
Sammandrag 
Revisionsnämnden har till 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. 
Nedan några plock ur utvärderingsresultaten för 2020. 

Över hälften av verksamhetsmålen uppfylldes 
trots coronapandemin.

Budgeten för 2020 innehöll sammanlagt 36 av stads-
fullmäktige godkända bindande verksamhetsmål för 
sektorerna, affärsverken och förvaltningarna. Av målen 
uppfylldes 56 procent. Trots coronapandemin var utfalls-
procenten högre än året innan, då den var 46 procent.

Coronapandemin gör det svårare att  
förutse ekonomin.

Tack vare statens coronakompensation blev effekterna 
av coronapandemin på Helsingfors stads årsbidrag  
neutrala år 2020. Coronapandemin innebär dock i  
fortsättningen en mycket stor ekonomisk osäkerhet.  
Den inverkar på intäkterna från kommunal- och sam-
fundsskatter, men också på de utgifter vars tillväxt är 
särskilt svår att förutse på grund av det ökade vård-  
och serviceunderskottet samt inlärningsunderskottet. 

Kostnaderna för renoverings- och  
ombyggnadsprojektet för Olympia- 
stadion överskreds betydligt.

Kostnaderna för renoverings- och ombyggnads-
projektet för Olympiastadion blev närmare  
127 miljoner större än vad som uppskattades  
i projektplanen. I fortsättningen måste stads- 
miljösektorn säkerställa att genomförande- 
planerna för de projekt som stadsfullmäktige 
ska besluta om är tillräckligt långt framskridna 
och högklassiga och att det görs upp en så  
tillförlitlig kostnadsberäkning som möjligt  
över dem.

Tillträdet till icke-brådskande vård vid hälsostationer  
fullgörs inte på lika villkor vid alla hälsostationer.

Tillträdet till icke-brådskande vård fullgörs vid hälsostationer i huvudsak  
i enlighet med den lagstadgade tidsfristen, men inte i enlighet med  
Helsingfors egna mål och inte på ett jämlikt sätt. Under 2017–2020 före-
kom mycket stora skillnader i väntetiderna för icke-brådskande vårdbesök 
vid olika hälsostationer. År 2019 försämrades tillgången till vård avsevärt 
vid alla hälsostationer. År 2020 sökte färre patienter sig till hälsostatio-
nerna än tidigare på grund av coronapandemin, vilket kan ha lett till att 
patienterna inte har fått den vård de varit i behov av. Den största orsaken 
till hälsostationernas utmaningar är bristen på läkare. Social- och hälso-
vårdssektorn bör utveckla läkarnas arbetsförhållanden i den riktningen att 
arbetsbördan kan upplevas som rimlig vid alla hälsostationer, organisera 
tillräckliga möjligheter för utbildning av läkare och se till att läkarnas löner 
är konkurrenskraftiga. 

Coronapandemin försvårade  
situationen för dem som får  
institutionsvård inom barnskyddet.

Coronapandemin har ökat behovet av 
barnskyddstjänster. Hos barn och unga 
som placerats i institutionsvård sedan 
hösten 2020 har allvarligt missbruk, våld 
i nära relationer och allvarliga brott blivit 
vanligare. Inom barnskyddet reagerade 
man på våren på coronapandemin genom 
att öka personalen, men det har sedan 
hösten förekommit problem med till-
gången på personal inom barnskyddets 
socialarbete och institutionsvård, vilket 
försvårar tillhandahållandet av tjänster. 
Inte heller platser inom specialiserad och 
krävande institutionsvård finns att tillgå i 
nödvändig utsträckning. I utvärderingen 
av missbrukarvården rekommenderas 
det att missbrukarpoliklinikerna ska öka 
samarbetet med barnskyddstjänsterna 
för att hela familjen ska kunna stödjas på 
ett helhetsbetonat sätt.

Åtgärderna för att förebygga utslagning bland barn  
och unga kräver mer bestående lösningar.

