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§ 3
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Virastopäällikkö Hannu Juvosen siirryttyä muihin tehtäviin Juha Jolkko-
nen hoitaa virastopäällikön sijaisuutta 8.6.2016 asti, johon asti Jolkko-
sen sijaisena sairaala-, kuntoutus- ja hoivaosaston osastopäällikkönä 
toimii Arja Peiponen.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta tiedottaa seuraavat päätökset ja muut tie-
dotusluonteiset asiat (asiakirjat ovat nähtävänä sosiaali- ja terveyslau-
takunnan kokouksessa):

Helsingin kaupunginjohtajan päätös 21.12.2015 § 159

Kaupunginjohtaja päätti ottaa sosiaali- ja terveyslautakunnan 
15.12.2015 § 375 tekemän sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2016 
käyttösuunnitelmaa ja tulosbudjetteja koskevan päätöksen kaupungin-
hallituksen käsiteltäväksi. Kaupunginvaltuuston 2.12.2015 hyväksy-
mässä vuoden 2016 talousarviossa sosiaali- ja terveyspalvelujen sitova 
toiminnallinen tavoite on, että potilas pääsee neljässä viikossa hoitoon 
terveysasemalle. Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt, että sito-
va toiminnallinen tavoite tulisi muuttaa niin, että potilas pääsee kahdes-
sa viikossa kiireettömään hoitoon terveysasemalle. Kaupunginjohtajan 
mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt tältä osin vastoin 
kaupunginvaltuuston asettamaa sitovaa toiminnallista tavoitetta.
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Sosiaali- ja terveysviraston tarkennettu ylitysoikeusesitys vuoden 2015 
talousarviomäärärahoihin

Sosiaali- ja terveysvirasto on kaupunginkanslian pyynnöstä tarkentanut 
sosiaali- ja terveyslautakunnan 29.9.2015 ja 13.10.2015 kaupunginhal-
litukselle esittämiä määrärahojen ylitysoikeusesityksiä.

Talousarviokohdan 3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut osalta sosiaali-
ja terveyslautakunta esitti 29.9.2015 7 500 000 euron teknisluonteista 
ylitysoikeutta menoihin. Ylitys selittyi vastaanottokeskusten toiminnan 
laajentamisella syksyn 2015 aikana. Sosiaali- ja terveyslautakunta 
päätti 13.10.2015 muuttaa esitystään ylitysoikeudesta 10 000 000 eu-
ron suuruiseksi, koska aiempaa ylitysoikeusesitystä laadittaessa ei vie-
lä ollut olemassa kaikkia päätöksiä avattavan toiminnan laajuudesta. 
Valtio korvaa kaupungille täysimääräisesti toiminnan laajentamisesta 
aiheutuvat kulut, joten ylitysoikeusesityksen muuttaminen ei vaikuta 
kaupungin nettomenoihin. Loppuvuoden 2015 aikana toiminnan kulujen 
määrä on tarkentunut alaspäin, joten teknisluonteista ylitysoikeutta ar-
vioidaan tarvittavan enintään 6 000 000 euroa.

Talousarviokohdan 3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 
osalta sosiaali- ja terveyslautakunta esitti 29.9.2015 kaupunginhallituk-
selle 24 100 000 euron suuruista ylitysoikeutta. Tuolloinen ylitysoikeu-
sesitys pohjautui elokuun lopun tilanteeseen, jossa oli huomioitu arviol-
ta 7,7 milj. euron suuruinen ylijäämän hyvitys. Sekä HUS:n laskutuksen 
taso että ylijäämä ovat kasvaneet loppuvuotta kohden. Loppuvuoden 
ennuste sisälsi arvion noin 14 miljoonan euron ylijäämän hyvityksestä. 
HUS:n valtuusto päätti esittelijän esityksestä poiketen 16.12.2015, että 
vuoden 2015 tuloksen käsittelystä päätetään vuoden 2015 tilinpäätök-
sen käsittelyn yhteydessä. Esittelijän alkuperäisen esityksen mukaan 
valtuusto olisi päättänyt oikeuttaa hallituksen hyvittämään jäsenkunnille 
vuoden 2015 sairaanhoitoaluekohtaisen ylijäämän vähennettynä tuki-
palveluyksiköiden alijäämällä toteutuneen erikoissairaanhoidon palvelu-
jen käytön suhteessa. Sosiaali- ja terveysviraston HUS:sta 13.1.2015 
saama ennakkoarvio Helsingin maksuosuudesta on 566,6 milj. euroa, 
HUS:n tarkistetun talousarvion ollessa 523,8 milj. e. Sosiaali- ja ter-
veysvirasto on siten tarkentanut tarvittavan ylitysoikeuden määräksi 43 
000 000 euroa talousarviokohdalle 3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiiri.

Kvsto 2.12.2015 § 328 Kaupungin talousarvio vuodeksi 2016 ja talous-
suunnitelma vuosiksi 2016-2018

Khs 7.12.2015 § 1176 Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja vuosien 
2017-2019 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestys

Khs 7.12.2015 § 1177 Vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeet
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Khs 7.12.2015 § 1186 Puitesopimus rikos- ja eräiden riita-asioiden so-
vittelupalvelun tuottamisesta

Khs johtamisen jaosto 7.12.2015 § 42 Kaupunginhallituksen johtamisen 
jaoston kokoontuminen keväällä 2016

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


