
lichefen är sektorchefernas chef. Kanslichefen 
och sektorcheferna är underställda borgmäs-
taren. 

År 2021 går sektorchef Liisa Pohjolainen 
för sektorn för fostran och utbildning samt 
sektorchef Mikko Aho för stadsmiljösektörn i 
pension. Sektorchef Tommi Laitio för sektorn för 
kultur och fritid tog i början av år 2022 tjänstele-
digt fram till slutet av år 2023.

Kanslichef
Sami Sarvilinna

Sektorchef för fostran och utbildning
Satu Järvenkallas (fr.o.m. 1.10.2021)

Sektorchef för stadsmiljön
Ville Lehmuskoski (fr.o.m. 1.10.2021)

Sektorchef för kultur och fritid
Tommi Laitio (Laitio i tjänstledigt till slutet av 
2023, tf sektorchef Laura Aalto)

Sektorchef för social- och hälsovårdsväsendet
Juha Jolkkonen
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Stadens 
beslutsfattande
År 2021 ordnades det kommunalval. Kommu-
nalvalen som vanligen sker i april ordnades på 
grund av coronapandemin exceptionellt den 13 
juni 2021, och de nya förtroendevalda kunde inte 
börja sin period innan augusti. 

Till Helsingfors stadsfullmäktige hör 85 fört-
roendevalda och 86 ersättare. Under år 2021 
sammanträdde fullmäktige 22 gånger. Den nya 
fullmäktige som valdes i juni sammanträdde 
för första gången 2 augusti 2021, och då valdes 
borgmästare och biträdande borgmästare.

Som fullmäktiges ordfördande i januari-juni 
2021 verkade Otso Kivekäs (Gröna), som första 
vice ordförande Harry Bogomoloff (Saml.) som 
andra vice ordförande Paavo Arhinmäki (VF). 
Som den nya fullmäktiges ordförande började 
i augusti Fatim Diarra (Gröna), som första vice 
ordförande Wille Rydman (Saml.) och som andra 
vice ordförande Pilvi Torsti (SDP).

Fullmäktiges sammanträden ordnas i regel 
varannan onsdag. Sammanträdena visas som di-

rektsändningar i Helsingforskanalen på webben. 
Man kan följa med sammanträdena från fullmäk-
tigesalens publikläktaren, men under år 2021 
begränsade coronapandemin allmänhetens 
tillgång till salen.

Stadsstyrelsen har 15 ledamöter och dess 
ordförande är borgmästaren. De biträdande 
borgmästarna är sektornämndernas ordförande 
samt medlemmar i stadsstyrelsen. Borgmäs-
taren och de biträdande borgmästarna är 
förtroendevalda på heltid.

Stadsstyrelsen har tre sektioner: koncern-
sektionen, näringslivssektionen och sektionen 
för reform av social- och hälsovården samt 
räddningsväsendet. Stadsstyrelsen grundade 
sektionen för reform av social- och hälsovården 
samt räddningsväsendet i september 2021 för 
att styra verkställandet av social- och hälsovård-
sreformen i Helsingfors. Sektionen är verksam 
fram till slutet av 2022.

Politiska styrkeförhållanden 2021–2025 (31.12.2020)

Saml.
23

Gröna
18

SDP
13

VF
11

Sannf.
9

SFP
5

RN
3

C
2

KD
1

(Saml.) Samlingspartiet • (Gröna) De Gröna • (SDP) Socialdemokratiska partiet • (VF) Vänsterför-
bundet • (Sannf.) Sannfinländarna • (SFP) Svenska folkpartiet • (RN) Rörelse Nu Helsingfors 
(C) Centern • (KD) Kristdemokraterna 
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Stadsfullmäktiges ordförande: i mitten ordförande Fatim Diarra (Gröna), till vänster första vice  
ordförande Wille Rydman (Saml.) och till höger andra vice ordförande Pilvi Torsti (SDP).

Det längsta 
sammanträdet

7 t
27 min

411
fullmäktige 
behandlade 

ärenden 98
sammanträden 

sammanlagt 
timmar22

samman-
träden
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Stadsfullmäktige
2021–2025 

Stadsfullmäktiges 
ordförande 
Fatim Diarra (Gröna)

1. vice ordförande  
Wille Rydman (Saml.)

2. vice ordförande  
Pilvi Torsti (SDP)

Samlingspartiets  
fullmäktigegrupp (23)
Harry Bogomoloff
Maaret Castrén
Juha Hakola
Anniina Iskanius
Atte Kaleva
Arja Karhuvaara
Sini Korpinen
Otto Meri
Seija Muurinen
Dani Niskanen
Mia Nygård-Peltola
Matias Pajula
Jenni Pajunen
Pia Pakarinen
Risto Rautava
Wille Rydman
Sari Sarkomaa
Mirita Saxberg
Daniel Sazonov
Nina Suomalainen
Elina Valtonen
Juhana Vartiainen
Maarit Vierunen *

Grönas fullmäktigegrupp (18)
Alviina Alametsä
Outi Alanko-Kahiluoto
Fatim Diarra
Atte Harjanne
Mari Holopainen
Shawn Huff

Emma Kari
Otso Kivekäs 
Minna Lindgren
Johanna Nuorteva 
Maria Ohisalo
Amanda Pasanen
Tuomas Rantanen 
Pekka Sauri 
Anni Sinnemäki 
Osmo Soininvaara 
Reetta Vanhanen *
Ozan Yanar 

