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52 § 

Esityslistan asia nro 4 

ERÄIDEN VUODEN 2017 TALOUSARVIOON MERKITTYJEN MÄÄRÄRAHOJEN YLITTÄMI-

NEN, TOIMINTAKATTEEN ALITTAMINEN JA MÄÄRÄRAHAN SIIRTÄMINEN 

 

Valtuutettu Rantanen 

 
Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut. 
 
Olisin kiinnittänyt tässä kohdassa huomiota tähän Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin ylitysoikeuteen, joka, jos oikein olen ymmärtä-
nyt, on jo peräti 56 miljoona euroa. Täällä todetaan, että muun palvelu-
tuotannon laskutusostopalvelut, hoitopalvelut, muistisairaaloissa palve-
lusetelit ja tartuntatautilääkkeet ovat tämä syy ylittää tämä talousarvio. 
Voisiko apulaispormestari Sanna Vesikansa vastata, kuinka iso osa 
tästä on tartuntatautilääkkeistä ja onko nyt niin, että helsinkiläiset sai-
rastavat jotain uusia tauteja, jos jopa 56 miljoonan euron ylityspaineita 
on? Mikä osuus tästä on nyt sitten tartuntatautien osuutta? 
 

Valtuutettu Urho 

 
Hyvät valtuutetut. 
 
Pitkään HUSin hallituksessa olleena haluan avata tätä sen takia, että 
täällä on uusia valtuutettuja, jotka eivät tunne tapaa. HUSin palvelujen, 
sairaanhoidonpalvelujen menot Helsingin budjetin sisällä. Viime vuosi 
2017 oli toivottavasti viimeinen, jolloin Helsinki budjetoi suunnilleen 
vain sen, mitä edellisenä vuonna olivat olleet menot ‒ tai vähän vä-
hemmän. Väestönkasvua eikä ikäryhmien muutoksia otettu huomioon 
budjettiin vaikuttavina tekijöinä. Viime vuonna kuitenkin HUSin palvelu-
jen määrä lisääntyi noin 5 %, eli olimme 5 % sairastuneempia, koska 
väkiluku oli kasvanut ja vanhuspalvelut vaativat enemmän. Se ei suin-
kaan tullut tartuntatautien lääkkeistä. 
 
Senpä takia kun budjetin ylitys oli näköpiirissä ‒ terveydenhuoltolaki 
edellyttää, että palvelut annetaan silloin kun lähete erikoissairaanhoi-
toon on tullut ‒ budjetin ylitysoikeus myönnettiin viime marraskuussa. 
Ylitysoikeuden myöntö oli riittävä raha kattamaan ne kulut, mitä HUSilla 
oli niiden hintojen mukaan, mitä sairastumisille oli ollut. Samalla HUSin 
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valtuusto joulukuussa päätti, että käytön suhteessa ylijäämät palaute-
taan kunnille. Mistä sitten tulee tällainen ylijäämä? No, se ylijäämä tu-
lee tietysti siitä, että palvelujen käyttö on paljon suurempaa kuin alun 
perin on laskettu, jolloin ne hinnat, joissa kiinteiden kulujen osuus on 
melko suuri ‒ kiinteistöt, laitteet, tavarat ‒ jakaantuvat useammalle, jol-
loin ne lisätuotteet on tuotettu halvemmalla. Tällä lailla syntyy se yli-
jäämä, 27 miljoonaako se oli, joka palautettiin kaupungille. Mutta se to-
dellinen erotus on HUSiin tulleiden helsinkiläisten lähetteen perusteella 
tehtyjen hoitojen hinta. 
 
Nyt sitten tässä on sellainen hyvä ratkaisu, että kaupungin tämän vuo-
den 2018 budjetissa HUSin luku, arvioitu tarvittava budjetti ja Helsingin 
kaupungin budjettikirjassa olevat budjetti ovat nyt yhtä suuret, ja perus-
tuvat myös siihen, että väestö kasvaa ja hoitojen tarve lisääntyy. Erityi-
sesti uusien syöpähoitojen on erikoissairaanhoidossa. Mahdollisesti 
elinsiirtopotilaiden. Tällaisten kaikkein kalliimpien hoitojen määrä on ar-
vioitu nyt realistisesti siihen, mitä se oletetaan tänä vuonna olevan ‒ 
sekä Helsingin budjettiin että HUSin budjettiin. Toivon, että tästä yli-
jäämäpalautuskeskustelusta ei täällä tarvitse käydä enää. Mutta halu-
sin kertoa tämän ylityksen. Se on terveydenhoitolain perusteella annet-
tu hoito. 
 

Apulaispormestari Vesikansa 

 
Arvoisa puheenjohtaja. 
 
Valtuutettu Mari Rantasen kysymykseen Ulla-Marja Urho jo hyvin vas-
tasi, ja oikeastaan jatkan vain siitä sen, että tähän kysymykseen tartun-
tataudeista ja niiden kustannuksista. Ne ovat siis hyvin pieni osuus siitä 
kustannuksesta. Ilmeisesti liittyy siihen, että sairaanhoitopiireille on tul-
lut uusia vastuita tartuntatautien kustannusten hoidosta, ja siihen liittyy 
näitä muutoksia. Mutta niihin sen tarkemmin en osaa täällä vastata. 
Varmaan voimme palata niihin valtuutetun kanssa myöhemmin. 
 
Mutta että siis se merkittävin muutos on nyt tapahtunut siinä, että HU-
Sin perusrahoitus Helsingin budjetissa on nostettu. Viime vuonnahan 
siis ero on ollut vielä suurempi, mutta tälle vuodelle Helsingin talousar-
viota korotettiin 20 miljoonalla. Ja nyt tälle vuodelle Helsingin osuus 
budjetoinnista ja vastaavasti HUSin talousarviokohta ovat hyvin saman-
laiset, ja ainakin voimme olettaa, että tällaista suurta eroavaisuutta ei 
jatkossa enää syntyisi. Olennaistahan on se tietenkin, miten hyvin 
saamme tämän perustason täällä toimimaan. Ennaltaehkäisevät ja 
varhaiset toimemme ja sitä kautta myös perustason mahdollisimman 
hyvin niin, että emme tarvitse helsinkiläisille niin paljon erikoissairaan-
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hoitoa, ja siitä tietenkin me olemme vastuussa. Valtuutettu Mari Ranta-
nenkin siellä sosiaali- ja terveyslautakunnassa näitä asioita pääsee 
työskentelemään ja tekemään sen eteen töitä, että pystymme hoita-
maan riittävän hyvin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

 

Valtuutettu Rantanen 

 
Kiitoksia apulaispormestari Vesikansalle vastauksesta. Täällä sentään 
saa vastauksia toisin kuin HUSista, joka ei luovuta sieltä valtuutetuille 
tietoja, joita olen tässä yrittänyt 2 kuukautta metsästää. 
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