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Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju Aron toivomusponnesta tuottavuustavoitteen toteuttamisen seurannasta
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Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Jäsen Katju Aro pyysi asian pöydälle ja lausuntoa täydennettäväksi
vastauksilla seuraaviin kysymyksiin:
- mitä nykyiset hyvinvointi-indikaattorit ovat?
- miten laadunseurantaa voitaisiin parantaa nykyisestä ja mitä uusia indikaattoreita voitaisiin ottaa käyttöön?
- miten terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointi ja seuranta
kytketään lautakunnan budjettityöskentelyyn?
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Tarja Saarinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 48248
tarja.saarinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Lausuntoehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon valtuutettu Katju Aron toivomusponnesta:
"Kaupunkistrategian mukaan kaupungin taloutta hoidetaan vastuullisesti, kestävästi ja tuottavasti, jotta kuntalaisten palvelut voidaan turvata
pitkällä aikavälillä. Sosiaali- ja terveystoimialan keskeinen perustehtävä
on terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen.
Tuottavuuteen vaikutetaan toimialan nelimaali-viitekehyksen mukaisesti
parantamalla saatavuutta ja asiakaskokemusta, vaikuttavuutta, tuottavuutta sekä henkilöstökokemusta samanaikaisesti uudistamalla palveluja. Tavoitteeseen pyritään uusien toimintatapojen avulla ja digitalisaatiota hyödyntäen, jolloin turvataan asiakaslähtöiset ja oikea-aikaiset
palvelut asiakasmäärien kasvaessakin.
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Palveluja uudistetaan tunnistamalla erilaisten asiakasryhmien tarpeet
aikaisempaa tarkemmin ja tarjoamalla palvelut uudella tavalla organisoiduissa keskuksissa. Näitä ovat perhekeskus, terveys- ja hyvinvointikeskus sekä monipuolinen palvelukeskus. Palveluja integroidaan ja
räätälöidään monitoimijaisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena
ovat vaikuttavat ja asiakkaan tarpeita vastaavat palvelut.
Palvelujen tuotantotapoja kehitetään esimerkiksi vahvistamalla asiakkaan roolia itsehoidon, omahoidon ja digitaalisten palvelujen avulla niin,
että helsinkiläiset tekevät hyvinvointia ja terveyttä edistäviä valintoja arjessaan. Palvelujen digitalisoiminen mahdollistaa asukkaille entistä aktiivisemman roolin itsestään huolehtimisessa.
Suoritetiedon lisäksi seurataan terveys- ja hyvinvointitietoa. Toimialalla
on otettu käyttöön terveys- ja hyvinvointi-indikaattoreita, joilla voidaan
osaltaan seurata toiminnan vaikuttavuutta. Toiminnan laatua seurataan
ja kehitetään esimerkiksi nelimaalin mittareilla, palveluprosessien sujuvuuden seurannalla ja omavalvonnan avulla.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi on jo nykyisin osa suunnitelmien ja päätösesitysten normaalia valmistelua. Arviointi nostaa esille
kaupunkilaisten terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvia asioita. Sosiaalija terveystoimessa osana päätösesitysten valmistelua arvioidaan niiden
terveys- ja hyvinvointivaikutuksia kaupungin ohjeistuksen mukaisesti."
Esittelijän perustelut
Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju Aron toivomusponnesta
tuottavuustavoitteen toteutumisen seurannasta 31.1.2018 mennessä.
Lausunnot on pyydetty myös kasvatus- ja koulutuslautakunnalta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta sekä kaupunkiympäristölautakunnalta.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Tarja Saarinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 48248
tarja.saarinen(a)hel.fi
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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