KUNTANEUVOTTELUT – SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU VUODELLE 2016
Keskustelumuistio
Aika

15.11.2016 klo 14.00-15.50

Paikka

Messukeskus, kokoustila 3

Läsnä

Osallistujaluettelo liitteenä
Liite 1

Asiat:
1.

Sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Samalla hän esittäytyi ja
kertoi lyhyesti itsestään.

2.

Sairaanhoitopiirin strategian toimeenpano
Kuultiin Leena Setälän esitys sairaanhoitopiirin uuden strategian toimeenpanosta.
Esitys on oheisena liitteenä. Liite 2

3.

Sairaanhoitopiirin vuoden 2016 talous, talousarvion 2017 lähtökohdat ja kiky-sopimuksen vaikutukset
Talousjohtaja Arja Pesosen mukaan sairaanhoitopiirin vuoden 2016 talouden osalta
on jatkettu rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia
kustannuskehitys on ollut varsin maltillinen
jäsenkuntien palvelukäyttö on ennakoitua suurempaa
kiky-sopimuksen vaikutus lomarahojen leikkauksesta laskee kustannuksia 3,5 M€ -> sairaanhoitopiiri
valmistautuu laskemaan hintoja vastaavasti
kuntayhtymän alijäämää katetaan 3,25 € vuonna 2016
Vuoden 2017 osalta
jatketaan talouden pitkäjännitteistä tervehdyttämistä
kiky-sopimuksen palkkamenoja pienentävä vaikutus on 8,8 M€ ja se siirtyy kuntien hyödyksi
katetaan loput alijäämästä 5,6 M€
Esitys on oheisena liitteenä. Liite 3
Keskustelu:
Turku, Aleksi Randell
Kaupunki näkee kuntaneuvottelut tärkeinä ja niitä kannattaa pitää aikaisemman mukaisesti sekä keväällä että
syksyllä.
Sairaanhoitopiirin strategia on jäänyt epäselväksi sen osalta, mitkä ovat sen yksittäisten muutosten ja
toimenpiteiden vaikutukset kuntatalouteen? Mitkä ovat muut vaikutukset kuntiin päin? Strategia tulisi selkeästi
kirjoittaa auki sen osalta, mikä on strategisten muutosten valmistelun seuraus ja käydä syvempää keskustelua
kuntien kanssa.
Sairaanhoitopiirissä on tapahtunut hyvää kehitystä paljon.
Kuntatalouden kasvu on pitkään ollut 0-tasolla tai sen alle.
Raportoinnin tulisi olla tarkempaa. Toiminnan ja talouden suunnittelussa mentävä enemmän palvelusopimusten
suuntaan.
Vuoden 2016 talousarviosta toivotaan enemmän tuottavuutta, toiminnan sopeuttamista. Alijäämän kattaminen
on arvioitava uudelleen ja loppuvuoden osalta kuntalaskutus on saatava pienemmäksi.
Alijäämien kattaminen voidaan tehdä vasta vuodelle 2018.
Vuoden 2017 talousarvio on avattava uudelleen ja tavoiteltava 0-tulosta.
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VSSHP, Arja Pesonen:
Lain mukaan alijäämien kattamissuunnitelma on oltava. On valintakysymys, tehdäänkö se kertaluontoisesti vai
jakaen useammalle vuodelle. Alijäämäisimmätkin kuntayhtymät ovat tehneet alijäämien kattamissuunnitelmat.
Vuoden 2016 kikyn vaikutukset 3,5 M€ , josta 3,1 M€ palautuu jäsenkunnille ja 0,4 M€ muille palveluja
käyttäville.
kuntayhtymätasolla laskutus tulee alittamaan suunnitellun.
Raisio, Ari Korhonen:
Raision kaupungin valtuusto päätti, että terveyslautakunnan talousarvion kasvu on 0 %.
Periaate, että kiky-sopimuksesta tuleva hyöty palautuu jäsenkunnille, on hyvä.
Alijäämässä tavoitteena on 0-taso, viimeisenä vuonna tavoite voisi olla löysempi.
sote-uudistuksen kulujen minimoiminen kunnille ja maksimoiminen valtiolle.
Turku, Aleksi Randell:
Alijäämien kattamisessa noudatetaan lakia. Alijäämien korjaus voidaan tehdä jopa vuoden 2018 lopulla.
Käyttötalouden kasvu minimiin.
Naantali, Jouni Mutanen:
Sairaanhoitopiirissä on tehty paljon hyvää työtä. Kustannuskehityksen suunta on oikea. Peruslinjaukset ovat
oikeansuuntaiset.
Avoimempaa keskustelua tarvitaan enemmän mm. alijäämien kattamisesta. Syyskuussa ei ollut tietoa
kilpailukykysopimuksen seuraamuksista kunnille
Vaikea hyväksyä, että alijäämien kattamiseen varataan 5,6, M€ ensi vuonna.
Turku, Jukka Laiho:
Peruspalvelujen hintaindeksi on miinusmerkkinen (-0,8), joten 0,9 % nousu on siihen nähden melko paljon.
Turku, Aleksi Randell:
Kikyn hyödyt täysimääräisesti myös hankintaprosessissa.
Mistä asiakirjoista annetaan talousarvioprosessin yhteydessä lausunto? Mikä on aineisto ja aikataulu? Syksy on
hankala aika kuntaneuvottelulle. Sairaanhoitopiirillä ja kunnilla on eri aikataulu talousarvion valmistelussa.
Kaupungin talousarvoraami on oltava jo kesäkuussa.
Prosessin läpikäyminen on paikallaan. Keskustelut syytä keskittää alkuvuoteen - mitä aikaisemmin sen parempi.
V. 2017 on hankala kunnille, joten kiky-sopimuksen hyödyt ulos ensi vuonna.
1 % kasvu on liikaa kunnille.
Lieto, Esko Poikela:
Vahva yksimielisyys siitä, että kilpailukykysopimuksen hyödyt otettava ensi vuonna. Noin prosentin kasvu on
liikaa.
Kaarina, Harri Virta:
Samaa mieltä edellisten kanssa.

