Tiivistelmä
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan
ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet, ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Ohessa on poimintoja vuotta 2017 koskevien arviointien tuloksista.
Pitkäaikaisasunnottomuus on vähentynyt, mutta asunnottomuus kokonaisuutena on kasvanut ja
monimuotoistunut.
Strategiassa edellytettyä suunnitelmaa asunnottomuuden vähentämiseksi kaupungin eri toimialojen
yhteistyönä ei ole laadittu, eikä asumiskuntoutusohjelmaa psykiatria- ja päihdepalveluissa ole vahvistettu. Asumisneuvontatoiminnan riittävyys kasvavaan asiakasmäärään nähden tulee varmistaa.
Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijoiden tuen tarve on kasvanut.
Nuorille ja maahanmuuttajille suunnattuja oppisopimuksen tukipalveluja tulee vahvistaa. Stadin osaamiskeskuksen perustaminen on parantanut maahanmuuttajien pääsyä opiskelemaan.
Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia on lisätty ja monipuolistettu.
Lasten ja nuorten mielipiteitä on kuultu erityisesti koulujen kerhotoiminnassa ja nuorten palveluissa.
Harrastusmahdollisuuksista tiedottamista tulee parantaa. Lasten ja nuorten liikuntapalveluiden resursointi ja maksuttomuus tulee turvata ja koulutilojen käyttöä harrastustoimintaan parantaa.
Liikuntatoimi on onnistunut toteuttamaan strategiset tavoitteensa.
Liikuntapaikkojen jakautumisessa tasaisemmin Helsingin eri kaupunginosissa on vielä kehitettävää.
Liikkuva koulu -tyyppistä toimintaa tulee viedä myös toisen asteen oppilaitoksiin.
Saattohoidon osaaminen on hyvällä tasolla Helsingin Suursuon sairaalassa ja kotisairaalassa.
Kotihoidossa, palvelutaloissa, palveluasumisessa ja laitoksissa hoitajien ja lääkäreiden saattohoidon
asiantuntemusta sekä yhteistyötä potilaiden ja omaisten kanssa tulee kehittää.
Kaupungin henkilöstön työhyvinvointi pääosin parani strategiakaudella.
Osatyökykyisten palkkaamiseksi ja työssä jatkamisen tukemiseksi tarvitaan kannustimia.
Suuria investointeja voitaisiin hallita paremmin, mikäli hankkeiden suunnitteluun panostettaisiin riittävästi.
Rakennushankkeiden kustannusten ylittyminen on melko harvinaista. Aikataulujen venyminen on yleisempää. Kaupungin palkkakilpailukykyä rakennuttamistehtävissä on tarpeen parantaa.
Toimialojen hankintaorganisaatioita tulee vahvistaa ja yhtenäistää.
Hankintoihin liittyvässä arvioinnissa laaditun kyselyn mukaan ylemmän tason esimiesten näkemys
eettisten periaatteiden noudattamisesta hankinnoissa oli alemman tason esimiesten näkemyksiä positiivisempi. Esimieskoulutuksissa tulisi huomioida sisäinen valvonta yhtenä koulutusaiheena ja liittää
eettisten periaatteiden käsittely osaksi hankintakoulutuksia. Työntekijöillä tulee olla mahdollisuus
tuoda esiin väärinkäytösepäilyjä.
Omistajaohjauksessa tulee ottaa huomioon esteellisyyssääntelyn tiukentuminen.
Hallitusten jäsenten nimittämisessä tulee jo ennakollisesti huomioida se, ettei viran tai luottamustoimen hoitaminen vaikeudu esteellisyystilanteiden vuoksi. Hekan omistajaohjauksen arvioinnin perusteella olisi omistajaohjauksen selkeyden kannalta parempi, etteivät konsernijohtoon kuuluvat toimisi
tytäryhteisöjen johdossa.
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