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Päätöshistoria

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 08.09.2022 § 91

07.09.2022 Ehdotuksen mukaan

07.09.2022 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

06.09.2022 Pöydälle

06.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

simo.aapro(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.09.2022 § 181

HEL 2022-005385 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan 
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talousarvioehdotuksen vuodelle 
2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2025.

Merkitessään tiedoksi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talousar-
vioehdotuksen vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024–
2025 sosiaali- ja terveyslautakunta totesi samalla seuraavaa:

Samalla lautakunta katsoo, että tämän hetken valtionrahoituksen las-
kelmat aiheuttavat aiempaa suurempaa tuottavuuspainetta sotepe-
palveluiden järjestämiselle. Erityisen ongelmallisena lautakunta pitää 
valmistelussa esitettyjä arvioita siitä, että valtion lisärahoitus uusien 
tehtävien ja velvoitteiden toteuttamiseen ei riitä täysimääräisesti katta-
maan näistä uusista tehtävistä ja velvoitteista aiheutuvia kustannuksia. 
Lautakunta pitää välttämättömänä vaikuttamistyön jatkamista valtionra-
hoituksen tason oikaisemiseksi tarvetta vastaavalle tasolle. 
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Lautakunta myös korostaa tarvetta varautua väestön ikääntymisestä ja 
väestönkasvusta johtuvaan palvelutarpeen kasvuun myös vuonna 
2023.

Käsittely

06.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulla asiassa 
kutsuttuja asiantuntijoita, eivätkä nämä siitä syystä osallistuneet ko-
koukseen. 

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset: 

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Daniel Sazonov: Lisätään päätösosaan seuraava:

"Samalla lautakunta katsoo, että tämän hetken valtionrahoituksen las-
kelmat aiheuttavat aiempaa suurempaa tuottavuuspainetta sotepe-
palveluiden järjestämiselle. Erityisen ongelmallisena lautakunta pitää 
valmistelussa esitettyjä arvioita siitä, että valtion lisärahoitus uusien 
tehtävien ja velvoitteiden toteuttamiseen ei riitä täysimääräisesti katta-
maan näistä uusista tehtävistä ja velvoitteista aiheutuvia kustannuksia. 
Lautakunta pitää välttämättömänä vaikuttamistyön jatkamista valtionra-
hoituksen tason oikaisemiseksi tarvetta vastaavalle tasolle. 

Lautakunta myös korostaa tarvetta varautua väestön ikääntymisestä ja 
väestönkasvusta johtuvaan palvelutarpeen kasvuun myös vuonna 
2023."

Kannattaja: jäsen Oula Silvennoinen

Vastaehdotus 2:
Jäsen Pentti Arajärvi: Lisätään päätösosaan seuraava: "Helsingin ei tu-
le talousarviokaudella ottaa käyttöön uusia palvelumaksuja tai korottaa 
nykyisiä kustannustason muutosta enempää."

Kannattaja: jäsen Sinikka Vepsä

Vastaehdotus 3:
Jäsen Laura Korpinen: Lisätään päätösosaan seuraava:

"Maahanmuuttajille ei tule järjestää erillisiä omia palveluita pelkän 
maahanmuuttajastatuksen perusteella, ellei laki siihen nimenomaisesti 
erikseen velvoita. Sosiaali- ja terveystoimialan varoista ei tule kustan-
taa uskonnollisiin menoihin liittyviä tiloja. Pelastustoimen integrointia 
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harkitessa tulee varmistaa, etteivät pelastustoimen toiminnot heikkene. 
Sosiaali- ja terveyspalveluita ei laajenneta muunkielisiksi. Vanhusten 
ympärivuorokautisen laitoshoidon paikkoja ei tule vähentää tai vastaa-
vasti on lisättävä tehostetun palveluasumisen paikkoja. Säästöjä sosi-
aali- ja terveystoimialalla tulisi etsiä purkamalla ylimääräistä byrokrati-
aa. Varat vaikeavammaisten tilapäishoitoon tulee sisällyttää budjettiin. 
Budjetissa pitäisi huomioida läpinäkyvästi maahanmuutosta aiheutu-
neet kustannukset, mihin hyväksytty kaupunkistrategia velvoittaa."

Kannattaja: jäsen Mikko Paunio

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä
puheenjohtaja Daniel Sazonovin vastaehdotuksen.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestyksien
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Pentti Arajärvi)

Jaa-äänet: 8
Maaret Castrén, Laura Korpinen, Minna Lindgren, Seija Muurinen, Mat-
ti Niiranen, Mikko Paunio, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen

Ei-äänet: 5
Samuel Adouchief, Pentti Arajärvi, Kati Juva, Björn Månsson, Sinikka 
Vepsä

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 
5.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Laura Korpinen)

Jaa-äänet: 11
Samuel Adouchief, Pentti Arajärvi, Maaret Castrén, Kati Juva, Minna 
Lindgren, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Daniel Sazo-
nov, Oula Silvennoinen, Sinikka Vepsä
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Ei-äänet: 2
Laura Korpinen, Mikko Paunio

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 
- 2.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta hyväksytyn vastaehdotuk-
sen osalta esittelijän ehdotuksesta poiketen.

30.08.2022 Pöydälle

06.09.2022 Pöydälle

06.09.2022 Ehdotuksen mukaan

24.08.2022 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi


