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Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2020 sosiaali- ja terveyspalve-
lut -talousarviokohdan (5 10 01) lisäylitysoikeusesitys

HEL 2020-014479 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen hyväksymien talousarvion noudattamisohjeiden 
mukaan määrärahojen ylitysoikeusesitysten tulee olla kaupunginkans-
liassa 26.11.2020 mennessä. Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti 
17.11.2020 kaupunginhallitukselle, että sosiaali- ja terveyspalvelut-
talousarviokohdalle (5 10 01) myönnetään 18,0 miljoonan euron ylity-
soikeus. Esitys perustui elokuun lopun tilanteesta laadittuun viralliseen 
ennusteeseen ja syyskuun väliseurantaan. Sosiaali- ja terveystoimiala 
esittää, että sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle myönne-
tään 6,0 miljoonan euron lisäylitysoikeus.

Koronavuodesta johtuen erityisesti sosiaali- ja terveystoimialalla on 
jouduttu joustamaan poikkeuksellisen paljon. Toimialalla on kertapalkit-
tu henkilöstöä vuoden kuluessa mm. erinomaisesta suoriutumisesta ja 
nopeasta uusien toimintojen pystyttämisestä. Vuoden lopussa sosiaali- 
ja terveystoimialalla on todettu edelleen suurta kertapalkitsemien tar-
vetta, mutta palkitsemiseen varattu budjetti on miltei käytetty. Sen 
vuoksi kaupungin johtoryhmä päätti kokouksessaan 15. joulukuuta esit-
tää, että toimialan vuoden 2020 kertapalkitsemisen määrärahaa korote-
taan 1,5 prosenttiin palkkasummasta. Päätökset ylimääräisistä kerta-
palkkioista tehdään tammikuun aikana ja ne maksetaan helmikuun ai-
kana. Kertapalkitsemisen määrärahan korottamisen vuoksi haetaan li-
säylitysoikeutta 2,5 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) antoi 17.12.2020 kunnille suosituk-
sen (Kuntainfo 19/2020, VN/27973/2020), että ne neuvottelisivat kun-
nan järjestämisvastuulla olevien sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien 
yksityisten palveluntuottajien kanssa ylimääräisten COVID-19 -
epidemian torjunnassa käytettyjen aineiden ja tarvikkeiden korvaamis-
käytännöistä siltä osin, kun niistä ei ole sovittu palveluntuottajien kans-
sa. STM suositteli, että kunnat kompensoivat yrityksille COVID-19 -
epidemian aiheuttamat ylimääräiset ja kohtuulliset aineista ja tarvikkeis-
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ta aiheutuvat kustannukset. Valtio on kohdentanut vuoden 2020 lisäta-
lousarviossa määrärahaa kunnille koronaviruksesta aiheutuvien laittei-
den, lääkkeiden ja varusteiden hankintaan.

Silloin, kun kysymys on kunnan järjestämisvastuulla olevista palveluis-
ta, kunnalla on viimesijainen vastuu varmistua siitä, että palvelut vas-
taavat kunnalliselta toiminnalta edellytettävää tasoa. Asiakkaan terveys 
tai turvallisuus ei saa vaarantua esimerkiksi suojavarusteiden puuttu-
misen takia. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on an-
tanut ohjeita suojautumisesta. Koronapandemia on lisännyt suojavarus-
teiden käyttöä tavalla, johon varautuminen on ollut ennakkoon mahdo-
tonta. Esimerkiksi sosiaalihuollon palveluissa suojavarusteita ei nor-
maalioloissa käytetä, eivätkä palveluntuottajat ole voineet sopimusneu-
votteluissa varautua suojavarusteista aiheutuviin, yllättäviin lisäkustan-
nuksiin. STM:n kuntainfon 17.12.2020 mukaisesti kustannusten kor-
vaaminen perustuu ensisijaisesti palvelun järjestäjän ja tuottajan väli-
siin sopimuksiin. Kuntainfon mukaan kustannustenjako tulee arvioida 
sopimuksittain ja se voi toteutua rahallisen korvauksen lisäksi myös 
esimerkiksi luovuttamalla tarvikkeita maksutta.

Sosiaali- ja terveystoimialan ja palveluntuottajien välillä solmitut sopi-
mukset perustuvat pääosin Julkisten hankintojen yleisiin sopimusehtoi-
hin (Jyse 2014 palvelut). Jyse-ehtojen kohdan 9.3 mukaan sopimus-
hinnan tulee kattaa kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kulut. Yli-
määräisten kulujen korvaaminen tulee kysymykseen lähtökohtaisesti 
erillisten neuvotteluiden tai sopimusten kautta. Kaupunki haluaa turvata 
kaikkien sopimuskumppaneidensa yhdenvertaisen kohtelun. Koronavi-
ruspandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa erillisneuvottelujen 
käyminen kaikkien palveluntuottajien kanssa ei ole mahdollista. STM:n 
ohjeessa ei anneta suoraa mallia palveluntuottajille suoritettaviin kor-
vauksiin. Tämän vuoksi korvausten toteuttamiseksi osalta on valmistel-
tu laskentamallia, jossa kaupunki määrittelee yhtenevin periaattein 
määräytyvän korvaussumman palveluntuottajille. Kunnan järjestämis-
vastuun perusteella Helsinki korvaa suojavarusteita vain helsinkiläisten 
asukkaiden, asiakkaiden ja potilaiden osalta.

Helsingin kaupungille arvioidaan aiheutuvan kustannusten korvaami-
sesta noin 3,5 miljoonan euron lisäkustannukset ja tämän takia hae-
taan 3,5 miljoonan euron lisäylitysoikeutta. Toimialajohtajan päätös 
suojavarusteiden korvaamisesta tehdään takautuvasti 1.4.2020 alkaen 
31.12.2020 saakka. Mahdollisista 1.1.2021 alkaen maksettavista kor-
vauksista päätetään erikseen.

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