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UTVÄRDERINGSPLAN 2022 

1. NÄMNDENS UPPDRAG 

Enligt 121 § i kommunallagen (410/2015) bedömer revisionsnämnden 
huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp 
har nåtts i kommunen och kommunkoncernen och huruvida verksamheten 
är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Revisionsnämndens 
uppdrag är att utarbeta en utvärderingsplan. 

Nämndens uppdrag är dessutom att bereda de ärenden som gäller 
granskningen av förvaltningen och ekonomin som fullmäktige ska fatta beslut 
om, att se till att granskningen av kommunen och dess 
dottersammanslutningar samordnas och övervaka att skyldigheten som 
anges i 84 § i kommunallagen att redogöra för bindningar iakttas. 

Enligt den förvaltningsstadga som godkändes av stadsfullmäktige den 13 
april 2022 är revisionsnämndens uppdrag relaterade till utvärderingen 
följande: 
• att utarbeta en utvärderingsberättelse till stadsfullmäktige i slutet av maj 

huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som stadsfullmäktige 
satt upp har uppnåtts och huruvida verksamheten är ordnad på ett 
resultatrikt och ändamålsenligt sätt 

• att före behandlingen i revisionsnämnden skaffa utlåtande av 
utvärderingsberättelsen och andra eventuella rapporter från 
stadsstyrelsen och stadens övriga förvaltningsorgan, som ska 
överlämnas till stadsfullmäktige tillsammans med 
utvärderingsberättelsen. 

Den 14 december 2021 godkände revisionsnämnden en verksamhetsplan 
för sin verksamhetsperiod enligt 110 §, där det anges att utarbetandet av 
årliga utvärderingsberättelser syftar till att säkerställa att de 13 delarna av 
stadsstrategin kommer att bedömas heltäckande under fullmäktigeperioden. 
Det är praktiskt att alla teman inte utvärderas varje år, men att 
revisionsnämnden kan besluta att fokusera på vissa teman under vissa år. I 
utvärderingsberättelsen för varje år ska det anges vilka delar av strategin 
som ska utvärderas respektive år. Genom denna utvärderingsplan 
genomförs verksamhetsplanen för utvärderingsåret 2022. 

2. ÄRENDEN SOM SKA INFORMERAS NÄMNDEN 

Revisionsnämnden ska informeras om följande: 
• Genomförande av de bindande budgetmålen för 2022 och 

branschöversikter 
• Stads bokslut 2022 
• Förändringar i stadskoncernen och framtidsplaner 
• Tillräckligheten av och den regionala tillgängligheten till 

befolkningsskyddsrum i Helsingfors 
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• Småbarnspedagogik, grundundervisning och utbildning på andra stadiet 
för barn och ungdomar som kommer från Ukraina 

• Införandet av Apotti 
• Stöd till kultursektorn 
• Reform av social- och hälsovården och räddningsväsendet 

3. UTVÄRDERINGSTEXTER SOM SKA GRANSKAS AV REVISIONSNÄMNDEN 

Texter i den utvärderingsberättelse som ska granskas av revisionsnämnden, 
men som inte ska utarbetas till en utvärderingspromemoria: 
• Utvärdering av de bindande mål för verksamheten, beredare Petri Jäske 
• Bedömning av stadens ekonomi, beredare Liisa Kähkönen, Petri Jäske 

och Minna Tiili 

Utvärderingsberättelsen, eventuella separata rapporter och deras utkast ska 
behandlas av nämnden. 

4. UTVÄRDERINGSTEXTER SOM SKA BEHANDLAS AV KOMMITTÉERNA 

Nämnden är uppdelad i två kommittéer som bedömer olika sektorer enligt 
den ansvarsfördelning som beskrivs i bilaga 1. Utifrån revisionskontorets 
förberedelser ska kommittéerna lägga fram följande bedömningar om 
verksamhetens resultat och ändamålsenlighet för behandling av 
revisionsnämnden. Målrelaterade utvärderingar ska rapporteras till 
revisionsnämnden i form av en bedömning av de bindande verksamhetsmål 
som avses i punkt 3. Utvärderingsbesök förknippas med de 
utvärderingsämnen som anges i planen. 