Socialdemokraternas  
fullmäktigegrupp (13)
Hilkka Ahde
Mahad Ahmed
Pentti Arajärvi
Elisa Gebhard
Tuula Haatainen 
Timo Harakka 
Eveliina Heinäluoma *
Ville Jalovaara 
Nasima Razmyar 
Ilkka Taipale
Pilvi Torsti 
Erkki Tuomioja 
Sinikka Vepsä

Vänsterförbundets  
fullmäktigegrupp (11)
Paavo Arhinmäki 
Mia Haglund *
Titta Hiltunen 
Veronika Honkasalo 
Elina Kauppila 
Mai Kivelä
Minja Koskela 
Petra Malin
Sami (Frank) Muttilainen 
Tuomas Nevanlinna 
Suldaan Said Ahmed

Sannfinnländarnas  
fullmäktigegrupp (9)
Jussi Halla-aho
Nuutti Hyttinen 
Pia Kopra 
Laura Korpinen 
Teija Makkonen 
Tom Packalén 
Mika Raatikainen 
Mari Rantanen *
Pirkko Ruohonen-Lerner 

Svenska folkpartiets  
fullmäktigegrupp (5)
Eva Biaudet
Silja Borgarsdóttir Sandelin 
Nora Grotenfelt 
Björn Månsson *
Marcus Rantala

Rörelse Nu Helsingfors  
fullmäktigegrupp (3)
Harry Harkimo
Joel Harkimo *
Mikael Jungner 

Centerns fullmäktigegrupp (2)
Laura Kolbe
Terhi Peltokorpi *

Kristdemokraternas fullmäkti-
gegrupp (1)
Mika Ebeling *

*fullmäktigegruppens  
ordförande
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Stadsstyrelsen 
och sektionerna

Medlemmar i den nya stadsstyrelsen efter kommunalvalet 2021 (läget den 31 december 2021). 

Stadsstyrelsen 2021
Borgmästare Juhana Vartiainen (Saml.) ordförande
Anni Sinnemäki (Gröna) 1. vice ordförande
Nasima Razmyar (SDP) 2. vice ordförande

Ordinarie ledamöter  Personliga ersättare

Juhana Vartiainen Saml.  Pia Pakarinen                   
Borgmästare

Anni Sinnemäki Gröna Amanda Pasanen 
Biträdande borgmästare för stadsmiljön 

Nasima Razmyar                                                                    SDP Lauri Muranen 
Biträdande borgmästare för  
fostran och utbildning

Daniel Sazonov Saml.  Jenni Pajunen 
Biträdande borgmästare för  
social- och hälsovård

Paavo Arhinmäki VF Titta Hiltunen 
Biträdande borgmästare för kultur och fritid

Sari Sarkomaa Saml.  Matias Pajula 
Anniina Iskanius Saml.  Juha Hakola
Maarit Vierunen Saml.  Otto Meri
Reetta Vanhanen Gröna  Kasper Kivistö
Tuomas Rantanen Gröna Suvi Pulkkinen
Johanna Nuorteva Gröna Ozan Yanar
Elisa Gebhard SDP Ville Jalovaara
Minja Koskela VF Suldaan Said Ahmed
Jussi Halla-aho Sannf. Mari Rantanen
Marcus Rantala SFP  Silja Borgarsdóttir Sandelin

Stadsstyrelsens föredragande: kanslichef Sami Sarvilinna
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Helsingfors borgmästarkollegiet: i mitten borgmästare Juhana Vartiainen (Saml.), till vänster 
biträdande borgmästare Paavo Arhinmäki (VF) och Nasima Razmyar (SDP), till höger biträdande 
borgmästare Anni Sinnemäki (Gröna) och Daniel Sazonov (Saml.)
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Koncernsektionen
Sektionenen övervakar stiftelsernas och dottersammanslutningarnas verksamhet. 

Ordförande Juhana Vartiainen (Saml.) Vice ordförande Tuomas Rantanen (Gröna)

Ordinarie ledamöter  Personliga ersättare

Juhana Vartiainen Saml.  Daniel Sazonov
Pia Pakarinen Saml.  Juha Hakola
Jenni Pajunen Saml.  Otto Meri
Anni Sinnemäki Gröna Kasper Kivistö
Tuomas Rantanen Gröna Johanna Nuorteva
Ville Jalovaara SDP  Lauri Muranen
Nasima Razmyar SDP Elisa Gebhard
Titta Hiltunen VF Paavo Arhinmäki
Jussi Halla-aho Sannf. Mari Rantanen

Föredragande: kanslichef Sami Sarvilinna

Näringslivssektionen
Sektionen styr stadens policy avseende näringsliv, konkurrenskraft, invandring och sysselsättning.

