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§ 4
Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kau-
punginhallituksen kotoutumisen tueksi myöntämän määrärahan 
siirtämiseksi vuodelle 2020

HEL 2019-013350 T 02 02 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallituksen kotoutumisen tueksi myöntämästä erillismäärärahas-
ta vuodelta 2019 käyttämättä jäävä määräraha 86 400 euroa siirretään 
vuodelle 2020 käytettäväksi hankkeiden jatkotoimenpiteisiin.  

Käsittely

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Aleksi Niskanen: Sosiaali- ja terveyslautakunta vaatii tämän 
hankkeen kustannusten tarkkaa erittelyä. Esimerkiksi eduskunnan tie-
topalvelun mukaan Suomessa ei ole mitään kattavaa tilastoa kuntien 
tulkkipalvelukustannuksista. Helsingin on maan pääkaupunkina oltava 
suunnannäyttäjä muille kunnille ja eriteltävä tulkkipalvelukustannusten 
määrä tässä hankkeessa. Näin ollen esimerkiksi tässä hankkeessa on 
eriteltävä kaikki kustannukset hyvin tarkkaan, jotta helsinkiläiset tietä-
vät, miten paljon ja mihin toimintoihin helsinkiläisten veronmaksajien 
rahaa käytetään. Vain avoimella ja läpinäkyvällä kuluerittelyllä kansa-
laiset voivat tehdä mahdollisimman hyvän ja tarkan arvion julkisten ve-
rorahojen käytöstä.

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Jäsen Aleksi Niskanen jätti päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:

Tämän hankkeen kustannukset on tarkkaan eriteltävä. Esimerkiksi 
eduskunnan tietopalvelun mukaan Suomessa ei ole mitään kattavaa ti-
lastoa kuntien tulkkipalvelukustannuksista. Helsingin on maan pääkau-
punkina oltava suunnannäyttäjä muille kunnille ja eriteltävä tulkkipalve-
lukustannusten määrä tässä hankkeessa. Näin ollen esimerkiksi tässä 
hankkeessa on eriteltävä kaikki kustannukset hyvin tarkkaan, jotta hel-
sinkiläiset tietävät, miten paljon ja mihin toimintoihin helsinkiläisten ve-
ronmaksajien rahaa käytetään. Vain avoimella ja läpinäkyvällä kuluerit-
telyllä kansalaiset voivat tehdä mahdollisimman hyvän ja tarkan arvion 
julkisten verorahojen käytöstä.

Esittelijä
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sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Karisto, etelän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 37579

sari.karisto(a)hel.fi
Anne-Maria Kaijasilta, ylilääkäri, puhelin: 310 74474

anne-maria.kaijasilta(a)hel.fi

Liitteet

1 Kotoutumisen sillat_projektikuvaus
2 Kotoutumisen toimijoita
3 Kalasataman pakolaisterveydenhuollon pilotti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 21.1.2019 § 57 myöntää maahanmuuttajien 
kotoutumisen tueksi vuoden 2019 talousarvion määrärahoista yhteensä 
1 500 000 euroa talousarvion kohdalta 1 30 01. 

Määrärahasta 345 000 euroa kohdennettiin sosiaali- ja terveystoimelle 
siten, että 197 000 euroa kohdennettiin perhe- ja sosiaalipalvelujen 
nuorten palveluihin ja aikuissosiaalityöhön Kotoutumisen sillat -alueke-
hittämishankkeeseen ja 148 000 euroa terveys- ja päihdepalvelujen 
etelän ja pohjoisen terveysasemille terveydenhoidon yhteistyöpilottiin 
ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden terveydenhuollon erityistarpeiden 
selvittämiseksi ja vastaanottoaikojen pidentämisen pilotoimiseksi.

Kotoutumisen sillat -aluekehittämishankkeen käynnistyminen ja projek-
tityöntekijöiden rekrytointi viivästyi loppukevääseen, jonka seurauksena 
kaikkia suunniteltuja toimenpiteitä ei pystytty toteuttamaan suunnitellus-
ti ja hankkeen määrärahoista jäi käyttämättä 56 000 euroa. Myös ete-
län ja pohjoisen terveysasemien yhteistyöpilotin käynnistyminen viiväs-
tyi, ja määrärahoista jäi käyttämättä 30 400 euroa. 

Kehitystyötä on tarpeen jatkaa vuonna 2020 vuoden 2019 aikana saa-
vutettujen tulosten vakiinnuttamiseksi. Kotoutumishankkeen ohjaus-
ryhmä hyväksyy hankkeiden toteutumista koskevat raportit alkuvuodes-
ta 2020.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
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