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§ 345
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponnesta sosiaalisessa 
raportoinnissa kertyvän tiedon säännöllisestä käytöstä 
päätöksenteossa 

HEL 2015-006477 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon: 

”Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan sosiaalisessa 
raportoinnissa kertynyttä tietoa tulee käsitellä ja hyödyntää 
säännöllisesti. Pääasiallisena tiedon raportointikanavana toimivat 
viraston sosiaalisen raportoinnin internet-sivut, joita päivitetään 
säännöllisesti. Siellä julkaistava tieto on päätöksentekijöiden 
hyödynnettävissä keväästä 2016 lähtien. Sosiaali- ja terveyslautakunta 
käsittelee sosiaalista raportointia osana asiakaspalautetietoa kerran 
vuodessa. Sosiaalisen raportoinnin tuottama tieto on osa 
kaupunkitasoista hyvinvointi- ja terveysraportointia sekä tilasto- ja 
tutkimustiedon kokonaisuutta. Sosiaalisen raportoinnin kautta 
työntekijöiden tieto asiakkaista saadaan hyödynnettyä entistä 
paremmin. Tietoa hyödynnetään sosiaali- ja terveysviraston palvelujen 
uudistamisessa. Lautakunta pitää tärkeänä, että sosiaalityöntekijöitä 
ohjataan kattavasti osallistumaan sosiaaliseen raportointiin ja että 
raportointiin varataan riittävästi työaikaa.

Sosiaali- ja terveysviraston johtoryhmä on 16.6.2015 hyväksynyt 
sosiaalisen raportoinnin kehittämissuunnitelman. Sosiaalinen 
raportointi on osa sosiaali- ja terveysviraston tiedolla johtamisen 
rakenteita ja terveys- ja hyvinvointierojen vähentämiseen tähtäävää 
työtä. Sosiaalinen raportointi liitetään uuden sosiaalihuoltolain 
(1301/2014) mukaisesti osaksi kaupunkitasoista hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseen tähtäävää strategista suunnittelua ja 
päätöksentekoa. Tavoitteena on, että sosiaalisen raportoinnin avulla 
saatavat tiedot ovat kattavasti käytössä strategiakauden 2017 - 2020 
suunnittelussa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaalinen raportointi edistää asiakkaiden osallisuutta. Sosiaalisen 
raportoinnin kautta voidaan saada sellaista laadullista tietoa, jota ei 
esimerkiksi kyselytutkimuksilla tavoiteta. Tieto auttaa terveys- ja 
hyvinvointierojen kaventamisessa.”
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Käsittely

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisätään kappaleen 2 loppuun virke "Lautakunta pitää 
tärkeänä, että sosiaalityöntekijöitä ohjataan kattavasti osallistumaan 
sosiaaliseen raportointiin ja että raportointiin varataan riittävästi 
työaikaa."

Kannattaja: Joonas Leppänen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kappaleen 2 loppuun virke "Lautakunta pitää 
tärkeänä, että sosiaalityöntekijöitä ohjataan kattavasti osallistumaan 
sosiaaliseen raportointiin ja että raportointiin varataan riittävästi 
työaikaa."

Jaa-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Kimmo Parhiala

Ei-äänet: 9
Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, 
Laura Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, 
Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Maija Anttila

Poissa: 0

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 9 
- 3 (1 tyhjä).

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Auri Lyly, suunnittelija, puhelin: 310 24638

auri.lyly(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 
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”Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan sosiaalisessa 
raportoinnissa kertynyttä tietoa tulee käsitellä ja hyödyntää 
säännöllisesti. Pääasiallisena tiedon raportointikanavana toimivat 
viraston sosiaalisen raportoinnin internet-sivut, joita päivitetään 
säännöllisesti. Siellä julkaistava tieto on päätöksentekijöiden 
hyödynnettävissä keväästä 2016 lähtien. Sosiaali- ja terveyslautakunta 
käsittelee sosiaalista raportointia osana asiakaspalautetietoa kerran 
vuodessa. Sosiaalisen raportoinnin tuottama tieto on osa 
kaupunkitasoista hyvinvointi- ja terveysraportointia sekä tilasto- ja 
tutkimustiedon kokonaisuutta. Sosiaalisen raportoinnin kautta 
työntekijöiden tieto asiakkaista saadaan hyödynnettyä entistä 
paremmin. Tietoa hyödynnetään sosiaali- ja terveysviraston palvelujen 
uudistamisessa. 

Sosiaali- ja terveysviraston johtoryhmä on 16.6.2015 hyväksynyt 
sosiaalisen raportoinnin kehittämissuunnitelman. Sosiaalinen 
raportointi on osa sosiaali- ja terveysviraston tiedolla johtamisen 
rakenteita ja terveys- ja hyvinvointierojen vähentämiseen tähtäävää 
työtä. Sosiaalinen raportointi liitetään uuden sosiaalihuoltolain 
(1301/2014) mukaisesti osaksi kaupunkitasoista hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseen tähtäävää strategista suunnittelua ja 
päätöksentekoa. Tavoitteena on, että sosiaalisen raportoinnin avulla 
saatavat tiedot ovat kattavasti käytössä strategiakauden 2017 - 2020 
suunnittelussa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaalinen raportointi edistää asiakkaiden osallisuutta. Sosiaalisen 
raportoinnin kautta voidaan saada sellaista laadullista tietoa, jota ei 
esimerkiksi kyselytutkimuksilla tavoiteta. Tieto auttaa terveys- ja 
hyvinvointierojen kaventamisessa.”

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Anna Vuorjoki esittää toivomusponnessaan, että selvitetään 
miten sosiaalisessa raportoinnissa kertyvää tietoa voitaisiin 
säännöllisesti tuoda poliittisten päätöksentekijöiden käyttöön sekä eri 
lautakunnissa että kaupunginhallituksen ja valtuuston tasolla.

Kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakuntaa 
antamaan toivomusponnesta lausunnon 1.12.2015 mennessä. Pyyntö 
on lähetetty myös tietokeskukselle.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
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Auri Lyly, suunnittelija, puhelin: 310 24638
auri.lyly(a)hel.fi

Tiedoksi

Sosiaalisen raportoinnin ohjausryhmä


