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PSSHP:N TALOUSJOHTAJA KARI JANHOSEN VIESTITYS ALIJÄÄMIEN KATTAMISESTA KUNTALIITON JA VALTIOVARAINMINISTERIÖN SUUNTAAN / HUHTI-TOUKOKUU 2019
KARI JANHOSEN KYSYMYS KUNTALIITOLLE:
Milloin sairaanhoitopiirimme pitää kattaa kertyneet alijäämät?
Kattamattomia alijäämiä on kuntayhtymässämme ollut seuraavasti, M€:
2015
2016
2017
2018
8,2
7,3
3,6
13,7
Miten otetaan kattamattomat alijäämät mukaan talousarvioon tulevina vuosina?
KUNTALIITON (KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ SARI KORENTO) VASTAUS:
Kuntalain 110.3 §:n mukaan kunnan/kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään
neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Mikäli taseeseen on kertynyt kumuloitunutta alijäämää vuoden 2015 tilinpäätöksessä, niin alijäämä tulee olla katettuna vuoden 2020 loppuun mennessä. Kuntalaissa ei ole tarkkoja säännöksiä siitä, miten ns. vuosittainen lisäalijäämä huomioidaan, mutta käsittääkseni kuntalain tarkoituksena on myös ollut pysäyttää ja
estää lisäalijäämien synty, joten myös myöhempinä vuosina mahdollisesti lisää kertynyt alijäämä tulisi
olla katettuna vuoden 2020 loppuun mennessä. Mutta kuten sanottu, lain sanamuodot tältä osin eivät
ole kovin yksiselitteisiä ja viime kädessä valtiovarainministeriö arvioi tilanteen.
Mikäli taseeseen on kertynyt alijäämää, niin kunnan/kuntayhtymän tulee taloussuunnitelmassa päättää
yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä edellä mainittuna neljän vuoden ajanjaksona katetaan. Eli
jos alijäämää on kertynyt ensimmäisen kerran vuoden 2015 taseeseen, niin viimeistään vuoden 2017
taloussuunnitelmassa on pitänyt ensimmäisen kerran esittää talouden tasapainottamista koskevia toimenpiteitä. Tasapainotuksen toteutumista tulee seurata, ja tarvittaessa vuosittain tarkistaa toimenpiteitä. Talousarvioon ja -suunnitelmaan otettavat toimenpiteet on esitettävä yksilöityinä, rahamääräisinä
ja ajallisesti kohdistettuina.
Kuntalain 115.2 §:n mukaisesti toimintakertomuksessa on myös esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä
talouden tasapainottamiseksi.
KARI JANHOSEN JATKOKYSYMYS KUNTALIITOLLE:
Toiset ovat sitä mieltä, että myös alijäämät 2016-2019 pitää kattaa 2020 mennessä, toiset taas ovat sitä mieltä, että kattaa täytyy vain 2015 alijäämät.
Ymmärtääkseni kuntayhtymien arviointimenettely 2020 koskee vain vuoden 2015 kattamattomia alijäämiä. Vai kuinka on?
KUNTALIITON (KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ SARI KORENTO) VASTAUS:

Laskutusosoite

Posti- ja käyntiosoite

POHJOIS-SAVON
SAIRAANHOITOPIIRIN KY
PL 900
70029 KYS

PUIJON SAIRAALA
KAARISAIRAALA
PL 100
70029 KYS
Puijonlaaksontie 2
Kuopio

SÄDESAIRAALA
PL 100
70029 KYS
Kelkkailijantie 7
Kuopio

ALAVAN SAIRAALA
PL 200
70029 KYS
Kaartokatu 9
Kuopio

JULKULAN SAIRAALA
PL 300
70029 KYS
Puijonsarventie 60
Kuopio

KUOPION
PSYKIATRIAN KESKUS
PL 400
70029 KYS
Kotkankallionkatu 14
Kuopio
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Arviointimenettelyssä käsitykseni mukaan huomioidaan vuoden 2020 lopussa oleva kattamaton alijäämä kokonaisuudessaan, vaikka lain sanamuodoista voi saada käsityksen, että vain vuoden 2015
tilinpäätöksessä ollut alijäämä tulisi olla katettuna vuoden 2020 loppuun mennessä. Tavoitteena on
kuitenkin ollut, että lisäalijäämiä ei syntyisi. Säännökset eivät ole tältä osin tosiaan ihan yksiselitteiset
ja niitä ollaan käsitykseni mukaan mahdollisesti vielä tämän vuoden puolella tarkentamassa. Valtiovarainministeriössä Vesa Lappalainen olisi sellainen henkilö, jonka puoleen kannattaa kääntyä tässä asiassa.
KARI JANHOSEN KYSYMYS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE:
Kuulin Kuntaliitosta, että kuntayhtymien alijäämien kattamista koskevaa lainsäädäntöä
oltaisiin uudistamassa.
Miten lainsäädäntöä suunnitellaan muutettavan ?
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirillä oli vuonna 2015 kattamatonta alijäämää 8 m€ ja
vuonna 2018 alijäämää oli 13 m€.
Pitääkö 2020 mennessä kattaa alijäämiä 8 m€ vai 13 m€?
KUNTALIITON (NEUVOTTELEVA VIRKAMIES VESA LAPPALAINEN) VASTAUS:
Kuntayhtymien alijäämän kattamista koskevaa lainsäädäntöä ei olla nyt uudistamassa eli Kuntalain
119 § pysyy ennallaan. 110 § ollaan tässä hieman uudistamassa, mutta se koskee kuntien taseen kertyneen alijäämän kattamista. 119 § tullaan varmaan hieman uudistamaan myös myöhemmin, mutta
aikataulu on täysi auki ja myös se mitä tarkasti muutettaisiin tai oikeastaan tarkennettaisiin.
Vastaus on 13 m€.
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