Talousarviomuutos ja lisämääräraha covid-19 kuluihin
Hallitus 31.03.2021 § 63

Asian valmistelijat hallinto- ja henkilöstöjohtaja Pasi Marjakangas, 044 351 9601 ja talousjohtaja
Vesa Vestala, 044 35 2540.
Talousarviossa vuodelle 2021 ei ole tehty eikä ole voitukaan tehdä
riittäviä määrärahavarauksia covid-19 aiheuttamiin kuluihin.
Pandemian aiheuttaman tautitilanteen jatkuessa edelleen hyvin
vaikeana toisin kuin vuoden lopulla oli tietoa, on syytä varautua
määrärahojen ylittymiseen. Lisäkuluja ei ole mahdollista kattaa
säästöillä tai sisäisillä järjestelyillä.
Koronakuluihin on mahdollisesti tulossa valtionavustuksia, mutta
niiden jakoperusteet eivät ole vielä tiedossa. Lisäkuluja aiheuttavat
lähinnä henkilöstökulujen ja palveluiden ostojen lisääntyminen alun
perin arvioidusta.
Kuntayhtymä on kriittisen asiakas- ja potilasturvallisuuden
turvaamiseksi käyttänyt henkilöstökuluihin vaikuttavina toimina mm.
korotettua kutsurahaa, korvausta vuosilomien perumisesta, korvausta
siirtymisestä toiseen yksikköön sekä palkannut lisähenkilökuntaa.
Lisäksi henkilökunnan huomioimiseen ja kannustamiseen on syytä
varautua määrärahavarauksella.
Valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi 2 900 000 euroa
lisämääräraha vuodelle 2021 edellä mainituista syistä. Määrärahasta
henkilöstökuluihin varataan 2 300 000 euroa ja palveluiden ostoihin
600 000 euroa. Määräraha varataan aluksi konsernihallinnon ja palvelujen vastuualueelle, määrärahojen tarkemmasta
kohdentumisesta päättää hallitus.
Hallintosäännön 63 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on
esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä ne
talousarviovuoden aikana.
Kuntayhtymän johtaja:
Hallitus esittää, että valtuusto tekee talousarviomuutoksen vuodelle
2021 ja myöntää 2 900 000 euron lisämäärärahan covid-19
aiheuttamiin kuluihin esittelytekstin mukaisesti. Talousarvio on näiden
muutosten jälkeen 2,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämä
katetaan perussopimuksen mukaisesti.
Päätös:

Hallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Satu Auvinen poistui kokouksesta
tämän asian aikana ennen päätöksentekoa klo 16.20.

Valtuusto 08.04.2021 § 13
348/02.02.01/2021
Päätös:

Keskustelun kuluessa valtuutettu Outi Kauria esitti valtuutettu Yrjö
Merikosken ja Sirpa-Helena Pesosen kannattamana hallituksen
ehdotuksesta poikkeavaa päätöstä: valtuusto tekee
talousarviomuutoksen vuodelle 2021 ja myöntää 2 900 000 euron
lisämäärärahan covid-19 aiheuttamiin kuluihin esittelytekstin
mukaisesti niin, että kertakorvaus maksettaisiin vain välittömässä
potilastyössä korona-aikana olleille henkilöille.
Koska hallituksen ehdotuksesta tehtiin poikkeava kannatettu esitys,
puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä.
Puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka
kannattavat hallituksen ehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka
kannattavat Outi Kaurian esitystä äänestävät EI. Äänestystapa ja
äänestysehdotus hyväksyttiin.
Puheenjohtaja esitti, että pöytäkirjantarkastajat valittaisiin
ääntenlaskijoiksi. Hyväksyttiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat
ääntenlaskijoina.
Kokous keskeytettiin ääntenlaskun ajaksi.
Äänestyksessä annettiin 23 JAA-ääntä ja 7 EI-ääntä, joten valtuusto
hyväksyi hallituksen esityksen.
Äänestysluettelo merkittiin liitteeksi.
Valtuusto hyväksyi hallituksen päätösehdotuksen yksimielisesti.