4.1 Den första kommittén 

Utvärderingar av verksamhetens resultat och ändamålsenlighet 

• Utvärdering av rekommendationernas effektivitet, beredare Minna Tiili, 
Petri Jäske, Liisa Kähkönen, Kalle Puttonen och Jari Ritari 

Strategins fokusområde: Ambitiöst klimatansvar och naturskydd 
• Markanvändningen som gäller boende och dess inverkan på 

grönområden, beredare Aija Kaartinen och Hanna Kurki 

Strategins fokusområde: Likvärdig och internationell Helsingfors 
• Deltagande i stadsplanering och planläggning, beredare Petri Jäske och 

Aija Kaartinen 

Strategins fokusområde: Värnande av stadsdelarnas unika karaktär och 
trygghet i Helsingfors  
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• Trygghet i olika stadsdelar, beredare Timo Valtanen och Harri Hynninen 

Strategins fokusområde: En funktionell och vacker stad 
• Tillgänglighet till Helsingfors stadskärna och 

arbetsplatskoncentrationerna, beredare Liisa Kähkönen och Aija 
Kaartinen 

Strategins fokusområde: Intelligenta trafiklösningar är grunden för en smidig 
vardag 
• Främjande av hållbara transportsätt, beredare Jaakko Seppälä och Petri 

Jäske 

Strategins fokusområde: En ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar 
tillväxt 
• Effektiv användning av fastighetsegendom, beredare Kalle Puttonen och 

Jaakko Seppälä 

Målrelaterade utvärderingar 
• Stadskansliet, beredare Timo Valtanen 
• Centralförvaltningens affärsverk, beredare Petri Jäske 
• Stadsmiljösektorn, beredare Jari Ritari 
• De dottersammanslutningar som hör till sammanslutningen Elinvoima ja 

markkinointi, beredare Hanna Kurki 

Utvärderingsbesök 
• stadskansliet 
• stadsmiljösektorn 
• Helsinki Partners Ab 

4.2 Den andra kommittén 

Utvärderingar av verksamhetens resultat och ändamålsenlighet 

• Utvärdering av rekommendationernas effektivitet, beredare Liisa 
Kähkönen, Aija Kaartinen, Tarja Palomäki och Jaakko Seppälä 

Strategins fokusområde: Världens bästa och likvärdigaste plats att lära sig 
• Studerandes välbefinnande på andra stadiet (gemensam utvärdering 

med Helsingfors stads revisionsnämnd och HUS revisionsnämnd), 
beredare Liisa Kähkönen och Tarja Palomäki 

Strategins fokusområde: Helsingforsbornas välbefinnande och hälsa 
förbättras 
• Vuxnas tillgång till psykiatrisk öppenvård, beredare Aija Kaartinen och 

Juuli Mikkonen 
• Rådgivningsbyråtjänster och skolhälsovården, beredare Hanna Kurki 

och Kirsi-Marie Kaito 
• Tjänster som stöder närståendevårdarnas ork, beredare Tarja Palomäki 
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och Liisa Kähkönen 

Strategins fokusområde: Lockande Helsingfors för personalen 
• Tillgång på personal och arbetshälsa inom sektorer som har brist på 

arbetskraft, beredare Minna Tiili, Juuli Mikkonen och Kalle Puttonen 

Målrelaterade utvärderingar 
• Fostrans- och utbildningssektorn, beredare Kalle Puttonen 
• Kultur- och fritidssektorn, beredare Liisa Kähkönen 
• Social- och hälsovårdssektorn, beredare Liisa Kähkönen 

Utvärderingsbesök 
• Fostrans- och utbildningssektorn 
• Social- och hälsovårdssektorn/familjecenter 
• Social- och hälsovårdssektorn/seniorcenter 

5. REVISIONSKONTORET 

I 4 § kapitel 4 i förvaltningsstadgan konstaterats att revisionskontoret ska 
• bedöma direkt under överinseende av stadsfullmäktige och 

revisionsnämnden om hur de mål som satts upp av stadsfullmäktige för 
stadskoncernen har uppnåtts och om dess verksamhet har organiserats 
på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. 

