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Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 sekä vastuuvapauden käsittely

Päätöshistoria
Kuntayhtymän hallitus 25.3.2019 31 §

Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi
Tilinpäätös
Yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan
vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet sekä kuntayhtymän
johtaja.
Konsernitilinpäätös
Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja
sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee
laatia samalta päivältä kuin kuntayhtymän tilinpäätös.
Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.
Toimintakertomus
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kuntayhtymässä ja
konsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista
kuntayhtymän ja konsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista
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ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
Jos kuntayhtymän taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.
Kuntayhtymän tilinpäätös
Kuntayhtymän tilikauden alijäämä on 9.939.849,70 euroa.
Kuntayhtymän peruspääoma 31.12.2018 on yhteensä 102.119.035,28 euroa. Kuntayhtymän omavaraisuusaste on 19,86%.
Tilikauden lopussa kuntayhtymätaseen kumulatiivinen alijäämä on yhteensä 15.516.604,31 euroa. Laskettaessa katettavaa alijäämää, vähennetään
kuntayhtymätaseen kumulatiivisesta alijäämästä KYSin taseessa olevat
Poistoero (1.385.067,99 euroa) ja Muut omat rahastot (446.160,92 euroa).
Tämän jälkeen katettava alijäämä on 13.685.375,40 euroa. Toimintakertomukseen sisältyy alijäämän kattamissuunnitelma.
Kuntalain edellyttämä kuntayhtymän toimintakertomus, tuloslaskelma, tase
ja niiden liitetiedot, talousarvion toteutumavertailu sekä konsernitilinpäätös
liitetietoineen ovat liitteenä.
Konsernitilinpäätös
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän konsernin tilikauden alijäämä on 20.241.408,94 euroa. Konsernin kumulatiivinen alijäämä on
9.477.031,40 euroa.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän konsernitilinpäätös on
muodostettu yhdistämällä kuntayhtymän ja sen tytäryhtiöiden Sakupe Oy:n,
Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiön ja Kiinteistö Oy Mustinlammen tilinpäätökset sekä Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös ja Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän tuloslaskelma jäsenosuuksien mukaisessa suhteessa. Servica Oy:n
tase 31.12.2018 on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus päättää hyväksyä sairaanhoitopiirin vuoden 2018 tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa tilinpäätöksen yhdessä sairaanhoitopiirin johtajan kanssa ja
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jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen saattaa sen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.
Tilikauden tuloksen -10.079.343,46 euron tuloksen käsittelystä esitetään
seuraavaa:
- Tuloutetaan Julkulan peruskorjauksen suunnitelman mukaista poistoa
vastaava summa poistoeroa 58.975,13 euroa.
- Tehdään kanttiinin ylijäämästä 27.699,35 euron siirto virkistysrahastoon.
Tuloutetaan virkistysrahastosta 108.217,98 euroa virkistystoimintaan.
- valtuuttaa sairaanhoitopiirinjohtajan tekemään teknisluontoisia korjauksia
Edellisten jälkeen tilikauden alijäämäksi jää 9.939.849,70 euroa. Alijäämä
esitetään kirjattavaksi taseen yli-/alijäämätilille.

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Tarkastuslautakunta 23.4.2019 41 §

Tilintarkastaja on esittänyt xx.x.2019 päivätyssä vuoden 2018 tilintarkastuskertomuksessaan tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden
myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta.

Esitys
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja:
Tarkastuslautakunta:
1. merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018
2. saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi kuntayhtymän valtuustolle
3. esittää kuntayhtymän valtuustolle, että vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja
tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille (tilivelvolliset) myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.
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Päätös
Tarkastuslautakunta päätti
1. saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi kuntayhtymän valtuustolle
2. esittää kuntayhtymän valtuustolle, että vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja
tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille (tilivelvolliset) myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Esko Kekäläinen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kuntayhtymän valtuusto 17.6.2019 4 §

Esitys
Tarkastuslautakunta:
Valtuusto hyväksyy tarkastuslautakunnan esityksen.

Päätös
Hyväksyttiin.
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