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Sosiaali- ja terveystoimialan sosiaali- ja terveyspalvelut talousar-
viokohdan vuoden 2021 ylitysoikeusesitys

HEL 2022-001456 T 02 02 00

Kaupunginhallituksen hyväksymien talousarvion noudattamisohjeiden 
mukaan määrärahojen ylitysoikeusesitysten tulee olla kaupunginkans-
liassa 25.11.2021 mennessä. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 9.11.2021 sosiaali- ja terveyspalvelujen 
ylitysoikeusesitys kaupunginhallitukselle oli 75,0 miljoonaa euroa. Ylity-
sesitys pohjautui oman toiminnan osalta elokuun lopun tilanteesta laa-
dittuun viralliseen ennusteeseen ja syyskuun väliseurantaan.  

Tuolloin sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan arvioitiin ylitty-
vän noin 71,8 miljoonaa euroa johtuen muun muassa koronaepidemian 
välittömistä kustannuksista ja niin sanottujen teknisistä ylityksistä sosi-
aali- ja terveyspalvelujen uudistamisen hankkeiden (Rakenneuudistus 
ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus) ja muiden sosiaali- ja ter-
veysministeriön (STM) hankkeiden hankerahoituksesta sekä rajater-
veysturvallisuuden kustannuksista. 

Tilinpäätösvalmistelussa on arvioitu, että sosiaali- ja terveyspalvelut ta-
lousarviokohta ylittäisi talousarvion noin 70 miljoonaa euroa. HUSin jär-
jestelmäkatkoksen vuoksi erikoissairaanhoidon HUS talousarviokohdal-
le on kirjautunut virheellisesti noin 7,9 miljoonan euron koronan näyt-
teenottoa koskeva lasku, joka kuuluu kirjanpidossa sosiaali- ja terveys-
palvelut talousarviokohdalle. Virheellisesti kirjautuneen laskun myötä 
sosiaali- ja terveyslautakunnan kaupunginhallitukselle esittämä 75,0 
miljoonan euron ylitysoikeusesitys ei riitä kattamaan virheellisesti kirjat-
tua laskua. Sosiaali- ja terveyspalvelut tulevat ylittämään talousarvion 
noin 3-4 miljoonalla eurolla sosiaali- ja terveyslautakunnan aiemmin 
esitetyn ylitysoikeuden päälle. 
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Sosiaali- ja terveystoimiala esittää, että toimialan sosiaali- ja terveys-
palvelut talousarviokohdan ylitysoikeusesitystä korotetaan 4,0 miljoo-
nalla eurolla yhteensä 79,0 miljoonaan euroon.
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