Tiivistelmä
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan
ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet, ja onko toiminta
järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Ohessa on poimintoja
vuotta 2020 koskevien arviointien tuloksista.

Toiminnan tavoitteista yli puolet toteutui
koronapandemiasta huolimatta.
Vuoden 2020 talousarviossa oli yhteensä 36 kaupunginvaltuuston hyväksymää toimialoille, liikelaitoksille
ja virastoille asetettua sitovaa toiminnan tavoitetta.
Tavoitteista 56 prosenttia toteutui. Koronapandemiasta
huolimatta toteumaprosentti oli parempi kuin edellisvuonna, jolloin se oli 46 prosenttia.

Olympiastadionin perusparannus- ja
uudistamishankkeen kustannukset
ylittyivät merkittävästi.
Koronapandemia vaikeuttaa talouden
ennakointia.
Vuonna 2020 koronapandemian vaikutukset Helsingin
kaupungin vuosikatteeseen jäivät neutraaleiksi valtion
koronakompensaation ansiosta. Koronapandemia
aiheuttaa kuitenkin jatkossa erittäin suurta epävarmuutta talouteen. Sillä on vaikutusta kunnallis- ja
yhteisöveron tuottoihin, mutta myös menoihin, joiden
kasvua on erityisen vaikea ennakoida kasvaneen
hoito- ja palveluvelan sekä oppimisvajeen takia.

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen kustannukset toteutuivat
lähes 127 miljoonaa euroa suurempina kuin
hankesuunnitelmassa arvioitiin. Jatkossa
kaupunkiympäristön toimialan tulee varmistaa, että kaupunginvaltuuston päätettäväksi
tuotavien hankkeiden toteutussuunnitelmat
ovat riittävän pitkälle vietyjä ja korkealaatuisia, ja että niistä laaditaan mahdollisimman
luotettava kustannusarvio.

Kiireettömään hoitoon pääsy terveysasemilla ei toteudu
yhdenvertaisesti eri terveysasemien välillä.
Kiireettömään hoitoon pääsy toteutuu terveysasemilla pääasiassa lain
mukaisessa määräajassa, mutta ei kuitenkaan Helsingin omien tavoitteiden
mukaisesti eikä yhdenvertaisella tavalla. Vuosina 2017–2020 kiireettömän
hoidon käyntien odotusajoissa on ollut erittäin suuria eroja terveysasemien
välillä. Vuonna 2019 hoitoon pääsy heikentyi merkittävästi kaikilla terveysasemilla. Terveysasemille hakeutui vuonna 2020 koronapandemian vuoksi
vähemmän asiakkaita kuin aiemmin, mikä on saattanut johtaa siihen, että
potilaat eivät ole saaneet tarpeensa mukaista hoitoa. Suurin syy terveysasemien haasteisiin on lääkäripula. Sosiaali- ja terveystoimialan tulee kehittää lääkärien työoloja siten, että työkuorma koetaan kohtuulliseksi kaikilla
terveysasemilla, järjestää lääkäreille riittävät kouluttautumismahdollisuudet ja varmistaa, että lääkärien palkat ovat kilpailukykyisiä.
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Koronapandemia on vaikeuttanut
lastensuojelun laitoshoidossa
olevien tilannetta.
Koronapandemia on lisännyt lastensuojelun palvelujen tarvetta. Laitoshoitoon sijoitettavilla lapsilla ja nuorilla
ovat syksystä 2020 alkaen korostuneet
vakava päihteiden käyttö, väkivaltaisuus lähisuhteissa sekä vakavat rikokset. Lastensuojelussa reagoitiin keväällä
koronapandemiaan lisäämällä henkilöstöä, mutta lastensuojelun sosiaalityön
ja laitoshoidon henkilöstön saatavuudessa on syksystä alkaen ollut ongelmia, mikä hankaloittaa palvelujen toteuttamista. Myöskään erityis- ja vaativan
tason laitospaikkoja ei ole saatavilla tarpeen mukaisesti. Päihdepalveluja koskevassa arvioinnissa suositellaan, että
päihdepoliklinikoiden tulisi lisätä yhteistyötä lastensuojelun palvelujen kanssa,
jotta koko perhettä voitaisiin tukea
kokonaisvaltaisesti.

Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn
toimenpiteet vaativat pysyvämpiä ratkaisuja.
Peruskouluissa on toteutettu Mukana-ohjelman ja Me-koulukehittämisen mukaisia lasten ja nuorten eriarvoisuutta vähentäviä ja
syrjäytymistä ehkäiseviä toimenpiteitä. Me-koulukehittämisen toimenpiteistä on saatu hyviä kokemuksia, mutta haasteena on hankerahoituksella aikaansaatujen vaikutusten pysyvyys. Jatkuvuuden
turvaamiseksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee osoittaa
pysyvä resurssi peruskouluille lasten ja nuorten eriarvoisuuden ja
syrjäytymisen ehkäisemiseksi tehtävään työhön alueilla, joilla huono-osaisuutta esiintyy keskimääräistä enemmän. Perusopetuksen
yhteisöllistä oppilashuoltoa koskevassa arvioinnissa todettiin, että
oppilaan oikeus saada psykologi- ja kuraattoripalveluja lain mukaisessa määräajassa tulee varmistaa.

Asuinalueiden eriytymistä ei ole saatu pysäytettyä.
Alueiden eriytyminen ei ole vähentynyt, vaikka Helsinki on pystynyt hillitsemään
segregaatiokehitystä monipuoliseen asukas- ja asuntorakenteeseen tähtäävällä
pitkäjänteisellä asuntopolitiikalla. Viime vuosina selkeimmin on kasvanut etninen
eriytyminen. Yksittäisillä alueilla, esimerkiksi Myllypurossa, negatiivinen eriytymiskehitys on kuitenkin saatu pysäytettyä kaupungin toteuttamilla merkittävillä maankäytön toimenpiteillä. Raide-Jokeri ja muut suunnitellut raidehankkeet
antavat hyvät mahdollisuudet kaupunginosien kehittämiseen. Raidehankkeiden
myötä parantuvaa alueiden saavutettavuutta tulee hyödyntää täydennysrakentamalla ja palveluita kehittämällä.

Rakennusten käytön päästöjen vähentämiseen tähtäävät
toimenpiteet ovat edenneet nopeammin kuin rakentamisen
päästöjen vähentämistoimenpiteet.
Kaupunkiympäristön toimiala ja Helsingin kaupungin asunnot Oy ovat
tehneet lukuisia Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mukaisia toimenpiteitä etenkin rakennusten käytön päästöjen vähentämiseksi.
Rakentamisen päästöjen vähentämisen toimenpiteet ovat edenneet
hitaammin. Rakennusten pitkän elinkaaren vuoksi toimenpiteiden nopeuttaminen olisi tarpeen, jotta päästövähennyksille asetetut tavoitteet saavutetaan määräajassa. Kaupungin hankintoihin liittyviä ympäristöpoliittisia
tavoitteita tarkastelevassa arvioinnissa havaittiin, että ympäristövastuullisuuden kehittäminen toimialojen, virastojen ja tytäryhteisöjen hankinnoissa on käynnistynyt toimenpideohjelman mukaisesti.
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