Tiivistelmä
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston aset
tamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa
toteutuneet, ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksen
mukaisella tavalla. Ohessa on poimintoja vuotta 2019 koskevien arvioin
tien tuloksista.

Varhaiskasvatuksessa on
merkittävä henkilöstöpula.
Kaupungin johtamisjärjestelmään liittyy haasteita.

Tarkastuslautakunta arvioi kaupunginkanslian,
pormestarin ja apulaispormestareiden toimialoille
antamaa ohjausta ja eri toimijoiden roolia uudessa
johtamisjärjestelmässä. Kanslian ja pormestarin
on aiempaa helpompi ohjata toimialoista muodos
tuvaa kaupunkikokonaisuutta. Kaupungin johta
misjärjestelmästä on kuitenkin pormestarimallin
myötä tullut hajanainen: toimialoilla on epäselvyyttä
siitä, kuka ohjaa mitäkin asiaa. Apulaispormes
tareilla ei ole toimivaltaa ohjata toimialoja, mutta
heidän ohjausvaltaansa kohdistuu silti odotuksia.
Apulaispormestareiden ja toimialajohtajien välinen
työnjako ei ole selkeä tiedotusvälineille, kuntalaisille
eikä henkilöstölle. Pormestarin vahva rooli uudessa
johtamisjärjestelmässä on herättänyt huolta vallan
keskittymisestä. Kansliapäällikön roolista ei ole
muodostunut vastavoimaa pormestarille.
Toimialojen mukaan kaupunginkanslia toimii
siilomaisesti osastojaon mukaan, mikä aiheuttaa
ristiriitaista ohjausta. Kaupunginkanslian toivot
taisiin myös ymmärtävän paremmin toimialojen
arkea ja ottavan toimialat riittävän aikaisessa
vaiheessa mukaan kaupunkiyhteisten linjausten
valmisteluun.

4 — Helsingin kaupunki

Varhaiskasvatukselle asetettiin kaupunki
strategiassa useita tavoitteita, esimerkiksi
osallistumisasteen kasvu. Tavoitteet ovat
pääosin toteutuneet, mutta henkilöstövaje
voi heikentää tavoitteiden toteutumista jat
kossa. On tärkeää varmistaa, että ruotsin
kielinen varhaiskasvatus toteutuu lapsen
äidinkielellä varhaiskasvatuslain mukaisesti.

Vanhusten ympärivuorokautisen
hoidon laadunvalvonta toimii.

Kaupungin järjestämän vanhusten ympäri
vuorokautisen hoidon laadunvalvonta on
riittävää ostopalveluissa ja tyydyttävää kau
pungin omassa palvelutuotannossa. Jatkos
sa tulee varata enemmän resursseja kau
pungin toimintayksiköiden omavalvonnan
tukemiseen, seurantaan ja kehittämiseen.
Sosiaali- ja terveystoimialan tulee laatia
yhdessä vanhusneuvoston kanssa vuosit
tain arviointi iäkkäiden sosiaalipalveluiden
riittävyydestä ja laadusta kaupungin päätök
senteon, taloussuunnittelun ja hyvinvointiraportoinnin tueksi.

Raide-Jokerin kustannusarvio nousi 40 prosenttia,
Kruunusiltojen budjetti on epävarma.
Suun terveyden
huoltoon on vaikea
saada yhteyttä.

Potilaan tulisi saada arkipäi
visin virka-aikana välittömästi
yhteys suun terveydenhuol
toon. Kiireettömien aikojen
ajanvarauslinja on kuitenkin
ollut useina päivinä suljettu
vuonna 2019 ja ongelmat
jatkuivat vuoden 2020 alussa.
Suun terveydenhuollon tulee
jatkaa kiireettömän ajan
varauksen yhteydensaannin
ja aikojen saatavuuden ongel
mien syiden selvittämistä ja
tehdä selvitysten perusteella
tarvittavat toimet ongelmien
ratkaisemiseksi.

Terveydenhuollon
sähköiset palvelut
ovat laadukkaita.
Silti perinteisiä
palvelukanavia
tarvitaan.

Sosiaali- ja terveystoimialan
tulee turvata sähköisten
asiointipalvelujen saavu
tettavuus yhdenvertaises
ti suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi sekä tavoitella
asiointipalvelujen selko
kielisyyttä. Käyttäjien erilai
set vammat ja rajoitteet tulee
huomioida paremmin sähköi
sissä asiointipalveluissa.

Raide-Jokerin kustannusarvio nousi 40 prosenttia kolmessa
vuodessa. Alkuvaiheen suunnitteluun panostamalla kustannus
arviosta olisi voitu saada alun perin tarkempi. Kruunusiltojen
hankesuunnitelma on vuodelta 2016, ja on todennäköistä, että
hankkeen poikkeuksellisuus sekä pitkät suunnittelu- ja toteu
tusajat huomioiden kustannusarvio ylittyy. Kaupunkiympäristön
toimialan ja liikenneliikelaitoksen tulee parantaa hankkeiden alku
vaiheen suunnitteluprosessia ja investoida hankkeisiin riittävästi
jo suunnitteluvaiheessa.

Peruskouluissa on riittävästi tietokoneita,
mutta opettajilta puuttuu digikoulutusta.

Digitaaliset ympäristöt, järjestelmät ja laitteet on saatu perus
kouluissa käyttöön digitalisaatio-ohjelman mukaisesti, mutta opet
tajien osaaminen ei ole kehittynyt suunnitellusti. Riittävä seuranta
tieto oppilaiden osaamisen kehittymisestä puuttuu.

Kaupungilla ei
nykyisellään ole
riittävästi välineitä
katutyömaahaittojen
hallintaan.

Kaupunki ei kykene riittävästi
valvomaan suurta määrää
työmaita eikä epäkohtien il
metessä puuttumaan toimin
taan riittävän tehokkaasti.

Helsingin digitaalisten
asiointipalvelujen
sujuvuutta voisi
kehittää.

Helsingin digitaalisten
asiointipalvelujen laatu on
pääosin hyvä. Palvelujen
sujuvuudessa on kuitenkin
kehitettävää esimerkiksi sii
nä, että asiakas voisi hoitaa
asiansa alusta loppuun sa
man palvelukanavan kautta,
ja ettei asiakkaan tarvitsisi
syöttää omia tietojaan eri
palveluihin uudelleen.
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