Ordförande Juhana Vartiainen (Saml.) Vice ordförande Suvi Pulkkinen (Gröna)

Ordinarie ledamöter  Personliga ersättare

Juhana Vartiainen Saml.  Daniel Sazonov
Pia Pakarinen Saml.  Otto Meri
Matias Pajula Saml.  Jenni Pajunen
Suvi Pulkkinen Gröna Ozan Yanar
Kasper Kivistö Gröna Amanda Pasanen
Lauri Muranen SDP  Nasima Razmyar
Minja Koskela VF Suldaan Said Ahmed
Mari Rantanen Sannf. Jussi Halla-aho
Marcus Rantala SFP  Silja Borgarsdóttir Sandelin

Föredragande: näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva



Stadsstyrelsens sektion för reform av social- och hälsovården samt 
räddningsväsendet

Sektion för reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet har som uppgift att styra 
genomförandet av reformen, förmedla förtroendevaldas synpunkter till beredningen och lägga fram 
behövliga beslutsförslag för stadsstyrelsen. 

ordförande Daniel Sazonov (Saml.)                         vice ordförande Reetta Vanhanen (Gröna) 

Ordinarie ledamöter  Personliga ersättare

Daniel Sazonov Saml. Seija Muurinen

Maarit Vierunen Saml. Risto Rautava

Harry Bogomoloff Saml. Maaret Castrén

Reetta Vanhanen Gröna Pekka Sauri

Sanna Vesikansa Gröna Oula Silvennoinen

Pentti Arajärvi SDP Nelli Nurminen

Anna Vuorjoki VF Paavo Arhinmäki

Jussi Halla-aho Sannf. Mari Rantanen

Nasima Razmyar SDP/SFP Marcus Rantala

Föredragande: kanslichef Sami Sarvilinna
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Nämnder och 
direktioner

Alla fyra sektorer har en nämnd med 13 medlem-
mar och 1–3 sektioner. Under centralförvaltnin-
gen och sektorerna verkar även direktionerna 
för affärsverken samt räddningsnämnden.

Fostrans- och utbildningssektorn
Nämnden för fostran och utbildning
 - Den finskspråkiga sektionen
 - Den svenskspråkiga sektionen

Stadsmiljösektorn
Stadsmiljönämnden
 - Miljö- och tillståndssektionen
 - Sektionen för byggnader och allmänna   
 områden
Räddningsnämnden

Kultur- och fritidssektorn
Kultur- och fritidsnämnden
 - Kultur- och biblioteksnämnden
 - Motionssektionen
 - Ungdomssektionen

Social- och hälsovårdssektorn
Social- och hälsovårdsnämnden
 - Social- och hälsovårdssektionen

Affärsverkens direktioner
Direktionen för affärsverket Servicecentralen
Direktionen för affärsverket Ekonomiförvaltnin-
gstjänsten
Direktionen för affärsverket Företagshälsan
Direktionen för affärsverket Byggtjänsten

Övriga
Revisionsnämnden
Centralvalnämnden (sammanträder i samband 
med val)
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Arbetsmarknad
Arbetsplatser 2021 453 600
 • primärproduktion, % 0,1
 • förädling, % 10,4
 • tjänster sammanlagt, % 88,7
Marknadsservice, % 62,7
Offentlig förvaltning, välfärdsservice, % 26
Övrig eller okänd, % 0,7

Företag sammanalagt 2019 52 177
Arbetskraft (15–74-åringar):
 • sysselsatta 342 900
 • arbetslösa 33 300
Andel sysselsatta, % 73,5
Arbetslöshetsgrad, % 8,9

Kommunikation 2021
Registrerade bilar per 1000 invånare 505
Kollektivtrafik inom staden,
resor sammanlagt, mn. 125
Antal mobiltelefoner per 100 invånare
(hela landet) 167
Internetanvändare (16–89 år), 
andel av befolkningen, % 95

Energi- och vattenförsörjning
Elförsäljning, GWh 6 110
Fjärrvärmeförsäljning, GWh 6 397
Vattenförsäljning (Huvudstadsregionen), 
mn m3

75,8

Vattenförbrukning per invånare och dag, 
litr(Huvudstadsregionen) 

220

Renad avloppsvatten, volym, mn m3 110

Fostran och utbildning
Småbarnspedagogikplatser för barn
antal per hundra 1–6-åringar***

73,4

Utbildningsstruktur %-andel 15 år fyllda med
 • högst utbildning på grundskolenivå 23
 • examen på mellannivå (sekundär) 33
 • examen på högskolenivå (tertiär) 44

Läroanstalter i Helsingfors
 • Universitet 3
 • Yrkeshögskolor 6
 • Yrkesinriktade läroanstalter 13
 • Grundskolor och gymnasier 145

Kultur och fritid
KStadsbiblioteket
 • Antal lån, milj. 7,2
 • Antal lån per invånare 14
Museer 60
Friluftsvägar och motionsslingor, km 560
Simhallar 14
Idrottssalar och hallar 814

Social- och hälsovård
Stadens hälsostationer 21

Primärvård*
Primärvårdsbesök, mn
 • besök vid hälsostationer etc., mn 7,5
 • sammanlagt per invånare 12
Institutionsvård
i medeltal dagligen 691
 • vid köptjänstsjukhus 89

Specialistsjukvård
Poliklinikbesök sammanlagt, mn 1,3
 • vid köptjänstpolikliniker 1
Institutionsvård i medeltal
 • vid egna enheter 190
 • sammanlagt per 1000 invånare <1

Platser vid servicehus för åldringar** 3 181
 • institutionsvårdplatser 1 016

Turism
Passagerartrafik (miljoner passagerare)
 • via Helsingfors-Vanda flygstation 5,5
 • via Helsingfors hamn 3,7
Via Helsingfors järnvägsstation
 • fjärrtrafik 4
Besökande som tagit in på hotell, miljoner 1,2
 • övernattningar sammanlagt 1,6
 • varav utlänningar 0,6
Antal hotell 67
 • hotellrum 12 280
 • bäddar 23 897
Internationella kongresser 90
• evenemang 143
• deltagare 24 665

*  Innehåller öppenvård, vårdcentralens akuttjänster,  
  hemvård och annan öppenvård. 
** Beräknade platser
***Innehåller kommunala daghem, familjedagvård och  
  köptjänstdaghem
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Personal
År 2021 ändrade inte stadens totala personalan-
tal nästan alls jämfört med år 2020. Mot slutet 
av år 2021 hade staden sammanlagt 39 255 me-
darbetare antingen på heltid eller viss tid, vilket 
var 103 personer mer än föregående år.