I grundskolor har man vidtagit åtgärder för att minska ojämlikhet 
och förebygga utslagning bland barn och unga i enlighet med  
programmet Mukana och Me-skolutvecklingen. Me-skolutveck-
lingsåtgärderna har gett goda erfarenheter, men utmaningen är 
att de effekter som fåtts genom projektfinansieringen ska vara 
bestående. För att trygga kontinuiteten bör fostrans- och utbild-
ningssektorn anvisa en permanent resurs för det arbete som ska 
utföras i grundskolorna för att förebygga ojämlikhet och utslag-
ning bland barn och unga i områden där fler än genomsnittet är 
sämre lottade. I utvärderingen av den generellt inriktade elev- 
vården inom den grundläggande utbildningen konstaterades det 
att elevens rätt att få psykolog- och kuratorstjänster inom den 
tidsfrist som anges i lagen ska säkerställas. 

Differentieringen mellan bostadsområden kunde inte stoppas.

Trots att Helsingfors stad genom långsiktig bostadspolitik med sikte på en 
mångsidig invånar- och bostadsstruktur lyckats dämpa segregationsutveck-
lingen har differentieringen bostadsområden emellan inte minskat. Under de 
senaste åren har den etniska differentieringen ökat mest. I enskilda områden,  
till exempel i Kvarnbäcken, har staden dock genom betydande markanvänd-
ningsåtgärder lyckats hejda den negativa differentieringsutvecklingen. Joker- 
banan och de andra planerade spårvägsprojekten ger goda möjligheter att 
utveckla stadsdelarna. Staden bör utnyttja den förbättrade tillgängligheten som 
spårprojekten medför genom kompletteringsbyggen och serviceutveckling. 

Åtgärderna för att minska utsläppen från användningen  
av byggnader har framskridit snabbare än åtgärderna  
för att minska utsläppen från byggande.

Stadsmiljösektorn och Helsingfors stads bostäder Ab har vidtagit flera 
åtgärder i enlighet med åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 
2035 för att minska utsläppen från byggnadsanvändning. Åtgärderna 
för att minska utsläppen från byggande har framskridit långsammare. 
På grund av att byggnader har långt livsspann vore det, för att kunna 
nå målen för utsläppsminskningarna inom utsatt tid, skäl att påskynda 
åtgärderna. I utvärderingen av de miljöpolitiska målen i anslutning till  
stadens upphandlingar konstaterades det att staden har inlett utveck- 
landet av miljöansvaret vid sektorernas, förvaltningarnas och dotter- 
sammanslutningarnas upphandlingar i enlighet med åtgärdsprogrammet. 

6 ■ Helsingfors stad • Utvärderingsberättelsen 2020 Helsingfors stad • Utvärderingsberättelsen 2020 ■ 7


	Tarkastuslautakunnan katsaus
	Tiivistelmä 
	Tarkastuslautakunta
	Suositusten vaikuttavuuden arviointi
	Tilintarkastuksen johdosta annettujen suositusten seuranta
	Sitovien toiminnan tavoitteiden arviointi 2020
	Toiminnan arviointi lautakunnan päättämien teemojen mukaisesti
	Talous
	Talousarvion ja strategian taloustavoitteiden toteutuminen
	Talouden tunnuslukujen kehitys
	Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke  

	Eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisy
	Asuinalueiden eriytymisen ehkäisy
	Positiivisen diskriminaation määrärahan vaikutukset peruskouluissa
	Mukana-ohjelma ja Me-koulukehittäminen syrjäytymisen ehkäisemiseksi peruskouluissa
	Päihteiden käyttäjien palvelut
	Lastensuojelun sijaishuollon riittävyys
	Sukupuolten tasa-arvon edistäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla
	Terveyttä ja hyvinvointia palveluista
	Kiireettömään hoitoon pääsy terveysasemilla
	Perusopetuksen yhteisöllinen oppilashuolto
	Osallisuus ja avoimuus
	Osallistuvan budjetoinnin toteutuminen kaupunki-ympäristön toimialalla
	Nuorten vaikuttamis-mahdollisuuksien toteutuminen
	Rakennettu ympäristö ja ekologinen kestävyys
	Rakentamisen ja rakennusten käytön päästöjen vähentäminen
	Ympäristöpoliittisten tavoitteiden toteutuminen hankinnoissa 
	Kaupungin vetovoima ja kansainvälisyys
	Merellinen Helsinki
	Omistajapolitiikka
	Toimitilayhtiöiden omistajaohjaus
	Liitteet
	Lyhenteet ja sanasto
	Arviointikertomus 2020
	Tarkastuslautakunnan katsaus
	Tiivistelmä 
	Toiminnan tavoitteista yli puolet toteutui koronapandemiasta huolimatta.
	Koronapandemia vaikeuttaa talouden ennakointia.
	Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen kustannukset ylittyivät merkittävästi.
	Kiireettömään hoitoon pääsy terveysasemilla ei toteudu yhdenvertaisesti eri terveysasemien välillä.
	Koronapandemia on vaikeuttanut lastensuojelun laitoshoidossa olevien tilannetta.
	Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn toimenpiteet vaativat pysyvämpiä ratkaisuja.
	Asuinalueiden eriytymistä ei ole saatu pysäytettyä.
	Rakennusten käytön päästöjen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat edenneet nopeammin kuin rakentamisen päästöjen vähentämistoimenpiteet.

	Tarkastuslautakunta
	Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano
	Arviointitoiminta
	Tarkastustoiminta
	Tarkastuslautakunnan kokoonpano
	Sidonnaisuusilmoitusten valvonta
	Arviointikertomuksen 2019 käsittely

	Suositusten vaikuttavuuden arviointi
	Taulukko 1. Yhteenveto vuoden 2018 arviointikertomuksen suositusten toteutumisesta arviointiaiheittain* 
	Kaupunkitasoiset arvioinnit
	Talous
	Strategia ja johtaminen
	Omistajapolitiikka
	Kaupungin vetovoima ja kansainvälisyys
	Eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisy
	Terveyttä ja hyvinvointia palveluista
	Rakennettu ympäristö ja ekologinen kestävyys
	Tarkastuslautakunnan vuonna 2018 antamien suositusten vaikuttavuuden arviointi
	Suositusten mukaiset toimenpiteet on pääosin toteutettu
	Kolme suositusta ei ole vielä toteutunut
	Puolet suosituksista on jo johtanut myönteisiin vaikutuksiin
	Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita on parannettu, mutta lääkäripula on edelleen ongelma
	Johtopäätökset


	Tilintarkastuksen johdosta annettujen suositusten seuranta
	Vuosien 2018–2019 tilintarkastukseen liittyvien tarkastushavaintojen seuranta
	Tarkastuslautakunta toteaa, että
	kaupunginhallituksen tulee



	Sitovien toiminnan tavoitteiden arviointi 2020
	Tavoitteista 56 prosenttia toteutui
	Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tavoitteet toteutuivat heikoimmin
	Koronapandemian vaikutus sitovien tavoitteiden toteutumiseen
	Tytäryhteisöjen tavoitteista toteutui 87 prosenttia
	Johtopäätökset tavoitteiden toteutumisesta
	Tarkastuslautakunta toteaa, että
	Palvelukeskus Helsingin tulee
	kaupunkiympäristön toimialan tulee
	pelastuslaitoksen tulee



	Toiminnan arviointi lautakunnan päättämien teemojen mukaisesti
	Talous
	Talousarvion ja strategian taloustavoitteiden toteutuminen
	Koronapandemian vaikutukset eivät vielä näy kaupungin taloudessa
	Strategian mukainen menokasvutavoite ylittyi selvästi
	Taulukko 2. Koronapandemian vaikutukset tuloihin ja menoihin vuonna 2020
	Taulukko 3. Kaupunkistrategian mukaisen menokasvutavoitteen toteutuminen vuonna 2020, prosenttia
	Taulukko 4. Helsingin kaupungin liikelaitosten tunnuslukuja tilikaudelta 2020, tuhatta euroa
	Kuvio 6. Strategiatavoitteen sallimat toimintamenot verrattuna toteutuneisiin menoihin 2018–2020, miljardia euroa
	Kuvio 7. Investointimäärärahojen toteutuminen vuosina 2012–2020, ilman liikelaitoksia, miljoonaa euroa (kiintein hinnoin) 
	Verotulot kasvoivat hieman edellisvuodesta
	Työmarkkinatuen kuntaosuuden menot ylittyivät merkittävästi
	Investointimäärärahoista käytettiin 91 prosenttia 
	Tulos heikkeni kolmessa liikelaitoksessa

