KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN VUODEN 2018 TALOUSARVION
VALMISTELU, OMISTAJAOHJAUS
Kunnanhallitus 11.9.2017 (§ 235):
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kesken on aikaisemmin sovittu
kuntayhtymän talouden tasapainottamisohjelmasta siten, että kuntayhtymä voi
kattaa taseessaan olevaa alijäämää kuntien ylimääräisin maksuosuuksin,
kunnes alijäämä on saatu katettua.
Kuntayhtymän talouden tasapainottaminen on edennyt hyvin ja nykylaskelmin
näyttää siltä, että taseen alijäämäisyys saadaan katettua vuonna 2018. Lisäksi
maakunta- ja sote-uudistuksen voimaantulon viivästyminen antaa lisäaikaa alijäämän kattamiselle. Tasapainotusohjelmaa aikanaan laadittaessa oli tarkoitus,
että sitä voidaan mahdollisesti muuttuneiden olosuhteiden mukaan. Nyt ollaan
tilanteessa, että sairaanhoitopiiri kerää ylimääräisillä maksuosuuksilla ylijäämää
tilanteessa, jossa kuntien talouteen kohdistetaan jatkuvia lisäpaineita ja jäsenkuntien taloudelliset mahdollisuudet lisärahoitukseen ovat vuosina 2018–2019
käytännössä olemattomat.
Sairaanhoitopiirin tilaajarengas on käsitellyt talousarvion valmistelutilannetta
kokouksessaan 25.8.2017 ja antanut siitä seuraavan lausunnon:
”Liitteenä olevien laskelmien perusteella näyttäisi siltä, että sairaanhoitopiirissä
on tehty menneinä vuosina niin hyvää työtä, että kuntamaksuja ei tarvitsisi
korottaa vuodelle 2018 lainkaan. Edellytyksenä tälle on, että kunnat hyväksyvät,
että sairaanhoitopiiri saa jäädä lopullisessa, maakuntasiirron hetkellä tehtävässä, laskelmassa jäljellä olevan poistoeron verran alijäämäiseksi. Kunnat
ymmärtävät, että tähän liittyy riski, jonka toteutuessa tämä johtaa siihen, että
kunnat joutuvat maksamaan poistoeron verran maksuja sairaanhoitopiirille jälkikäteen. Lisäksi edellytyksenä on, että sairaanhoitopiiri nostaa asiakasmaksujaan vuodelle 2018 lain mahdollistamaan maksimiin.
Edellä mainituin perustein kunnat esittävät, että kuntamaksuja ei koroteta vuodelle 2018. Mikäli laskelmat myöhemmin osoittavat, että jonkintasoinen maksujen korottaminen on välttämätöntä, asiaa voidaan tarkastella uusien laskelmien
valossa uudelleen. Lukujen oikean tason arviointi on tehtävä syyskuun loppuun
mennessä. Muutoin vaarana on, että kunnilla ja sairaanhoitopiirillä on eri kuntamaksuluvut talousarvioissaan. Sairaanhoitopiirin tulee tarkistaa talouden tasapainottamisohjelmaansa loppuvuosina tilaajarenkaan lausunnon 25.8.2017
mukaisesti. Tässä täytyy ottaa huomioon myös kuntayhtymän tilinpäätökseen
sisältyvä poistoero. Sairaanhoitopiirin tulee korottaa asiakasmaksujaan ja etsiä
muitakin keinoja tasapainottaa talouttaan.”
Sairaanhoitopiiri on tilaajarenkaan lausunnon jälkeenkin jatkanut talousarvionsa
valmistelua 4 %:n kuntamaksujen korottamisen mukaan. Sen takia on tarkoituksenmukaista, että kunta ilmaisee tahtonsa talousarvion valmistelulle ja siten,
että kunnan edustajat noudattavat ilmaistua kunnan tahtoa.
(Valmistelija: Vs. kunnanjohtaja Pekka Leppänen, p. 040 330 6008)

Päätösehdotus:
Lopen kunnanhallitus edellyttää, että Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuoden 2018 talousarvio valmistellaan tilaajarenkaan lausunnon
mukaisesti siten, että jäsenkuntien maksuosuudet eivät nouse vuodelle 2018 ja
maksuosuuksien sijasta sairaanhoitopiirin tulee korottaa asiakasmaksujaan ja
etsiä muitakin keinoja tasapainottaa talouttaan.
Edellä oleva annetaan myös ohjeena Lopen kunnan edustajille Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiirin päätöksenteossa huomioitavaksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
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