År 2021 var 77 procent av personalen kvinnor, 
23 procent män. Av samtliga medarbetare med 
anställningsförhållande hade 10 procent ett 
annat språk än finska eller svenska som mo-
dersmål. Personalens största åldersgrupp var 
fortsättningsvis 50–59-åringar. 

Vid slutet av år 2021 var stadens lönekostna-
der 1,56 miljarder euro, vilket var 5,3 procent 
mer än år 2020. Alla fick ett generellt lönepåslag 
enligt de nationella tjänste- och kollektivavtalen. 
Som en del av stadens mångåriga löneutveck-
lingsplan beaktades särskilt vårdpersonalen och 
mångsidigt andra yrkesgrupper. 

Coronapandemin fortsatte social- och häl-
sovårdssektorns ökade behov av arbetskraft. 
Det största behovet av arbetskraft var inom 
småbarnspedagogiken och den grundläggande 
utbildningen, särskilt bland den svenskspråkiga 
personalen. Personaltillgången i branscher med 
brist på arbetskraft främjades bl.a. genom ett 
löneutvecklingsprogram och genom att utveckla 
rekryteringen, samt genom olika åtgärder som 
främjade tillgången av specifika yrkesgrupper.

Den fortgående coronapandemin påverkade 
stadens personal under hela året. Kompetens-
banken som inleddes år 2020 fortsatte sin verk-
samhet. Med den flyttades personal tillfälligt 
utgående från coronasituationen dit det fanns 
behov. Medarbetare flyttades särskilt till den 
epidemiologiska enheten och som valförrättare i 
kommunalvalet. 

Antalet anställda i stadens olika sektorer vid utgången av året

Hela personalen
Ordinarie 
anställda

Visstidsans-
tällda

Totalt utan  
lönesubvention

Ändring 
2020–2021

Fostrans- och utbildningssektorn 11 071 3 637 14 708 -43

Stadsmiljösektorn** 3 469 177 3 646 27

Centralförvaltningen* 3 827 519 4 346 19

Kultur- och fritidssektorn 1 585 322 1 907 61

Social- och hälsovårdssektorn 11 081 3 567 14 648 39

Totalt 31 033 8 222 39 255 103

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

** I stadsmiljöns siffror ingår också personalen vid räddningsverket och trafikaffärsverket (HST).
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Helsingfors stads 
bokslut 2021
Enligt Helsingfors stads bokslut för 2021 förblev ökningen av stadens 
verksamhetsutgifter och investeringsnivån höga och på grund av dem hade 
verksamhetens och investeringarnas kassaflöde ett underskott på 90 miljoner 
euro. Stadens resultat för räkenskapsperioden var 350 miljoner euro, vilket är 
nästan 150 miljoner euro sämre än föregående år.

Enligt Helsingfors stads bokslut för 2021 fort-
satte staden med omfattande investeringar för 
den växande stadens behov. Investeringsutgif-
terna för 2021 var 890 miljoner euro, vilket var 
27 miljoner euro mindre än det jämförbara läget 
föregående år. Investeringsutgifterna var näst 
största genom tiderna. 

Staden har under de senaste åren investerat 
i synnerhet i byggprojekt inom fostrans- och 
utbildningssektorn, grundberedning av nya 
bostadsområden samt nybyggande och grund-
förbättringar av gator och trafikleder.

Verksamhetens och investeringarnas kassa-
flöde, som är ett centralt nyckeltal för stadens 
ekonomi, var 90 miljoner euro negativt till följd 
av den höga investeringsnivån. På grund av den 
höga investeringsnivån är stadens utvecklin-
gstrend för verksamhetens och investeringar-
nas kassaflöde nedgående. Om verksamhetens 
och investeringarnas kassaflöde är negativt, 
måste man täcka utgifterna genom att antingen 
minska de befintliga kassamedlen eller öka 
låntagningen.

Inkomstfinansieringen av investeringar var 88 
procent 2021, medan den motsvarande andelen 
var 85 procent 2020. Det avviker inte mycket 
från nivån i de andra största städerna. När man 
granskar inkomstfinansieringen av investeringar 
är stadens ekonomiska balans också nedgå-
ende, eftersom inkomstfinansieringen inte har 
förbättrats i samma takt som investeringsnivån 
har ökat.

Stadens bestånd av låneskulder var 913 
miljoner euro i slutet av 2021, medan det var 992 
miljoner euro i slutet av 2020.

Bostadsbyggandet fortsatte livligt i Helsing-
fors även 2021. Målen för antalet bostäder som 
har börjats bygga och som blivit färdiga övers-
kreds: under 2021 färdigställdes 7 105 bostäder 
och byggandet av 7 350 bostäder inleddes. I 
Helsingfors genomförandeprogram för boende 
och härmed sammanhängande markanvändning 
har som produktionsmål fastställts byggande av 
7 000 nya bostäder varje år. Från och med 2023 
stiger målet till 8 000 bostäder.