	Talouden tunnuslukujen kehitys
	Vuosikate ja maanmyyntitulot eivät enää riittäneet investointeihin
	Lainakanta pieneni edelleen
	Talouden ennakointi on vaikeaa
	Johtopäätökset
	Tarkastuslautakunta toteaa, että
	kaupunginhallituksen tulee


	Taulukko 5. Vuosikatteen riittävyys ja eräitä tunnuslukuja 2016–2020 
	Taulukko 6. Lainakanta vuosina 2016–2020 
	Kuvio 8.  Vuosikatteen, kiinteän omaisuuden myyntitulojen ja investointien kehitys vuosina 2016–2020, sisältäen liikelaitokset, miljoonaa euroa (kiintein hinnoin)
	Kuvio 9. Omavaraisuusasteen ja suhteellisen velkaantuneisuuden kehitys vuosina 2017–2020, prosenttia  
	Kuvio 10. Talousarvion mukaisen toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen poikkeama tilinpäätökseen verrattuna 2017−2020, miljoonaa euroa 

	Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke  
	Hankkeen kustannukset nousivat merkittävästi
	Taulukko 7. Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen kustannusten kehitys 2014–2021
	Ylityksen syinä lisä- ja muutostyöt sekä kustannustason nousu
	Ohjausryhmä ei onnistunut tehtävässään varmistaa kustannusten hallinta
	Toiminta Olympiastadionilla käynnistyi koronarajoitusten katveessa
	Johtopäätökset
	Tarkastuslautakunta toteaa, että
	kaupunginhallituksen tulee
	kaupunkiympäristön toimialan tulee



	Eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisy
	Asuinalueiden eriytymisen ehkäisy
	Alueellisen eriytymisen ehkäisyä on tavoiteltu pitkään
	Alueet ovat eriytyneet viime vuosina etnisesti
	Kuvio 11. Vieraskielisten osuuden kehitys 2010–2019 alueilla, joilla vieraskielisten osuus on suurin, prosenttia
	Saavutettavuus ja hyvät palvelut tekevät alueesta houkuttelevan
	Alueen positiivinen kierre vaatii monipuolisia toimenpiteitä
	Yleiskaava luo hyvät edellytykset kaupunginosien kehittämiseen
	Sekavat omistussuhteet hankaloittavat asemanseutujen ja ostoskeskusten kehittämistä 
	Myllypuro on onnistunut esimerkki eriytymisen ehkäisystä 
	Koronapandemian vaikutukset asuinalueiden eriytymisen ehkäisyyn 
	Johtopäätökset
	Tarkastuslautakunta toteaa, että
	kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan tulee
	kaupunkiympäristön toimialan tulee



	Positiivisen diskriminaation määrärahan vaikutukset peruskouluissa
	PD-määrärahan jako kouluille perustuu neljään indikaattoriin
	Koulujen rahoitus on monikanavaista
	Lisähenkilöstön saaminen on merkittävin PD-rahoituksen vaikutus
	Taulukko 8.  Perusopetuksen positiivisen diskriminaation rahoitus 2020, tuhatta euroa
	PD-määrärahojen jakoperusteita pidetään oikeansuuntaisina
	Koronapandemian vaikutukset positiivisen diskriminaation määrärahojen jakamiseen 
	Johtopäätökset
	Tarkastuslautakunta toteaa, että
	kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee



	Mukana-ohjelma ja Me-koulukehittäminen syrjäytymisen ehkäisemiseksi peruskouluissa
	Mukana-ohjelman toimenpiteitä on pääosin toteutettu
	Taulukko 9. Mukana-ohjelman eräiden toimenpiteiden toteutuminen peruskouluissa
	Me-koulukehittämisen hyviä toimintamalleja levitetään muihin kouluihin
	Taulukko 10. Me-kouluhankkeen toimenpiteiden toteutuminen Me-kouluissa 

	Kouluihin halutaan pysyviä toimintatapoja syrjäytymisen ehkäisemiseksi 
	Koronapandemian vaikutukset Mukana-ohjelman ja Me-koulukehittämisen toteuttamiseen
	Johtopäätökset
	Tarkastuslautakunta toteaa, että
	kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee



	Päihteiden käyttäjien palvelut
	Symppikset avasivat uuden toimipisteen 2021
	Päihdepoliklinikoiden palveluvalikoima ei ole muuttunut
	Nuorisoasemalla on kehitetty liikkuvaa työtä ja lisätty henkilöstöä
	Matalan kynnyksen palveluita on lisätty
	Päihdepalveluiden asiakaskokemuksen kehittymistä vuonna 2020 ei voi arvioida
	Symppisten, päihdepoliklinikan ja nuorisoaseman tuki muille palveluille koetaan vaihtelevaksi
	Taulukko 11. Päihdepalvelujen tärkeimmille yhteistyökumppaneilleen antaman tuen kehitys 2019–2020 yhteistyökumppanien vastausten mukaan

	Koronapandemian vaikutukset päihteiden käyttäjien palveluihin
	Johtopäätökset
	Tarkastuslautakunta toteaa, että
	sosiaali- ja terveystoimialan tulee



	Lastensuojelun sijaishuollon riittävyys
	Sijaishuollon ensisijainen vaihtoehto on perhehoito
	Taulukko 12.  Sosiaali- ja terveystoimialan lapsiperheiden palveluiden lastensuojelun asiakkuudet ja asiakastapahtumat vuosina 2015−2020
	Sijaishuollon paikkamäärä ei ole vastannut tarvetta
	Kaupungin oman perhehoidon saatavuus on viime vuosina heikentynyt ja perhehoidon ostopalvelujen käyttö on kasvanut. Helsingin omaan lastenkotitoi-mintaan on suunnitteilla lisätä tulevina vuosina 44–65 paikkaa niille asiakasryhmille, joille on vaikea saada
	Sijaishuollon kustannukset ovat kasvaneet 
	Varhaisen tuen vaikutuksia sijaishuoltoon ei voida arvioida
	Koronapandemian vaikutukset lastensuojelun sijaishuollon toteutumiseen
	Henkilöstöä ei ole saatu palkattua riittävästi
	Kuvio 12.  Helsingin lastensuojelun kustannukset ilman avohuollon sosiaalityön kustannuksia 2015−2020, miljoonaa euroa (kiintein hinnoin)
	Johtopäätökset
	Tarkastuslautakunta toteaa, että
	sosiaali- ja terveystoimialan tulee 



	Sukupuolten tasa-arvon edistäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla
	Toimialan myöntämille avustuksille ollaan laatimassa tasa-arvokriteereitä
	Kävijätietojen keruuta ollaan kehittämässä kulttuuri- ja liikuntapalveluissa
	Sukupuoli otetaan huomioon toimialan eri palveluissa
	Toimiala on selvittänyt sukupuolen moninaisuuden ottamista huomioon kaupungin liikuntatiloissa
	Turvallisemman tilan periaatteita on alettu luomaan ja ottamaan käyttöön
	Koronapandemian vaikutukset sukupuolten tasa-arvon edistämiseen 
	Johtopäätökset
	Tarkastuslautakunta toteaa, että
	kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulee



	Terveyttä ja hyvinvointia palveluista
	Kiireettömään hoitoon pääsy terveysasemilla
	Terveysasemiin saa yleensä nopeasti yhteyden
	Kiireettömään hoitoon pääsy toteutuu pääasiassa lakisääteisessä määräajassa, mutta ei kaupungin tavoitteiden mukaisesti
	Kuvio 13. Toteutuneiden käyntien odotusajat Helsingin terveysasemilla 2017–2020 
	Kuvio 14. Terveysasemien jakauma kolmannen vapaana olevan kiireettömän lääkäriajan odotuspäivien mukaan (T3-luku), terveysasemien määrä 
	Kiireetöntä hoitoa ei saada terveysasemilla yhdenvertaisella tavalla 
	Lääkäripula on pääasiallinen syy kiireettömään hoitoon pääsyn ongelmiin
	Koronapandemian vaikutukset kiireettömään hoitoon pääsyyn
	Johtopäätökset
	Tarkastuslautakunta toteaa, että
	sosiaali- ja terveystoimialan tulee
	sosiaali- ja terveystoimialan tulee yhdessä kaupunginkanslian kanssa



	Perusopetuksen yhteisöllinen oppilashuolto
	Yhteisöllisessä oppilashuollossa oli pääosin huomioitu lain mukainen ennaltaehkäisevä toiminta  
	Yhteisöllistä oppilashuoltoa ei seurata kouluissa riittävästi 
	Kuvio 15. Kuraattori- ja psykologipalveluiden toteutuminen lain määräajassa  
	Oppilashuollon kuraattori- ja psykologi-palvelujen mitoitusperustetta ei seurata dokumentoidusti 
	Kuraattori- ja psykologipalvelut eivät toteudu lain määräajassa 
	Kiusaamisen vastainen ohjelma on laadittu
	Koronapandemian vaikutukset oppilashuollon palveluihin
	Johtopäätökset
	Tarkastuslautakunta toteaa, että
	kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetuksen oppilashuollon tulee



	Osallisuus ja avoimuus
	Osallistuvan budjetoinnin toteutuminen kaupunki-ympäristön toimialalla
	Osallistuvaa budjetointia toteutettiin pääosin kaupungin linjausten mukaisesti
	Kuvio 16. Kaupunkiympäristön osallistuvan budjetoinnin toteutusvaiheen prosessi ja aikataulut
	Pieni ryhmä kaupunkilaisia pääsi osallistumaan toteutusvaiheeseen
	Kireä aikataulu ei tarjonnut mahdollisuuksia osallistaa vähemmän aktiivisia ryhmiä
	Osallisuusrahasto ei kata kaikkia osallistuvan budjetoinnin todellisia kustannuksia
	Koronapandemian vaikutukset osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseen 
	Johtopäätökset
	Tarkastuslautakunta toteaa, että
	kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan tulee
	kaupunkiympäristön toimialan tulee



	Nuorten vaikuttamis-mahdollisuuksien toteutuminen
	Nuorten tekemien aloitteiden määrä nousi 
	Aloitteiden käsittely ja siihen liittyvä vuorovaikutus eivät tyydytä nuoria
	Aloitteiden käsittelyprosessi on monivaiheinen ja raskas
	Ehdokkaiden määrä kasvoi, mutta äänestysprosentti ei noussut vuoden 2019 nuorisovaaleissa
	Nuorisoneuvosto on käyttänyt läsnäolo- ja puheoikeuttaan lautakunnissa aktiivisesti
	Osallisuuteen ja vaikuttamiseen kasvattamisen haasteina ovat koulujen autonomia ja toimialojen näkökulmaerot
	Koronapandemian vaikutukset nuorten vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiseen
	Johtopäätökset
	Tarkastuslautakunta toteaa, että
	kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee
	kaupunginkanslian tulee yhdessä toimialojen kanssa
	kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulee yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa
	kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulee



	Rakennettu ympäristö ja ekologinen kestävyys
	Rakentamisen ja rakennusten käytön päästöjen vähentäminen
	Suurin osa päästöistä syntyy rakennusten käytön aikana
	Tärkeimmät toimenpiteet ovat edenneet hyvin
	Kuvio 17.  Arvio HNH 2035 -ohjelman rakentamiseen ja rakennuksiin liittyvien toimenpiteiden etenemisestä, lukumäärä ja osuus toimenpiteistä
	Rakentamisen aikaiset päästövähennystoimet ovat vielä usein pilotteja
	Rakennusten käytön aikaiset päästö-vähennystoimet ovat edenneet hyvin
	Yksityiset taloyhtiöt tarvitaan mukaan päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi
	Koronapandemian vaikutukset päästövähennysten toteuttamiseen 
	Johtopäätökset
	Tarkastuslautakunta toteaa, että
	kaupunkiympäristön toimialan tulee
	kaupunkiympäristön toimialan tulee yhteistyössä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kanssa