• utarbeta i samarbete med nämnden både en verksamhetsplan som 
gäller under nämndens mandattid och en årlig utvärderingsplan som 
båda ska godkänns av revisionsnämnden. Kontoret ska rapportera 
resultaten av sitt utvärderings- och revisionsarbete till revisionsnämnden 
och revisorn. 

Revisionskontorets uppdrag relaterade till utvärderingen är bland annat 
• bereda revisionsnämndens sammanträden 
• utarbeta utvärderingsplanen och utvärderingsberättelsen. 
• utveckla utvärderingens metoder 
• andra uppdrag som fastställs av revisionsnämnden. 

Revisionskontorets beredare ska utarbeta utvärderingspromemorior av de 
ämnen som finns i utvärderingsplanen och utifrån dem göra ett utkast till 
utvärderingsberättelsen för behandling av nämndens kommittéer. 

Kontoret ska förbereda kommittéernas sammanträden och 
utvärderingsbesök. I revisionskontorets utvärderingsarbete följs den 
utvärderingshandbok som godkändes av kontorets ledningsgrupp den 24 
september 2012 och som uppdateras årligen av utvärderingsgruppen Arvi.  
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Bilaga 1 Ansvarsfördelning av kommittéerna i revisionsnämnden 

1:a kommittén 2:a kommittén 
Centralförvaltning 
Stadsstyrelsen 
Stadskansliet 
Affärsverken inom centralförvaltningen 
Ekonomiförvaltningstjänsten och dess 
direktion Affärsverket servicecentralen och 
dess direktion Affärsverket byggtjänsten och 
dess direktion Affärsverket företagshälsan 
och dess direktion 
Stadsmiljösektorn 
Stadsmiljönämnden 
• Markanvändning och stadsstruktur 
• Byggnader och allmänna områden 
• Tjänster och tillstånd 
Helsingfors stads trafikverk (HST) och dess 
direktion Räddningsverket 

Fostrans- och utbildningssektorn 
Fostrans- och utbildningsnämnden 
• Småbarnspedagogik och 

förskoleundervisning 
• Grundläggande utbildning 
• Gymnasie- och yrkesutbildning samt fritt 

bildningsarbete 
•  
• Svenskspråkiga tjänster 
Kultur- och fritidssektorn 
Kultur- och fritidsnämnden 
• Bibliotekstjänster 
• Kulturtjänster 
• Ungdomstjänster 
• Motionstjänster 
Social- och hälsovårdssektorn 
Social- och hälsovårdsnämnden 
• Familje- och socialtjänsterna 
• Hälso- och missbrukartjänster 
• Sjukhus-, rehabiliterings- och 

omsorgstjänster 
viktiga dottersammanslutningar som hör 
till 1:a kommitténs ansvarsområde 

dottersammanslutningar som hör till 2:a 
kommitténs ansvarsområde 

Bostäder 
• Helsingin Asumisoikeus Oy 
• Helsingfors stads bostäder Ab 
• Fastighets Ab Auroraborg 
Livskraft och marknadsföring 
• Forum Virium Helsinki Oy 
• Helsinki evenemangsstiftelse sr 
• Helsinki Partners Ab 
• Högholmens djurgård stiftelse sr 
• Stadion-stiftelsen sr 
Infrastruktur och regional 
• Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab 

Marknaden Marknadsbestämt 
fungerande 

• Finlandia-huset Ab 
• Helen Ab 
• Helsingfors Hamn Ab 
• Fastighets Ab Kabelhuset 
• MetropoliLab Ab 
• Palmia Ab 
Verksamhetslokaler 

Utbildning och kultur 
• Helsingin Musiikkitalon säätiö sr 
• Helsingfors teaterstiftelse sr 
• UMO Stiftelsen sr 
Idrott 
• Isbanestiftelsen sr 
• Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy 
• Urheiluhallit Oy 
• Vuosaaren Urheilutalo Oy 
Social och hälsa 
• Seniorstiftelsen sr i Helsingfors 
• Stiftelsen Uddhemmet sr 
• Oulunkylän kuntoutuskeskus sr 
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• Helsingfors stadslokaler Ab 
• Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i 

Helsingfors 
Stödtjänster och andra 
• Huvudstadsregionens 

Återandvändningscentral Ab 
• Seure Henkilöstöpalvelut Oy 
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