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§ 145
Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2021 ja 
taloussuunnitelma vuosille 2021‒2023

HEL 2020-005480 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja johtava controller Mi-
kael Karell olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän 
asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle puheen-
johtaja Sanna Vesikansan ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimialan ehdotus talousarvioksi vuodelle 2021 ja 
taloussuunnitelmaksi vuosille 2022-2023

2 Sosiaali- ja terveystoimialan tilankäyttöohjelma
3 Irtaimen omaisuuden hankinnat
4 Vuoden 2021 talousarvioehdotuksen raami sekä laatimisohjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen eh-
dotuksen sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2021 talousarvioksi ja 
vuosien 2021–2023 taloussuunnitelmaksi.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi kaupun-
ginhallituksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisoh-
jeet (liite 4).

Esittelijän perustelut
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Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja johtava controller Mi-
kael Karell ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän 
asian käsittelyssä. 

Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvion laadintaa ohjaavat kaupun-
ginhallituksen 24.8.2020 päättämät kannanotot:

”Raamin lähtökohtina ovat kaupunkistrategian taloustavoitteiden mu-
kaisesti käyttötalousmenoja mitoittava tavoite ja investointitason mitoit-
taminen rahoituksellisesti kestävälle tasolle. Lisäksi raamin lähtökohta-
na ovat tuoreimmat verotuloennusteet vuosille 2020–2024, joissa on 
otettu huomioon koronaepidemian vaikutukset yleiseen taloustilantee-
seen. 

Kaupunkitasoisen käyttötalouden toimintamenojen kokonaisraamin 
määrittää väestönkasvuun, kustannustason nousuun ja tuottavuuden 
parantamiseen perustuva laskelma. Lauta- ja johtokuntien talousarvio-
ehdotuksille ei osoiteta toimialakohtaista raamia, mutta talousarvioeh-
dotusten yhteensovitus tehdään kaupunkitasoisen kokonaisraamin puit-
teissa. Toimintamenojen kasvua kohdennetaan erityisesti peruspalve-
luihin, joissa väestönkasvu suorimmin lisää kustannuksia. Vuoden 
2021 talousarvion valmistelussa toimintamenojen kasvun kohdentami-
sessa tullaan lisäksi huomioimaan toiminnot, joihin kohdistuu korona-
pandemian seurauksena erityisiä kustannuspaineita vuonna 2021. 

Lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotusten tulee perustua strategian 
taloustavoitteisiin sekä laskelmiin, joista ilmenevät väestönkasvun ja 
toimintaympäristön muutosten vaikutukset asiakas- ja suoritemääriin. 
Toimialojen laskelmien perusteella mahdollistetaan kaupunkistrategian 
mukainen toimintamenojen kohdentaminen. Ikäryhmäkohtaisiin väes-
tömääriin sidonnaiset menot muodostavat noin kaksi kolmasosaa kau-
pungin toimintamenoista, mikä tarkoittaa vastaavaa painotusta strate-
giatavoitteen mahdollistaman kaupunkitasoisen toimintamenojen kas-
vun kohdentamisessa, ikäryhmäkohtaiset väestöennusteet huomioon 
ottaen. 

Investointien talousarvioehdotusten lähtökohtana tulee olla rakennetun 
omaisuuden käyttökelpoisuuden, turvallisuuden ja terveellisyyden var-
mistaminen, kaupungin kasvun edellytysten varmistaminen panosta-
malla asuntotuotantotavoitteen ja elinkeinoelämän edellyttämiin inves-
tointeihin sekä jo tehtyjen toteutussopimusten ja velvoitteiden täyttämi-
sen edellyttämät investoinnit. 

Lauta- ja johtokuntien tulee talousarvioehdotuksissaan kiinnittää huo-
miota tulojen kerryttämiseen suhteessa menojen kasvuun. Lauta- ja 
johtokuntien tulee sisällyttää talousarvioehdotuksiinsa asiakas- ja suori-
temäärien sekä yksikkökustannusten kehitys vuosina 2019−2023 huo-
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mioiden, että kaupunkistrategian mukaisesti Helsinki tavoittelee yksik-
kökustannuksissa muiden suurten kaupunkien keskiarvoa palveluissa, 
joissa yksikkökustannukset ovat muita suuria kaupunkeja korkeammat. 

Kaupunkistrategia on kaupungin keskeisin toimintaa ohjaava asiakirja 
ja johtamisen väline. Kaupunkistrategiaa toteutetaan päivittäisessä toi-
minnassa erityisesti talousarvion, käyttösuunnitelman ja ennusteiden 
avulla. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden tulee perustua kaupunkistra-
tegiaan. Toimialojen tulee sitovia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita 
asettaessaan kiinnittää huomiota siihen, että tavoitteet ovat toimialata-
soisesti merkittäviä ja antavat riittävän kuvan toimialan toiminnasta.”

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2021 talousarviota laaditaan poik-
keuksellisen epävarmuuden aikana. Arviot koronakriisin kustannuksista 
ja tulomenetyksistä ovat parhaimmillaankin vain karkeita ja suuntaa-
antavia. Talouteen liittyvät riskit ovat merkittävät. Koronapandemian ai-
heuttamalla terveydellisellä, taloudellisella ja sosiaalisella kriisillä saat-
taa olla ennakoimattomia vaikutuksia, jotka ovat uhka sekä helsinkiläis-
ten tulevien vuosien terveydelle ja hyvinvoinnille että kaupungin talou-
delle usean vuoden ajan.

Hallituksen ohjelmassa Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, ta-
loudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta (10.12.2019) julkisen 
talouden kestävyyteen pyritään muun muassa palvelutuotannon tuotta-
vuuden ja vaikuttavuuden parantamisella. Hallitusohjelma ja hallituksen 
linjaus kesäkuussa 2020 sisältää uudistuksen, jossa sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen järjestäminen kootaan kuntaa suuremmille itsehallinnol-
lisille alueille. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sisältää Uuden-
maan erillisratkaisun, jossa sovellettaisiin sote-maakuntiin pohjautuvaa 
perusratkaisua lukuun ottamatta Helsinkiä ja HUS-maakuntayhtymää. 
Erillisratkaisussa Helsinki vastaisi itse sosiaali- ja terveyspalvelujen se-
kä pelastustoimen järjestämisestä. Muut Uudenmaan itsehallinnolliset 
alueet olisivat Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Itä-Uusimaa sekä Van-
taan ja Keravan yhteisalue.

Sote-tehtävien rahoitus noudattaisi alueella valtakunnallista mallia ja 
HUS-maakuntayhtymä saisi rahoituksen sote-maakunnilta perussopi-
muksessa sovituilla perusteilla. Uudenmaan sote-maakunnilla ja Hel-
singin kaupungilla olisi ensisijainen palvelujen järjestämisvastuu. HU-
Sin lailla säädetty järjestämisvastuu koskisi muun muassa vaativaa ja 
yliopistosairaalatehtävän edellyttämää erikoissairaanhoitoa ja sen jär-
jestämiseksi tarpeellista muuta erikoissairaanhoitoa, kiireellistä sai-
raanhoitoa ja eräitä muita tehtäviä (esimerkiksi ensihoito ja varautumi-
nen) sekä sitä erikoissairaanhoitoa, jota näiden ylläpitämiseksi tarvi-
taan. 
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Lisäksi Uudenmaan sote-maakunnat, Helsinki ja HUS laatisivat järjes-
tämissopimuksen niiden sote-palvelujen järjestämisestä, joita ei erik-
seen lainsäädännöllä osoiteta HUSille. Erillisessä Uusimaa-laissa sää-
dettäisiin Helsingin kaupungin talouden eriyttämisestä soten ja pelas-
tustoimen osalta. Sote-uudistukseen liittyen sote-toimialalle on myön-
netty valtionavustusta kahteen hankkeeseen, jotka ovat Tulevaisuuden 
sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma (2020–2022) ja Rakenneuudistus 
(2020–2021). Helsinki sai sosiaali- ja terveysministeriön valtionavus-
tuksena Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan 6,6 milj. 
euroa ja Rakenneuudistukseen 12,1 milj. euroa. Toimiala osallistuu 
mahdollisesti myös eräisiin muihin valtionavustuksella tuettuihin hank-
keisiin.

Samanaikaisesti tavoitteena on, että Helsingin sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelut ovat kaikilta osin kilpailukykyisiä. Riippumatta sosiaali- 
ja terveydenhuollon uudistuksen etenemisestä palveluja uudistetaan 
määrätietoisesti sellaisiksi, jotka helsinkiläiset haluavat jatkossakin vali-
ta. Tämä saavutetaan jatkamalla palvelujen ja palvelurakenteen uudis-
tamista ja huolehtimalla asiakaskokemukseltaan ja saatavuudeltaan 
sekä saavutettavuudeltaan hyvistä, vaikuttavista ja laadukkaista moni-
puolisista palveluista sekä asianmukaisista toimitiloista. Muutoksessa 
myönteinen henkilöstökokemus edellyttää henkilöstön osaamisen jat-
kuvaa kehittämistä ja itseohjautuvuutta tukevaa valmentavaa johtamis-
ta.

Esitys vuoden 2021 talousarvioksi

Esitys sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2021 talousarvioksi ja vuo-
sien 2022‒2023 taloussuunnitelmaksi on tämän asian liitteenä 1. 

Menot 1000e TP 2019 TA 2020 Raami 2021 Muutos, 
1000 e

Muutos %

Sote yhteensä  -2 164 047    -2 223 817     -2 284 128 60 311      + 2,71 %
Sosiaali- ja terveys-
palvelut

-1 429 783    -1 500 417     -1 519 665             19 248       +1,28 %

Toimeentulotuki   -13 531           -14 600         - 15 000 400      + 2,74 %
Vastaanottokeskuk-
set ja valtion kor-
vaamat maahan-
muuttopalvelut

- 15 884          -13 500 -13 000 -500        -3,70 %

Apotti -14 326 -29 600 -41 142 11 542     +38,99 %
HUS-kuntayhtymä -690 523 -665 700 -695 321 29 621       +4,44 %



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2020 5 (7)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/3
15.09.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioesitys on tehty kaupunginhallituk-
sen linjaamien talousarvion noudattamisohjeiden ja kaupunginvaltuus-
ton 27.9.2017 hyväksymän kaupunkistrategian 2017–2021 mukaisesti. 

Kaupunginhallituksen 17.8.2020 päätöksen mukaisesti kaupungin toi-
mintamenojen kasvuprosentti voi olla enintään 2,54 % verrattuna vuo-
den 2020 talousarvioon. Kaupungin menoraamin pohjaluvussa on 
huomioitu vuoden 2020 alentunut peruspalvelujen hintaindeksi 1,7 %, 
jolloin toimintamenojen kasvuvara vuodelle 2021 on 0,86 % vuoden 
2020 talousarviosta.

Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioehdotuksessa vuodelle 2021 ei 
ole kokonaismenoissa tai kokonaistuloissa huomioitu koronapande-
mian suoria tai epäsuoria (kuten hoito- ja palveluvelka) kustannusvai-
kutuksia. Koronapandemian vaikutuksiin toimintamenoihin ja toiminta-
tuloihin tulee varautua talousarvion valmistelussa kaupunkitasoisesti.

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2021 kokonaismenoraami on 
2 284,1 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveystoimialan menojen kokonaisraami kasvaa sosiaali- 
ja terveyslautakunnan ehdotuksessa 2,71 % (60,3 milj. euroa) vuoden 
2020 talousarviosta, missä merkittävimmät tekijät ovat sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen kasvu 19,2 milj. eurolla, HUS-kuntayhtymän maksuo-
suuden kasvu 29,6 milj. eurolla ja Apotin laskutusosuuden kasvu 11,5 
milj. eurolla. Sosiaali- ja terveyspalvelujen menoraami kasvaa ehdotuk-
sen mukaan siis 1,28 %. Kaupungin kokonaistuottavuustavoite on 0,5 
%, mutta sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvioehdotus on laadittu 
1,0 % tuottavuustavoitteella.