Stadens resultat för räkenskapsperioden var 
350 miljoner euro, vilket är nästan 150 miljoner 
euro sämre än föregående år. Resultatet för 
2021 var rätt genomsnittligt när man jämför 
med flera tidigare år, men i förhållande till den 
förverkligade investeringsnivån är det en aning 
sämre.

Årsbidraget för 2021 (den inkomstfinansiering 
som återstår efter att de löpande utgifterna 
har betalats) var bättre än i budgeten, eftersom 
skatteinkomsterna överskred budgeten. Års-
bidraget var 757 miljoner euro. Antalet skattein-
komster var nästan 200 miljoner större än vad 
som förutspåddes i budgeten. 

År 2021 var stadens verksamhetsutgifter 
5,0 miljarder euro. Verksamhetsutgifterna 
överskred budgeten med 219 miljoner euro 
och ökningen jämfört med föregående år var 
7,8 procent. Den motsvarande ökningen 2020 
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var 3,6 procent. Orsaken till överskridningen 
av utgifterna var huvudsakligen de direkta 
kostnader som social- och hälsovårdssektorn 
drabbades av till följd av coronapandemin. 
Staten kompenserar delvis dessa kostnader 
genom att bevilja statsunderstöd som Helsing-
fors fick sammanlagt 175 miljoner euro. När 
coronakompensationerna tas i beaktande vad 
gäller samfundsskatter och statsandelar, balan-
serades coronavirusets påverkan på stadens 
ekonomi 2021.

Stadens verksamhetsintäkter för 2021 var 1,5 
miljarder euro. Verksamhetsintäkterna ökade 
från föregående år och överskred även budge-
ten. Orsaken till överskridningen var huvudsakli-
gen de statsunderstöd som social- och hälso-
vårdssektorn fick för direkta kostnader och 
kostnader för hälsosäkerheten vid gränserna till 
följd av coronapandemin. Stadens sammanla-
gda totalinkomster, inklusive affärsverken och 
fonder, var sammanlagt 5,8 miljarder euro 2021.

När coronakompensationerna 
tas i beaktande vad gäller 
samfundsskatter och 
statsandelar, balanserades 
coronavirusets påverkan på 
stadens ekonomi 2021.
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Omkostnader
miljoner euro

Totalt 5 272 miljoner euro. Utan affärsverk, 
interna poster har inte eliminerats.

Totala intäkter
miljoner euro

Totala intäkter sammanlagt 5 785 miljoner 
euro. Siffrorna innehåller affärsverk och fonder, 
interna poster har eliminerats.
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Stadskoncernen

Helsingfors stadskoncerns resultat år 2021 var 
ungefär 385 miljoner euro. Resultatet försäm-
rades jämfört med 2020 med cirka 220 miljoner 
euro. 

Av stadens dottersammanslutningar försäm-
rades i synnerhet resultaten från Helen Ab och 
Helsingfors stads bostäder Ab jämfört med 
2020. Helen Ab:s resultat år 2021 var 55 miljoner 
euro, medan det var 122 miljoner euro år 2020. 

Stadskoncernens överskott uppgick enligt 
resultaträkningen till 369 miljoner euro och 
minskade med 200 miljoner euro jämfört med 
föregående år.

Verksamhetens och investeringarnas kassa-
flöde för stadskoncernen var år 2021 331 mil-
joner euro mindre än budgeterat, och aningen 
sämre än nivån år 2020, då den var 269 miljoner 
euro mindre än budgeterat. Helsingfors stads 
inverkan på verksamhetens och investeringar-
nas kassaflöde var 90 miljoner euro mindre än 
budgeterat, vilket var sämre än nivån år 2020. 
Kassaflödet för Helsingfors stads verksamhets 
och investeringars del var 9 miljoner euro min-
dre än budgeterat år 2020. 

Dottersammanslutningarnas (övriga än sam-
kommunerna samt de där stadens ägarandel är 
över 50 procent) sammanräknade investerings-
nivå var 671 miljoner euro år 2021. Investerings-

nivån minskade från år 2020, då den var 908 
miljoner euro. Orsaken till att investeringsnivån 
för dottersammanslutningarna minskat jämfört 
med år 2020 var framförallt eftersom investe-
ringarna för dottersammanslutningar som har 
att göra med boende minskade. Investeringar 
för Helsingfors stads bostäder Ab, Helsingfors 
bostadsrätt Ab och Fastighets Ab Auroranlinna 
år 2021 var märkbart lägre än föregående år. 
Även Stadion-säätiös investeringar var märkbart 
mindre jämfört med föregående år i och med att 
renoveringen av Olympiastadion blev klar.

År 2021 var de största investeringarna bland 
dottersammanslutningarna Helsingfors stads 
bostäder Ab (300 miljoner euro), Helen Ab (237 
miljoner euro) och Helsingfors bostadsrätt Ab 
(35 miljoner euro).

Helsingfors stads lånestock år 2021 var 5 891 
miljoner euro, det vill säga 8 941 euro per invåna-
re. Av detta var Helsingfors stads lånestock 913 
miljoner euro, det vill säga 1 386 euro per invå-
nare. År 2020 var stadskoncernens lånestock 5 
552 miljoner euro.

