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8
Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2014 talousarvion 
toteutumattomat sitovat tavoitteet

HEL 2015-001020 T 02 02 01

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa lausunnon vuoden 2014 
talousarvion toteutumattomista sitovista tavoitteista.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeiden 
mukaan toteutumatta jääneistä sitovista tavoitteista on lauta- ja 
johtokuntien annettava selvitys siten, että selvitykset voidaan käsitellä 
kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista 
kaupunginhallituksessa. Em. selvitysten on oltava kaupunginkansliassa 
31.1.2015. Seuraavat sitovat tavoitteet eivät toteutuneet:

Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun somaattiseen erikoissairaanhoitoon 
pääsy kuudessa kuukaudessa. 

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston somaattisen erikoissairaanhoidon  
(sisätaudit, fysiatria ja neurologia) potilaista 91 % (7633) sai hoidon 
tavoiteajassa. Reilu 700 potilasta (9 % hoitoa saanneista) odotti hoitoa 
yli 180 vuorokautta.  Valtaosa järjestelmässä toteutuneiden hoitojen 
ylittymisistä johtuu puutteellisista kirjauksista.

Siirtoviivehoitopäivämaksuihin johtavia somaattisen erikoissairaanhoidon 
siirtoviiveitä ei synny

Siirtoviivemaksut vähenivät murto-osaan (yli 90 % vähenemä) 
vuodesta 2013. Tavoite ei täysin toteutunut, koska siirtoviivepäiviä 
syntyi 58 kpl vuoden 2014 aikana.

Iäkkäiden tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaiden määrä nousee 
100:lla

Palveluseteliasiakkaiden kumulatiivinen määrä pysyi ennallaan vuoteen 
2013 nähden (296), joten tavoite ei toteutunut. Palvelusetelin käyttäjien 
määrän kehittymiseen vaikuttaa palvelusetelin arvo. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta päätti 16.12.2014 korottaa iäkkäiden palvelusetelin 
arvoa.
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Ehkäisevään toimeentulotukeen käytetään vähintään 3 % 
toimeentulotukimäärärahoista ja vähintään puolet ehkäisevästä toimeentulotuesta 
kohdennetaan vähävaraisille lapsiperheille.

Tavoite ei kokonaan toteutunut siltä osin, että 43 % ehkäisevästä 
toimeentulotuesta kohdentui lapsiperheille, mikä on alle puolet. 
Alkuvuodesta 2014 ei vielä myönnetty lastensuojeluperheille 
ennaltaehkäisevää toimeentulotukea, vaan avustukset tehtiin 
lastensuojelun taloudellisena avustamisena. Ennaltaehkäisevä 
toimeentulotuki kohdistuu suhteellisesti enemmän lapsiperheille kuin 
yksinasuville tai pareille ilman lapsia. Menoina 43,1 % 
ennaltaehkäisevästä toimeentulotuesta kohdistui lasiperheille ja 
talouksina 29,9 %. Helsingissä toimeentulotuen saajista 76,7 % oli 
yksinasuvia ja 4,7 % pareja ilman lapsia vuonna 2014.

Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten terveystarkastukset, tavoite 
2000 vuodessa

Nuorten terveystarkastuksia oli tehty 1768 kpl marraskuun loppuun 
mennessä. Koko vuoden tiedot eivät ole vielä käytettävissä.
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