HUSin menoraami kasvaa 4,44 % vuoden 2020 talousarviosta. Ehdo-
tuksessa on huomioitu vuoden 2020 Helsingin ja HUSin talousarvio-
määrärahojen ero ja kohdennettu HUSin talousarviokohdalle 22 milj. 
euroa lisämäärärahaa talousarvioerojen kattamiseksi. Kaikkiaan HUSin 
talousarviokohta kasvaa 29,6 milj. eurolla.

Apotin talousarviokohdan menolisäykset ovat Apotin laskutusosuuksien 
kasvuun perustuvia, joihin sosiaali- ja terveystoimi ei suoraan voi omilla 
toimillaan vaikuttaa. Apotin käyttöönotto siirtyi koronapandemian vuoksi 
vuodelle 2021, minkä vuoksi Apotin talousarviokohdan menosäästön 
arvioidaan olevan noin 9,4 miljoona euroa vuonna 2020. Vastaavaa va-
rausta ei kohdenneta vuonna 2021 Apotin talousarviokohdalle, vaan se 
huomioidaan keskitetysti kaupunkiyhteisessä koronavarauksessa.

Sosiaali- ja terveystoimen keskeiset strategiset painopisteet, sitovat 
toiminnalliset tavoitteet, muut toiminnalliset tavoitteet, määrälliset ta-
voitteet sekä yksikkökustannusten kehitys ovat esitetty liitteessä 1.
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Kaupunginhallituksen 17.8.2020 päätöksen mukaisesti vuoden 2020 ta-
lousarviomäärärahojen taso tarkistetaan vastaamaan tuoreimpia en-
nusteita kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) ja 
väestönkasvusta kaupunkistrategiassa sovitulla tavalla talousarvioval-
mistelun edetessä. Sosiaali- ja terveystoimialan palvelukokonaisuuk-
sien tarkemmat suunnitelmat palvelujen järjestämiseksi ja tuottamiseksi 
valmistellaan käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä syksyllä 2020.

Investoinnit

Kaupungin 10-vuotisen investointiohjelman suunnittelun lähtökohtana 
on vuotuinen kokonaisinvestointitaso noin 780 milj. euroa. Heikenty-
neen taloudellisen tilanteen vuoksi kymmenvuotista investointiohjelmaa 
on päivitetty ja vuotuinen investointitaso on keskimäärin 73 milj. euroa 
alempi kuin vuoden 2020 talousarvion investointiohjelman taso. 

Taloussuunnitelmakaudella lainakanta kasvaa raamin investointiohjel-
man mukaisesti siten, että vuoden 2023 lopussa lainakanta on noin 
2 800 euroa/asukas. 

Kaupunkitasolla on linjattu, että toimialojen ja liikelaitosten tulee laatia 
tilankäyttöohjelmat ja niiden tehostamissuunnitelmat. Suunnitelma si-
sältää myös poistuvat tilat ja sosiaali- ja terveystoimi on laatinut priori-
soidun 10-vuotissuunnitelman tulevista investoinneista. Sosiaali- ja ter-
veystoimialan tilankäyttöohjelma on liitteenä 2.

Irtain käyttöomaisuus

Sosiaali- ja terveystoimialan ehdotus irtaimen omaisuuden raamiksi on 
8,79 milj. euroa, mikä on 10,66 milj. euroa kuluvan vuoden irtaimen 
omaisuuden raamia pienempi. Irtaimen omaisuuden raamin pienene-
minen johtuu muun muassa kaupunkiyhteisesti perustettavan ICT-
infran ja perustietotekniikan yksikön (digitaalinen perusta) perustami-
sesta kaupunginkansliaan. Jatkossa toimialat kirjaavat kaikki digitaali-
sen perustan investoinnit ja toimialoilta kaupunginkansliaan siirtyvien 
henkilöiden palkkakustannukset sisäisinä palvelujen ostoina. Irtaimen 
omaisuuden hankinnat ovat liitteenä 3.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimialan ehdotus talousarvioksi vuodelle 2021 ja 
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taloussuunnitelmaksi vuosille 2022-2023
2 Sosiaali- ja terveystoimialan tilankäyttöohjelma
3 Irtaimen omaisuuden hankinnat
4 Vuoden 2021 talousarvioehdotuksen raami sekä laatimisohjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