-

Alustavat keskustelut käytävä aikaisemmin keväällä ennen kuin kunnat tekevät raameja ja toinen
neuvottelu ennen kuin päätetään lopulliset luvut eli syyskuussa.
Järjestämissuunnitelman osalta aikaisemmin sai ottaa kantaa, joten toivotaan paluuta aikaisempaan
käytäntöön.

Turku, Riitta Liuksa:
V. 2015 kuntajohtajakokouksessa sovittiin, että järjestämissopimuksen päivitys hoidetaan sairaanhoitopiirin
kautta. Toimittiin sovitun mukaisesti.
VSSHP, Samuli Saarni:
Järjestämissopimuksen päivitys hoidettiin kuntajohtajakokouksessa sovitulla tavalla.
VSSHP, Arja Pesonen:
Sairaanhoitopiiri lähettää toukokuun loppuun mennessä talousarviotiedot kuntiin. Kuluva vuosi on ollut
poikkeus, kun muutoksia on tullut jälkikäteen. Aikaisempaa käytäntöä jatketaan edelleen.
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Naantali, Iiro Pöyhönen:
Kuntaneuvottelujen iltapäiväosuuden LearningCafe-malli on ollut hyvä.
Turku, Aleksi Randell:

-

Keväällä pelkän kuntakohtaisen maksuosuuden perusteella on vaikea kommentoida kuntayhtymän
talousarviota. Pitäisi olla laajemmin koko kuntayhtymän tiedot, jotta voisi kommentoida
kokonaisuutta.

VSSHP, Arja Pesonen:
- Sairaanhoitopiirin talousarviovalmistelussa on kaksi elementtiä: kuntaneuvottelut 2 kertaa vuodessa
sekä viralliset lausunnot. Mietimme, mikä on se aineisto, jolla lausunnot pyydetään.
Naantali, Jouni Mutanen:
Pohtiiko sairaanhoitopiirin hallitus talousarviomuutosta?
VSSHP, Piia Elo:
Hallitus otti varauksen, että vuoden 2017 talousarviota voidaan vielä käsitellä.
Loimaa, Sari Koistinen:
Onko tulkittu, että kuntien tahto on 0-taso? Mikä on sairaanhoitopiirin näkemys?
VSSHP; Piia Elo:
Haasteita on. Sairaanhoitopiiri tekee vastuullisen talousarvioesityksen.
Halutaanko Loimaalle samanlainen keskustelutilaisuus kuin pidettiin Uudessakaupungissa?
Loimaa, Jari Rantala:
Sopii, asiasta on ollut jo alustavasti puhetta.
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