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Sosiaali- ja terveyspalvelut vuoden 2022 talousarviokohdan lisäyli-
tysoikeusesitys
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Kaupunginhallituksen hyväksymien talousarvion noudattamisohjeiden 
mukaan määrärahojen ylitysoikeusesitysten tulee olla kaupunginkans-
liassa 25.11.2022 mennessä. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 8.11.2021 sosiaali- ja terveyspalvelujen 
ylitysoikeusesitys kaupunginhallitukselle oli 100,0 miljoonaa euroa. Yli-
tysesitys pohjautui oman toiminnan osalta elokuun lopun tilanteesta 
laadittuun viralliseen ennusteeseen ja syyskuun väliseurantaan.  

Tuolloin sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan arvioitiin ylitty-
vän noin 89,8 miljoonaa euroa johtuen muun muassa koronaepidemian 
välittömistä kustannuksista, Ukrainasta saapuvien kustannuksista ja 
niin sanottujen teknisistä ylityksistä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudis-
tamisen hankkeiden (Rakenneuudistus ja Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskus) ja muiden sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hank-
keiden hankerahoituksesta sekä rajaterveysturvallisuuden kustannuk-
sista. 

Tilinpäätösvalmistelussa on arvioitu, että sosiaali- ja terveyspalvelut ta-
lousarviokohta ylittää 102,5 miljoonaa euroa. Lisäylitys johtuu palkka-
kirjausten jaksotuksesta, kertapalkkion lisäkiintiökriteerien muutoksesta 
sosiaali- ja terveystoimen osalta sekä työehtosopimusneuvotteluissa 
sovittujen kertaluonteisesti 600,00 euron koronakorvauksesta. Näiden 
lisäysten jälkeen myötä sosiaali- ja terveyslautakunnan kaupunginhalli-
tukselle esittämä 100,0 miljoonan euron ylitysoikeusesitys ei riitä kat-
tamaan sosiaali- ja terveyspalvelut talousarviokohdan toteumaa. 

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi esittää, että toimialan vuoden 2022 
sosiaali- ja terveyspalvelut talousarviokohdan ylitysoikeusesitystä koro-
tetaan 2,5 miljoonalla eurolla 102,5 miljoonaan euroon.
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