HELSINGIN KAUPUNKI
TARKASTUSLAUTAKUNTA

TIIVISTELMÄ
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä ja se on jakautunut kahteen jaostoon.
Sitovien tavoitteiden toteutuminen: Talousarvion 105 sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta toteutui 84 eli
80 prosenttia. Valtuustoon nähden sitoviksi asetetuista 65:stä käyttötalouden määräraha- tai toimintakatetavoitteesta toteutui 48 eli 74 prosenttia.
Kaupungin talouden liikkumavara pienenee: Kaupungin strategiaohjelman 2013–2016 mukaan emokaupungin käyttömenojen reaalikasvu pidetään asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella yhden prosentin tuottavuuden parantamisen tavoitteella. Vuonna 2013 tavoite ei toteutunut, vaikka prosentin
tuottavuusparannukseen ei vielä vuonna 2013 pyritty. Strategiaohjelmassa valittua tiukan menoraamin linjaa
tuottavuustavoitteineen tulee noudattaa.
Valtuutettujen aloitteiden ja toivomusponsien vaikutus on jäänyt vähäiseksi: Kaupunginhallituksen tulee
kattavammin ottaa huomioon valtuustoaloitteissa ja toivomusponsissa ehdotetut toimenpiteet. Aloitteiden
vaikuttavuutta tulee pyrkiä parantamaan ottamalla käyttöön niin sanotut ryhmäaloitteet.
Tiloihin ja hankintoihin liittyvien strategisten tavoitteiden toteutuminen on varmistettava: Kaupunginhallitukselle tulee valmistella kaupunkitasoinen tilaohjelma, jossa määritellään toimenpiteet tilakannan käyttöarvon säilyttämiseksi ja huomattavaksi kasvaneen korjausvelan vähentämiseksi. Kaupunginhallituksen tulee
perustaa ohjausryhmä vastaamaan hankintojen ohjauksesta ja koordinoinnista.
Globaalin vastuun strategiassa todettu yhteistyön välttäminen veroparatiisikytkentöjä omaavien yritysten kanssa on vaikeaa, mutta epäsuoria vaikuttamisen tapoja kannattaa kokeilla: Hankintakeskuksen tulee
kiirehtiä kaupunginhallituksen 4.3.2013 päättämän pilottihankinnan toteuttamista pyytämällä maakohtaiset
tilinpäätöstiedot tarjouskilpailun yhteydessä. Lisäksi tulee selvittää mahdollisuudet sellaisiin euromääräisesti
merkittäviin pilottihankintoihin, joissa pyydetään tarjoajia ilmoittamaan tiedot yrityksen omistajuussuhteista
ja mahdollisesta konsernirakenteesta.
Nuorten sosiaalityössä on tavoitteiden ja asiakasmäärien välinen ristiriita: Nuorten toimeentulotuen saajien määrä on kasvanut voimakkaasti. Strategian tavoitteen toteutumiselle, eli kaikkien alle 25-vuotiaiden
toimeentulotukea hakevien tapaamiselle, ei ole edellytyksiä. Sosiaalityöntekijöiden työaikaa on suunnattava
nykyistä enemmän nuorten tapaamisiin ja asiakasohjausta moniammatillista tukea tarjoavaan työvoiman palvelukeskus Duuriin on parannettava.
Nuorten päihdehoitoon tarvitaan matalan kynnyksen palvelu: Sosiaali- ja terveysviraston tulee kehittää
nuorisoasematoiminnasta kokonaisvaltainen nuorten matalan kynnyksen palvelu, joka tarjoaa päihdepalvelujen lisäksi myös terveydenhoitajan, psykologin ja sosiaalityöntekijän palveluja ja jolla on tiivis yhteys muihin
perhe- ja sosiaalipalveluihin ja koulujen oppilashuoltoon.
Positiivisen diskriminaation määrärahoille asetetut tavoitteet ovat toteutuneet hyvin kouluissa: Kyselyn
perusteella määrärahoilla on onnistuttu lisäämään koulutuksellista tasa-arvoa.
Joukkoliikenteen strategiset tavoitteet vaativat lisätoimia: Kaupunginhallituksen tulee vaikuttaa siihen, että
Helsingin seudun liityntäpysäköinnille luodaan yhtenäiset toimintamallit yhteistyössä valtion ja muiden kuntien kanssa. Raitioliikennettä tulee nopeuttaa ja liikennesuunnittelussa huomioida joukkoliikenteen maankäyttöhyödyt ja kaupunkitaloudelliset hyödyt.
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