Helsingfors stadskoncerns relativa skuldsätt-
ning har förblivit på ungefärligen samma nivå 
under de senaste åren. År 2021 var den cirka 88 
procent.
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Bokslutets nyckeltal 2021

Bokslutets nyckeltal 2021 Koncernen Staden
- 2021 2020 2021 2020

Resultaträkningens nyckeltal

Verksamhetsintäkter av
verksamhetsutgifterna, %

60,9 59,4 27,1 25,6

Årsbidrag, miljoner euro 1 336 1 438 757 863

Årsbidrag, % av avskrivningarna 142,0 170,4 185,3 229,7

Årsbidrag, euro/invånare 2 028 2 187 1 149 1 313

Finansieringsanalysens nyckeltal

Kumulativt kassaflöde för
verksamheten och investeringar för
fem år, miljoner euro

-789 -563 264 512,9

Internt tillförda medel för investeringar, % 67,0 63,7 87,9 84,6

Låneskötselbidrag 3,9 4,8 8,2 9,1

Likviditet, kassadagar 60 66 70 85

Balansräkningens nyckeltal

Soliditetsgrad, % 61,6 62,1 81,8 80,8

Relativ skuldsättning, % 88,3 90,3 40,3 44,7

Kumulativt överskott (underskott),
miljoner euro

6 555 6 238 6 864   6 541

Kumulativt överskott (underskott)
euro / invånare

9 948 9 485 10 419 9 945

Lånestock 31.12, miljoner euro 5 891 5 552 913 992

Lån, euro/invånare 8 941 8 442 1 386 1 508

Lån och hyresansvar 31.12, miljoner euro 6 873 6 432 1 521 1 483

Lån och hyresansvar, euro / invånare 10 432 9 780 2 309 2 256

Kreditfordringar 31.12, miljoner euro 488 484 1 880 1 895

Koncernens kreditfordringar 31.12
euro/invånare

741 736 .. ..

Invånarantal 31.12 - - 658 864 657 674

Invånarantalet för jämförelseåret 2021 utifrån förhandsuppgifter har uppdaterats att motsvara det
slutgiltiga invånarantalet. En motsvarande uppdatering har gjorts för nyckeltalen för år 2021.

Kalkylscheman för nyckeltal s. 57.
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Helsingfors stads resultaträkning
milj. euro
- 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020
Verksamhetsintäkter - - 
Försäljningsintäkter 351,4 358,5 
Avgiftsintäkter 208,1 189,8 
Understöd och bidrag 235,0 53,7 
Hyresintäkter 386,9 364,8 
Övriga verksamhetsintäkter 143,2 180,6 
- 1 324,7 1 147,4 
Tillverkning för eget bruk 146,6 192,6 
Verksamhetskostnader - -
Personalkostnader - -

Löner och arvoden -1 545,7 -1 453,2
Personalbikostnader - -

Pensionskostnader -354,0 -341,1
Övriga personalbikostnader -62,2 -52,9

Köp av tjänster -2 247,3 -2 047,9
Material, förnödenheter och varor -246,0 -216,3
Understöd -323,7 -316,6
Hyreskostnader -224,4 -209,9
Övriga verksamhetskostnader -23,9 -26,6

-5 027,1 -4 664,4
VERKSAMHETSBIDRAG -3 555,8 -3 324,3
Skatteintäkter och statsandelar - -
Skatteintäkter 3 828,7 3 565,6
Statsandelar 330,3 479,6

4 159,1 4 045,2
Finansieringsintäkter och -kostnader - -
Ränteintäkter 73,1 70,8
Övriga finansieringsintäkter 97,0 87,9
Räntekostnader -15,8 -15,6
Övriga finansieringskostnader -0,6 -0,6

153,8 142,6
ÅRSBIDRAG 757,1 863,4
Avskrivningar och nedskrivningar - -
Avskrivningar enligt plan -408,5 -375,9
- -408,5 -375,9
Extraordinära poster - -
Extraordinära kostnader 1,0 9,3
- 1,0 9,3
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 349,6 496,7
Ökning (-) eller minskning (+) av
avskrivningsdifferensen

3,7 -2,1

Ökning (-) eller minskning (+) av reserver - 2,2
Ökning (-) eller minskning (+) av fonder 3,4 1,8
- 7,1 1,9
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/
UNDERSKOTT (-)

356,7 498,6
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Finansieringsanalys för Helsingfors 
stad  
milj. euro- 2021 2020

Kassaflöde i verksamheten - -

Årsbidrag 757,1 863,4

Extraordinära poster 1,0 9,3

Korrektivposter till internt tillförda medel -114,6 -143,6

- 643,4 729,1

Kassaflöde för investeringarna - -

Investeringsutgifter -889,6 -1 046,6

Finansieringsandelar för investeringsutgifter 28,6 25,7

Överlåtelseinkomster från
tillgångar bland bestående aktiva 127,7 283,0

- -733,2 -737,9

VERKSAMHETENS OCH
INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE -89,8 -8,8

