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Julkisen sektorin hankkeiden toimivuus
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Toimintaympiiristdn muutos, vaestdn kas\u ja eurokriisi supistavat Helsingin kaupungin
rahoitusvarantoa, jajulkisen sektorin hankkeiden kustannukset rasittavat kaupungin taloutta. TAlla
hetkellii veronmaksajien rahat menevat erilaisiin julkisen sektorin hankkeisiin, jotka ovat kalliita
perustaa ja ylapitaa. Velkaantumisen ongelma ja jatkuva verojen korotus symboloivat mielestiini
vastuutonta taloudenhoitoa. Suuri miiliri keskeytyneitli hankkeita estea uudistuksia ja vie resursseja
pois kannattavilta hankkeilta. Kuitenkin mielestiini velanotto on oikeutettua, kun on kyse
kannattavista investoinneista. Julkisen sektorin hankkeiden tavoitteen mii2irittelyn lisiiksi on syyta
myijs selvenHa eri hankkeiden tarkoitus, kohderyhm?i ja laajuus. Lisiiksi on mielestiini ttukeAa, etta
kaikilla hankkeilla on tarkka rahoituslaskelma, eikii kaupungin pitiiisi rahoittaa hankkeita, joilla ei
ole talousaffiota. TiissZi tapauksessa mzilir[rahoja voi jattAa kA]ttAmAttii, ja taloudellinen pelivara
tulevaisuutta varten on muutenkin tarpeen. Lisliksi mielestiini tarvitaan myds tzihen mennessA
rahoitetuille hanlkeille laadunvalvontajiirjestelma, jolla vliltetiiiin mahdollisia taloudellisia
viiiirinkiiytdksiii.

Helsingin kaupungin tulisi oppia hallituksen virheistii, erityisesti hallituksen tehottomasta
menettelysE sote-uudistuksen, kuntauudistuksen ja opintotukiuudistuksen suhteen. Se, efia
joukkoliikennetuesta ei sen saamasta huomiosta huolimatta tule yhtaAn mitiiiin, on esimerkki
hallituksen virhearvioinnista ja puutteellisista valvontajiirjestelmas6. Lis?iksi hallituksen rajuista
saiistdohjelmista ja veronkorotuksista saatu rahoitus on heitetty erilaisiin hankkeisiin, jotka ovat
taUa hetkella pahasti solmussa. Esimerkkinii hallitusohjelmassa noin sata hanketta on vaikeuksissa,
ja Helsinkiliiisten peettAjien tulee kaikin keinoin viilttiiii joutumasta samaan tilanteeseen. Helsingin
kaupungin tulisi ainoastaan rahoittaa kannattavia hankkeita, jotka tukevat eriarvoisuuden
poistamista, talouden tasapainottamista ja tydllisyyden parantamista.

Helsingin kaupungin on otettava tliysi vastuu niiiden hankkeiden toimivuudesta. Tiihiin sisliltyy sek?i
virastoja ette keskushallintoa. Byrokatian viihentiimiseksi ja tehokkuuden lisiizimiseksi hankkeiden
peet6ksille on asetettava miiiiriiaika, mihin mennessZi peatds on saatava. Ehdotan pisimmiiksi
miiiiriiajaksi puoli vuotta. Lisiiksi mielestiini julkisen sektorin hankkeille on asetettava selkeiisti
mitattavissa olevat tavoitteet niin etta hankkeiden seuranta onnistuu kvantifioimalla hankkeiden
tuloksiaja kvalifioimalla hankkeiden vaikutuksia Helsingin kaupunkilaisten hyvinvointiin.
Ehdotan, etta jokaisen hankkeen rahoitus on pilkottava osiin niin, etta hankkeen on anonava
lisiirahoitus historiallisen menestvksen oerusteella.
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