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REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSPLAN 2021 
 
 
1. NÄMNDENS UPPGIFTER 
 

Enligt kommunallagen (410/2015) 121 § är det revisionsnämndens uppgift att 
bedöma 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. För att genomföra sina 
uppgifter ska revisionsnämnden göra upp en utvärderingsplan. 
 
Därtill har nämnden som uppgift att arrangera revision och utvärdering av för-
valtningen och ekonomin, bereda de ärenden som gäller revisionen av förvalt-
ningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om, se till att gransk-
ningen av kommunen och dess dottersammanslutningar samordnas, och över-
vaka att skyldigheten enligt 84 § i kommunallagen att redogöra för bindningar 
iakttas.  
 
Enligt förvaltningsstadgan som stadsfullmäktige godkände 5.5.2021 är de upp-
gifter som revisionsnämnden har gällande utvärderingen följande: 
• Nämnden lämnar före utgången av maj stadsfullmäktige en utvärderingsbe-

rättelse som visar huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som full-
mäktige satt upp har nåtts och huruvida verksamheten är ordnad på ett re-
sultatrikt och ändamålsenligt sätt och 

• Nämnden inhämtar före fullmäktigebehandlingen behövliga utlåtanden om 
utvärderingsberättelsen och om en eventuell särskild rapport från stadssty-
relsen och vid behov andra av stadens organ, och utlåtandena föreläggs 
fullmäktige samtidigt med utvärderingsberättelsen.  

 
Revisionsnämnden godkände 12.12.2017 § 122 en verksamhetsplan för sin 
mandatperiod, i vilken beskrivs utvärderingens tyngdpunkter för varje år så att 
stadsstrategins huvudpunkter alla utvärderas under strategiperioden 2018–
2021. Denna utvärderingsplan gäller genomförandet av verksamhetsplanen för 
utvärderingsåret 2021. 

 
2. SAKER SOM NÄMNDEN SKA INFORMERAS OM 
 

Revisionsnämnden ska få information om följande saker: 
• Genomförandet av de bindande verksamhetsmålen i budgeten 2021 och 

sektoröversikterna 
• Stadens bokslut 2021 
• Stadsstrategin 
• Framtidsplaner och ändringar inom stadskoncernen 
• Ledningen av coronakrisen och återhämtningsplan 
• Användningen av Malms flygplats område 
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• Val av invånare till Helsingfors stads bostäder Ab:s och Helsingin Asumisoi-
keus Oy:s bostäder 

• Förverkligandet av målen i digitaliseringsprogrammet 
 
3. UTVÄRDERINGSTEXTER SOM BEHANDLAS I REVISIONSNÄMNDEN 

 
Texter i utvärderingsberättelsen för vilka en utvärderingspromemoria inte görs 
upp: 
• Utvärdering av de bindande verksamhetsmålen, beredare Petri Jäske 
• Utvärdering av stadens ekonomi, beredare Liisa Kähkönen, Petri Jäske och 

Minna Tiili 
 

Utvärderingsberättelsen, eventuella särskilda rapporter och utkast till dem be-
handlas i nämnden. 

 
 
4. UTVÄRDERINGSTEXTER SOM BEHANDLAS I KOMMITTÉERNA 
 

Nämnden indelas i två kommittéer, som bedömer olika sektorer enligt ansvars-
fördelningen i bilaga 1. För revisionsnämndens behandling framför kommitté-
erna utgående från det material revisionskontoret förberett utvärderingar av 
huruvida nedan förtecknad verksamhet varit resultatrik och ändamålsenlig. Om 
utvärderingen av verksamhetsmålen rapporteras i samma format som utvärde-
ringen av de bindande verksamhetsmålen som nämns i punkt 3. Utvärderings-
besöken anknyter till planenliga utvärderingsteman. 
 
 

4.1 Första kommittén 
 
 Utvärdering av verksamhetens resultat och relevans 
 

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

• Beredskap för cyberhot: kompetens och organisation, beredare Harri Hynni-
nen och Kalle Puttonen 

• Företagsvänlighet och samarbete med företag, beredare Kalle Puttonen och 
Jaakko Seppälä 

• Främjande av mångfald i naturen, beredare Aija Kaartinen och Hanna Kurki 
• Ägarstyrning av bostadsbolag, beredare Minna Tiili och Jaakko Seppälä 
• Delaktighet i stadsplaneringen och planläggningen, beredare Petri Jäske 

och Anne Salminen 
• Äldre jourpatienter (gemensam utvärdering för revisionsnämnderna för hu-

vudstadsregionens städer och HNS), beredare Aija Kaartinen och PKS-
HUS-arbetsgruppen 
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Bedömning av verksamhetsmål  
• Stadskansliet, beredare Timo Valtanen 
• Centralförvaltningens affärsverk, beredare Jaakko Seppälä och Petri Jäske 
• Stadsmiljösektorn, beredare Anne Salminen, Jari Ritari (Räddningsverket) 

och Tarja Palomäki (HST) 
• Genomförandet av de bindande verksamhetsmålen för dottersammanslut-

ning som hör till stadskoncernen, beredare Hanna Kurki 
 

Utvärderingsbesök 
• stadskansliet 
• stadsmiljösektorn 
• Helsingfors stads bostäder Ab 

 
4.2 Andra kommittén 
 
 Utvärdering av verksamhetens resultat och relevans 
 

• Utvärdering av rekommendationernas effektivitet, beredare Liisa Kähkönen, 
Aija Kaartinen, Tarja Palomäki och Minna Tiili 

• Barnskyddets öppenvård, beredare Kirsi-Marie Kaito och Taina Rintala 
• Hemvårdens helhetssituation och tillgänglighet områdesvis, beredare Minna 