	Ympäristöpoliittisten tavoitteiden toteutuminen hankinnoissa 
	Ympäristöpoliittiset tavoitteet ovat toteutuneet vain osittain
	Kohti vastuullisia hankintoja
	Taulukko 13. Toimialojen ja liikelaitosten Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mukaisia toimia hankinnoissa
	Koronapandemian vaikutukset ympäristöpoliittisten tavoitteiden toteuttamiseen hankinnoissa
	Johtopäätökset
	Tarkastuslautakunta toteaa, että
	kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan tulee
	toimialojen, virastojen ja liikelaitosten tulee 
	kaupunginkanslian tulee



	Kaupungin vetovoima ja kansainvälisyys
	Merellinen Helsinki
	Toimenpiteet ovat pääosin edenneet tavoitellusti
	Kuvio 18. Arvio kaupunkistrategian ja merellisen strategian tavoitteiden 1, 2 ja 6 toimenpiteiden toteutumisesta
	Kaupunkistrategian toimenpiteet
	Merellisen strategian toimenpiteet
	Lähisaariston avaamista yleiseen käyttöön on jatkettu 
	Merellisten kohteiden saavutettavuutta on kehitetty
	Ranta-alueiden käyttöä on edistetty 
	Sisäistä ja ulkoista merellistä yhteistyötä on vahvistettu
	Merellistä kehittämistä on tehty ilman erillistä budjettia 
	Johtaminen ja tietyt vastuut odottavat ratkaisua
	Koronapandemian vaikutukset merellisen Helsingin kehittämiseen
	Johtopäätökset
	Tarkastuslautakunta toteaa, että
	kaupunginkanslian tulee yhdessä kaupunki-ympäristön toimialan ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa 



	Omistajapolitiikka
	Toimitilayhtiöiden omistajaohjaus
	Toimitilayhtiöiden omistajaohjauksen tarve on vähäinen
	Taulukko 14. Arvioinnin kohteena olleet toimitilayhtiöt (kaupungin omistusosuus) hallituksen palkkioluokan mukaan jaoteltuna
	Hallituksen palkkioluokkaan D kuuluvat yhtiöt
	Konserniohje on tulkinnanvarainen hallituksen jäsenen näkökulmasta
	Ostopalvelutoimitusjohtajien valinnasta ei hankita kaupungin ennakkokantaa
	Konserniohjauksen ja kaupunkiympäristön toimialan tiiviimpää yhteistyötä toivotaan
	Suurimmalle osalle yhtiöistä omistajan tahto on välittynyt
	Omistajaohjauksen toimenpiteet näkyvät suurimmassa osassa toimitilayhtiöitä   
	Kaupunkistrategian tavoitteet ja ympäristö-tavoitteet ovat osana lähes kaikkien toimitilayhtiöiden toimintaa
	Koronapandemian vaikutukset omistajaohjaukseen
	Johtopäätökset
	Tarkastuslautakunta toteaa, että
	kaupunginkanslian tulee
	kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan tulee


	Tarkastuslautakunnan vastuualuejako 
	1. toimikunta
	2. toimikunta
	Toimikuntien vastuualueisiin sisältyvät Helsingin kaupungin tytärsäätiöt ja keskeisimmät tytäryhtiöt  

	Liitteet
	Tarkastuslautakunnan toimikuntia avustanut tarkastusviraston henkilöstö
	1. toimikunta
	2. toimikunta

	Luettelo tarkastuslautakunnalle valmistelluista arviointimuistioista
	1. toimikunta
	2. toimikunta


	Lyhenteet ja sanasto