Finansieringens kassaflöde - -

Ändringar i utlåningen - -

Ökning av utlåningsfordringar -92,1 -32,1

Minskning av utlåningsfordringar 106,6 87,8

- 14,5 55,7

Ändringar i lånestock - -

Ökning av långfristiga lån 0,0 60,0

Minskning av långfristiga lån -78,9 -81,5

- -78,9 -21,5

- -

Ändringar i eget kapital 0,0 0,0

- - -

Övriga ändringar i likviditeten - -

Ändringar i förvaltade medel och förvaltat kapital -10,9 7,0

Ändring i omsättningstillgångar 17,9 -28,3

Ändring i fordringar 11,2 6,2

Ändring i räntefria skulder -36,3 197,9

- -18,0 182,8

FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE -82,5 216,9

ÄNDRING I LIKVIDA MEDEL -172,3 208,1

Ändring i likvida medel 0,0 0,0

Likvida medel 31.12 1 147,9 1 320,2

Likvida medel 1.1 1 320,2 1 112,0

- -172,3 208,1
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Balansräkning för Helsingfors stad 
milj. euro
AKTIVA 31.12.2021 31.12.2020
BESTÅENDE AKTIVA  -  -
Immateriella tillgångar - -
Immateriella rättigheter 33,7 19,8
Övriga utgifter med lång verkningstid 102,9 94,8
Förskottsavgifter 2,2 6,0
- 138,7 120,6
Materiella tillgångar - -
Mark- och vattenområden 3 561,0 3 463,9
Byggnader 1 889,2 1 884,7
Fasta konstruktioner och anordningar 1 804,2 1 721,6
Maskiner och inventarier 446,1 451,9
Övriga materiella tillgångar 13,2 12,9
Förskottsavgifter och pågående upphandlingar 741,8 525,0
- 8 455,5 8 060,0
Placeringar - -
Aktier och andelar 3 261,4 3 250,8
Övriga lånefordringar 1 880,2 1 894,7
Övriga fordringar 0,5 0,5
- 5 142,2 5 146,0
FÖRVALTADE MEDEL - -
Statliga uppdrag 75,9 98,8
Donationsfonders särskilda täckning 5,5 5,5
Övriga förvaltade medel 694,5 663,6
- 775,9 767,8
RÖRLIGA AKTIVA
Omsättningstillgångar - -
Material och förnödenheter 14,7 33,2
Produkter under tillverkning 17,2 16,6
Övriga omsättningstillgångar 0,1 0,1
- 32,0 49,9
Fordringar - -
Långfristiga fordringar - -
Lånefordringar 0,2 0,0
Övriga fordringar 23,9 19,2
- 24,1 19,2
Kortfristiga fordringar - -
Kundfordringar 87,1 83,3
Lånefordringar 0,3 0,3
Övriga fordringar 133,6 196,6
Aktiva resultatregleringar 124,8 81,6
- 345,7 361,9
Fordringar totalt 369,8 381,1
Finansiella värdepapper - -
Placeringar i penningmarknadsinstrument 545,4 695,1
Masskuldebrevsfordringar 20,0 20,0
- 565,4 715,1
Kassa och bank 582,5 605,0
AKTIVA TOTALT 16 062,0 15 845,7
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PASSIVA 31.122021 31.12.2020

Eget kapital - -

Grundkapital 2 972,4 2 972,4

Uppskrivningsfond 1 791,4 1 794,5

Övriga egna fonder 695,7 666,2

Övrigt eget kapital 729,0 729,0

Överskott/underskott (-)
från tidigare räkenskapsperioder

6 507,8 6 042,1

Räkenskapsperiodens
överskott/underskott (-)

356,7 498,6

13 052,9 12 702,9

AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER - -

Avskrivningsdifferens 62,3 66,0

Reserver 5,2 5,2

67,5 71,2

AVSÄTTNINGAR - -

Avsättningar för pensioner 47,1 59,1

47,1 59,1

FÖRVALTAT KAPITAL - -

Statliga uppdrag 75,9 98,8

Donationsfondernas kapital 5,5 5,5

Övrigt förvaltat kapital 578,5 558,6

660,0 662,8

FRÄMMANDE KAPITAL - -

Långfristigt - -

Lån från finansinstitut och
försäkringsinrättningar

828,7 905,7

Lån från andra kreditgivare 7,4 7,4

Erhållna förskot 4,7 4,7

Skulder till leverantörer 1,2 1,3

Anslutningsavgifter och övriga skulder 4,7 5,4

846,8 924,5

Kortfristigt - -

Lån från finansinstitut och
försäkringsinrättningar

76,9 78,9

Erhållna förskot 18,0 27,2

Skulder till leverantörer 299,9 313,3

Anslutningsavgifter och övriga skulder 646,8 642,3

Resultatregleringar 346,1 363,4

1 387,6 1 425,2

Främmande kapital totalt 2 234,5 2 349,7

PASSIVA TOTALT 16 062,0 15 845,7
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Koncernresultaträkning
milj. euro

- 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020

Verksamhetsintäkter 4 363,3 3 803,5

Verksamhetskostnader -7 164,6 -6 402,1

Andel av intressesamfundens vinst / förlust (-) 20,8 32,7

Verksamhetsbidrag -2 780,5 -2 565,9

Skatteintäkter 3 820,0 3 565,6

Statsandelar 331,0 480,1

Finansieringsintäkter och -kostnader 0,0 0,0

Ränteintäkter 17,1 13,3

Övriga finansieringsintäkter 15,2 10,2

Räntekostnader -59,1 -57,5

Övriga finansieringskostnader -8,0 -7,3

-34,7 -41,3

Årsbidrag 1 335,9 1 438,4

Avskrivningar och nedskrivningar - -

Avskrivningar enligt plan -940,5 -843,9

Differens vid eliminering av innehav -12,1 0,7

Nedskrivningar -0,0 -0,1

-952,6 -843,3

Extraordinära poster 2,1 10,3

Räkenskapsperiodens resultat 385,4 605,5

Bokslutsdispositioner 2,8 1,0

Räkenskapsperiodens skatter -12,1 -12,1

Kalkylmässiga skatter -8,1 -28,7

Minoritetsandelar 1,3 3,3

Räkenskapsperiodens överskott/underskott (-) 369,3 568,9

Koncernresultaträkningens nyckeltal - -

Verksamhetsintäkter/omkostnader, % 60,9 59,4

Årsbidrag/avskrivningar, % 142 170,4

Årsbidrag, euro/invånare 2 028 2 190

Invånarantal 658 864 656 920
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Koncernfinansieringsanalys
milj. euro