Tiili, Anne Salminen och Taina Rintala 
• Mentalvårdsklientens väg från anstaltsvård till boende, beredare Aija Kaar-

tinen och Taina Rintala 
• Stöd för unga för att åtgärda det inlärningsunderskott som distansundervis-

ningen orsakat i högstadiet, beredare Aija Kaartinen och Hanna Kurki 
• Åtgärder för att främja fysisk aktivitet bland barn och unga, beredare Timo 

Valtanen och Tarja Palomäki 
• Yrkesutbildning, beredare Tarja Palomäki 

 
Bedömning av verksamhetsmål  
• Fostrans- och utbildningssektorn, beredare Kalle Puttonen 
• Kultur- och fritidssektorn, beredare Harri Hynninen 
• Social- och hälsovårdssektorn, beredare Liisa Kähkönen 
• Genomförandet av de bindande verksamhetsmålen för dottersammanslut-

ning som hör till stadskoncernen, beredare Hanna Kurki 
 

Utvärderingsbesök 
• Sektorn för fostran och utbildning 
• Kultur- och fritidssektorn 
• Social- och hälsovårdssektorn 

 
 
5. REVISIONSKONTORET 
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I 4 kap. 4 § i förvaltningsstadgan konstateras att revisionskontoret  
• som lyder direkt under stadsfullmäktige och revisionsnämnden, bedömer 

huruvida de mål som stadsfullmäktige satt upp för stadskoncernen har nåtts 
och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt 
sätt. 

• utarbetar för godkännande i revisionsnämnden en verksamhetsplan för 
nämndens mandattid och en årlig utvärderingsplan i samråd med nämnden. 
Revisionskontoret lämnar rapporter till revisionsnämnden och revisorn om 
resultaten av dess utvärderings- och revisionsarbete.  

 
Uppgifter som hör till revisionskontorets utvärderingar är bland annat 
• beredande av revisionsnämndens möten 
• uppgörande av utvärderingsplaner och utvärderingsberättelsen 
• utveckling av utvärderingsmetodik 
• andra uppgifter revisionsnämnden fastställt. 
 
Revisionskontorets beredare gör upp utvärderingspromemorian om de ämnen 
som ska utvärderas åt nämndens kommittéer för behandling, och utgående från 
dem textutkast till utvärderingsberättelsen.  
 
Revisionskontoret bereder kommittéernas möten och utvärderingsbesök. Vid 
utvärdering som Revisionskontoret utför iakttas Arvioinnin käsikirja som god-
känts av revisionskontorets ledningsgrupp 6.9.2019 och som uppdateras årli-
gen i Arvi-gruppen. 
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Bilaga 1 Ansvarsfördelningen för revisionsnämndens kommittéer 
 

Första kommittén Andra kommittén 
Centralförvaltningen 
Stadsstyrelsen 
Stadskansliet 
Centralförvaltningens affärsverk 
Affärsverket Helsingfors stads ekonomiförvalt-
ningstjänst och dess direktion 
Affärsverket Servicecentralen och dess direkt-
ion 
Affärsverket Byggtjänst och dess direktion 
Affärsverket Helsingfors företagshälsan och 
dess direktion 
Stadsmiljösektorn 
Stadsmiljönämnden 
  Markanvändning och stadsstruktur 
  Byggnader och allmänna områden 
  Tjänster och tillstånd 
Trafikverket (HST) och dess direktion 
Räddningsnämnden och räddningsverket 

Sektorn för fostran och utbildning 
Nämnden för fostran och utbildning 
  Småbarnspedagogik och förskoleundervis-
ning 
  Grundläggande utbildning 
  Gymnasie- och yrkesutbildning och fritt  
  bildningsarbete 
  Svenska tjänster 
Kultur- och fritidssektorn 
Nämnden för kultur och fritid 
  Bibliotekstjänster   
  Kulturtjänster 
  Ungdomstjänster 
  Motions- och idrottstjänster 
Social- och hälsovårdssektorn 
Social- och hälsovårdsnämnden 
  Familje- och socialtjänster 
  Hälsovårds- och missbrukartjänster 
  Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster 

Helsingfors stads dotterstiftelser och viktigaste dotterbolag inom kommittéernas ansvars-
områden: 
• Finlandiahuset Ab 
• Forum Virium Helsinki Oy 
• Helen Ab 
• Helsingin Asumisoikeus Oy 
• Stiftelsen Helsingfors stads 450-årskonst-

närhus 
• Helsingfors stads bostäder Ab 
• Stiftelsen Musikhuset i Helsingfors 
• Helsingfors Hamn Ab 
• Helsingin Seniorisäätiö sr 
• Stiftelsen för Helsingforsnejdens sommaru-

niversitet sr 
• Helsingin Seniorisäätiö sr 
• Helsingin Seniorisäätiö sr 
• Helsinki Marketing Oy Ltd 
• Jääkenttäsäätiö sr 

• Fastighets Ab Auroraborg  
• Fastighets Ab Helsingfors Verksamhetslo-

kaler 
• Fastighetaktiebolag Kabelhuset Ab 
• Högholmens djurgård stiftelse sr 
• MetropoliLab Oy 
• Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy  
• Niemikotisäätiö sr 
• Oulunkylän kuntoutuskeskus sr 
• Palmia Oy 
• Huvudstadsregionens Återvinningscentral 

Ab 
• Seure Henkilöstöpalvelut Oy 
• Stadion-säätiö sr 
• UMO-säätiö sr 
• Urheiluhallit Oy  
• Vuosaaren Urheilutalo Oy 

 
 

https://www.korkeasaari.fi/organisaatio/

