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Sosiaali- ja terveystoimiala 10.7.2017
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Sosiaali- ja terveystoimiala antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Lausunto Kårkullan kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 
2018–2020 perustuu kuntayhtymän perussopimuksessa (15 §) määri-
teltyyn menettelyyn. 

Kårkullan kuntayhtymä tuottaa suurimman osan sosiaali- ja terveysvi-
raston ruotsinkielisille kehitysvammahuollon asiakkaille järjestetyistä 
palveluista. Helsingissä on 158 ruotsinkielistä henkilöä, joilla on voi-
massa oleva erityishuolto-ohjelma. Heistä noin 120 on käyttänyt asu-
mis-, laitos- tai työtoiminnan palveluja. Kårkullan asumispalvelujen pii-
rissä on ollut noin 50 henkilöä. Näistä 25 asuu Helsingissä ja loput mu-
issa kunnissa Kårkullan palvelujen piirissä. 

Taloussuunnitelmassa esitetyt luvut ovat ohjeellisia. Suunnitelma poh-
jautuu vuosien 2018 - 2020 taloussuunnitelmaan, jota on tarkistettu ja 
päivitetty kuluvan vuoden aikana tietoon tulleilla muutoksilla yhdessä 
kuntien edustajien kanssa. 

Palvelujen hintojen esitetään kokonaisuutena laskevan 4,65 % vuoden 
2017 hinnoista. Muutoksena aiempaan on, että senioritoimintaan tulee 
kaksi uutta hintaa kat.1 30e/hpv ja kat.2 60e/hpv. Kriisijaksojen hinnat 
esitetään pysyvän ennallaan. Lisäksi työtoiminnan hinta nousee 85,96 
eurosta 87,09 euroon (1,13 %). Asumistoiminnan hinta laskee 114,55 
eurosta 112,55 euroon (1,75 %). Kotonaolopäivien toiminnasta ja 
maksuista luovutaan 2018.

Tiukan taloustilanteen vuoksi Helsinki pitää hyvänä, että Kårkullan ta-
loussuunnitelmaehdotus merkitsee 4,65 prosentin laskua kuluvan 2017 
vuoden budjettiin. Helsinki pitää tarkoituksenmukaisena, että Kårkulla 
luopuu lisämaksullisista kotonaolopäiväpalveluista. Tällaista lisäveloi-
tusta ei ole ollut suomenkielisen palvelun osalta. Maksetun vuorokausi-
hinnan ja asiakkaan maksaman vuokran tulee sisältää oikeus olla päi-
vittäin tai lomilla omassa kodissaan ilman erillistä lisämaksua.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien 
kanssa taloudellisen kehityksen ja eri palvelumuotojen laajennus- ja 
muutostarpeiden selvittämiseksi. Helsingin sosiaali- ja terveystoimen 
budjetti vuodelle 2018 on reaalisesti vähenevä. Sosiaali- ja terveyspal-
velujen talousarviokohdan talousarvio pienenee 0,3 prosenttia vuoden 
2017 talousarvioon nähden. Talousarviokohdan mukaisesti 0,3 prosen-
tin vähennyksellä katetaan palkkaratkaisun vaikutus, yleisen kustan-
nustason nousu ja kaikki muut kustannustasoa nostavat tekijät. Lisäksi 
talousarvion laatimisohjeiden vaatimus pitää käyttömenojen reaalikas-
vu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuiselle 1 pro-
sentin tuottavuuden parantamisella rajoittaa ostopalvelujen hinnankoro-
tuksia."
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