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§ 108
Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2014 toimintakertomus

HEL 2015-003339 T 00 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä esityslistan tämän asian 
liitteenä olevan Helsingin sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2014 
toimintakertomuksen ja lähettää sen edelleen tiedoksi 
kaupunginhallitukselle.

Käsittely

Käsittelyjärjestyksen muutos: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 
muuttaa käsittelyjärjestystä siten, että tämän asian jälkeen käsitellään 
asia 19 "Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymälle (HSL) erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista 
ja oikeudesta matkustaa ilman lippua Helsingin seudun uudessa 
vyöhykemallissa".

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Jaana Juutilainen-Saari, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 42240

jaana.juutilainen-saari(a)hel.fi

Liitteet

1 Toimintakertomus 2014

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin sekä sen virastojen ja laitosten toiminnallisten ja 
taloudellisten tavoitteiden toteutumisen seurantaa varten laaditaan 
vuosittain tilinpäätöksen lisäksi Helsingin kaupungin vuosikertomus 
sekä virasto- ja laitoskohtaiset toimintakertomukset. Kaupungin 
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vuosikertomuksen sekä virastojen ja laitosten toimintakertomusten 
laadinta perustuu kaupunginhallituksen päätökseen.

Kaupunginhallitus on päätöksellään 22.12.1997 kehottanut virastoja ja 
laitoksia laatimaan vuosittain kertomuksen toiminnastaan ja 
lähettämään sen kaupunginhallitukselle tiedoksi lautakuntansa kautta 
kertomusvuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. 
Kaupunginhallitus edellytti myös, että hallintokeskus antaa asiasta 
tarvittavat ohjeet.

Hallintokeskuksen antaman ohjeen mukaan toimintakertomuksen tulee 
tarjota lukijalleen selkeästi ja havainnollisesti tietoja viraston tai 
laitoksen kertomusvuoden toiminnasta, asetettujen tavoitteiden 
toteutumisesta, taloudesta, henkilöstöstä sekä organisaatiosta. Taloutta 
ja henkilöstöä sekä muita keskeisiä kysymyksiä koskevista 
tunnusluvuista tulee esittää ainakin kertomusvuoden ja sitä edeltävän 
vuoden vertailutiedot. Toimintakertomuksessa on lisäksi kerrottava 
olennaiset toiminnassa ja organisaatiossa tapahtuneet muutokset.

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2014 toimintakertomus on 
esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Jaana Juutilainen-Saari, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 42240

jaana.juutilainen-saari(a)hel.fi

Liitteet

1 Toimintakertomus 2014

Tiedoksi

Kaupunginhallitus
Tietohallinto- ja viestintäpalvelut -osasto


