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Lausunto kaupunginhallitukselle

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS V. 2005

Terke 2006-1021

Käsitellessään 21.6.2006 tarkastuslautakunnan arviointikertomusta
vuodelta 2005 ja vuoden 2005 tilintarkastuskertomusta sekä vastuuva-
pauden myöntämistä tilivelvollisille vuodelta 2004 ja 2005, kaupungin-
valtuusto hyväksyi äänin 65-1 seuraavan Maija Anttilan toivomuspon-
nen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että toiminnan vaikuttavuusmittareiden
kehittämisessä priorisoidaan yhteisstrategian tavoitteita varhaisen puut-
tumisen malleiksi."

Talous- ja suunnittelukeskus on pyytänyt terveyskeskusta antamaan
asiasta kirjallisen lausunnon kaupunginhallitukselle 31.1.2007 mennes-
sä. Lausunto on pyydetty myös opetusvirastolta, sosiaalivirastolta ja
ammattikorkeakoululta.

Terveyskeskuksen lausunto:

Helsingin terveyskeskus seuraa toimintaansa ja sen vaikuttavuutta eri
tavoin. Keskeinen seurantajärjestelmä on vuosittain tehtävät laatumit-
taukset, joita on toteutettu vuodesta 1993 alkaen. Mittauksen kohteet ja
mittaustavat päätetään terveyskeskuksen johtoryhmässä vuosittain.
Vuoden 2007 alussa muutettiin laatumittarien nimeksi strategiset toi-
mintamittarit. Tällä halutaan korostaa virastotason mittariston kytkentää
strategiseen suunnitteluun ja sen toteutumisen arviointiin.

Terveyskeskuksen johtoryhmän teki 25.1.2007 päätöksen vuoden 2007
strategisista toimintamittareista. Näitä on terveysasematoiminnassa
seitsemäntoista, kotihoidossa seitsemän, hammashuollossa yksitoista,
akuuttisairaalassa kolme, pitkäaikaissairaalassa kolme ja psykiatriassa
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kuusi. Varhaiseen puuttumiseen liittyviä mittareita on käytössä erityi-
sesti lasten, nuorten ja perheiden palveluissa.

Terveyskeskuksessa on meneillään erillinen projekti toiminnan tunnus-
lukuja tuottavan järjestelmän kehittämisestä (nk. laaturaportointi-
hanke), jonka tavoitteena on saada mahdollisimman suuri osa strate-
gisten toimintamittareiden tiedoista kerättyä suoraan tietojärjestelmistä
manuaalisen keräämisen sijasta.

Vaikuttavuusmittausta tehdään myös erillisten projektien ja hankkeiden
yhteydessä. Varhaiseen puuttumiseen liittyy esimerkiksi yhdessä sosi-
aaliviraton kanssa toteutettava LAPASET Perheverkosto -hanke. Siinä
kehitetään uudenlaista monitoimijaisen perhevalmennuksen mallia,
jossa korostuvat ehkäisevä työ sekä varhainen tuki ja puuttuminen.
Hankkeeseen sisältyy toiminnan arviointimallin kehittäminen ja lisensi-
aattitasoinen arviointitutkimus, joka sisältää vaikuttavuustarkastelun.
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toimitusjohtaja
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