- 2021 2020
Kassaflöde i verksamheten - -
Årsbidrag 1 335,9 1 438,4
Extraordinära poster 2,1 10,3
Räkenskapsperiodens skatter -12,1 -12,1
Korrektivposter till internt tillförda medel -72,3 -94,9
- 1 253,5 1 341,8
Kassaflöde för investeringarna - -
Investeringsutgifter -2 106,8 -2 274,0
Finansieringsandelar för investeringsutgifter 113,5 16,7
Överlåtelseinkomster från tillgångar bland
bestående aktiva

408,5 646,7

- -1 584,8 -1 610,6
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -331,3 -268,8
Finansieringens kassaflöde - -
Ändringar i utlåningen - -

Ökning av utlåningsfordringar -24,8 -21,4
Minskning av utlåningsfordringar 21,1 11,2

- -3,7 -10,2
Ändringar i lånestock - -
Ökning av långfristiga lån 640,4 652,9
Minskning av långfristiga lån -300,0 -254,4
Ändring av kortfristiga lån -1,7 -17,7
- 338,7 380,9

Ändringar i eget kapital 0,6 3,3

Övriga ändringar i likviditeten - -
Ändringar i förvaltade medel och förvaltat kapital -11,3 -18,3
Ändring i omsättningstillgångar 14,6 -39,5
Ändring i fordringar -137,0 3,4
Ändring i räntefria skulder 79,2 82,6
- -54,6 28,2
Finansieringens kassaflöde 281,0 402,1
Ändring i likvida medel -50,2 133,3

Ändring i likvida medel - -
Likvida medel 31.12 1 578,4 1 628,6
Likvida medel 1.1 1 628,6 1 495,3
- -50,2 133,3

Koncernfinansieringsanalysens nyckeltal - -
Kumulativt kassaflöde för verksamhet och
investeringar för fem år, tusen euro

-789,3 -495,3

Internt tillförda medel för investeringar, % 67 63,7
Låneskötselbidrag 3,9 4,8
Likviditet (kassadagar) 60 66
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Koncernbalansräkning
milj. euro

AKTIVA 31.12.2021 31.12.2020

Bestående aktiva - -

Immateriella tillgångar - -

Immateriella rättigheter 31,1 28,3

Övriga utgifter med lång verkningstid 207,4 213,0

Förskottsavgifter 5,6 8,2

- 244,1 249,4

Materiella tillgångar - -

Mark- och vattenområden 3 648,5 3 549,8

Byggnader 6 917,3 6 625,6

Fasta konstruktioner och anordningar 2 945,6 2 784,1

Maskiner och inventarier 1 290,4 1 343,7

Övriga materiella tillgångar 26,0 24,5

Förskottsavgifter och pågående upphandlingar 2 211,6 2 051,6

- 17 039,5 16 379,2

Placeringar - -

Andelar i intressebolag 383,4 312,3

Övriga aktier och andelar 487,4 487,1

Övriga lånefordringar 488,0 484,2

Övriga fordringar 2,9 2,9

- 1 361,7 1 286,6

Förvaltade medel 667,9 659,5

Rörliga aktiva - -

Omsättningstillgångar 130,5 145,1

Fordringar - -

Långfristiga fordringar 119,3 107,0

Kortfristiga fordringar 626,2 501,5

- 745,5 608,5

Finansiella värdepapper 624,2 772,8

Kassa och bank 954,2 855,8

AKTIVA TOTALT 21 767,5 20 956,9
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PASSIVA 31.12.2021 31.12.2020

Eget kapital - -

Grundkapital 2 972,4 2 972,4

Stiftelsernas grundkapital 7,0 7,0

Uppskrivningsfond 1 792,6 1 795,8

Övriga egna fonder 1 163,8 1 085,5

Övrigt eget kapital 734,1 734,1

Överskott/underskott (-)
från tidigare räkenskapsperioder

6 185,4 5 668,9

Räkenskapsperiodens överskott/underskott (-) 369,3 568,9

- 13 224,6 12 832,7

Minoritetsandelar 177,8 171,4

- - -

AVSÄTTNINGAR - -

Avsättningar för pensioner 47,7 59,8

Övriga avsättningar 36,2 34,8

- 83,9 94,6

Förvaltat kapital 680,4 683,3

Främmande kapital - -

Långfristigt - -

Långfristigt räntebärande främmande kapital 5 575,2 5 234,9

Långfristigt räntefritt främmande kapital 144,6 148,9

- 5 719,8 5 383,8

Kortfristigt - -

Kortfristigt räntebärande främmande kapital 315,6 317,2

Kortfristigt räntefritt främmande kapital 1 565,3 1 473,9

- 1 881,0 1 791,1

Främmande kapital totalt 7 600,8 7 174,9

PASSIVA TOTALT 21 767,5 20 956,9
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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 / självfinansieringsutgifter 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 (un-
derskott) 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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