
Ahveniston kiinteistöt

1. Kiinteistöjen kirjanpitoarvot

- Kiinteistöjen tasearvo 31.12.2018 n. 97 300 000 €

- Käypä arvo (Newsec Oy:n arvio) n. 38 400 000 €

- Erotus n. 58 900 000 € 

2. Sairaanhoitopiirin tilinpäätöksessä oli tarkoitus tehdä seuraavat kirjaukset

- Kiinteistöistä alaskirjaus 60 M€,  joka katetaan alentamalla peruspääomaa

- Kuntayhtymän peruspääoma on 80 M€, joka kirjauksen jälkeen alenisi 20 M€

3. Sairaanhoitopiirin valtuuston päätös 11.6.2019

- Kirjaukset peruttiin – tilinpäätöstä oikaistiin

- Ahveniston kiinteistöistä tehdään uusi poistosuunnitelma syksyn aikana
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KILAN kuntajaoston lausunto

.

• Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antoi 30.4.2019 lausunnon, jossa otetaan

kantaa peruspääoman muutoksen kirjaamiseen kuntayhtymän ja jäsenkunnan

kirjanpidossa. Samassa päätöksessä otetaan kanta myös alijäämän

kattamiseen peruspääomasta.

• Lausunto rajaa pois mahdollisuuden käyttää peruspääomaa vanhojen

kiinteistöjen tasearvojen alentamisesta syntyvän alijäämän kattamiseen.
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KILAN kuntajaoston lausunnon säädöspohja

.

• Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnossa viitataan peruspääoman 

alentamisen osalta vanhan vuonna 2006 voimassa olleen kuntalain muutosta 

koskeviin valmisteluasiakirjoihin (hallituksen esitys 8/2006)

” Peruspääoman alentamisen perusteena voi olla pysyvien vastaavien määrän py-

syvä alentuminen joko omaisuuden luovutuksen, menetyksen tai ylimääräisten

poiston taikka arvonalentumisen seurauksena. Peruspääomaa ei kuitenkaan tulisi

alentaa enempää kuin peruspääoman ja pitkäaikaisen vieraan pääoman 

yhteismäärä ylittää pysyvien vastaavien määrän.”   

Kutsumme tätä laskukaavaa  TASEYHTÄLÖKSI

Käytännössä peruspääoman alentamisen edellytyksen täyttyvät vain kun

kuntayhtymän toiminta supistuu ja pääomarahoituksen tarve pysyvästi

vähenee.
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KILAN kuntajaoston lausunnon säädöspohja

.

• Uudessa kuntalaissa (410/2015) tai sen valmisteluasiakirjoissa ei ole mainintaa

kyseisestä taseyhtälöstä.

• Vuoden 2006 kuntalakia koskevasta hallituksen esityksestä ei selviä edellä mainitun

taseyhtälön synty tai se mihin taseyhtälö perustuu.

Kuntayhtymän peruspääoman määrästä tai tasosta ei ole säännöksiä

kuntalaissa eikä kirjanpitolaissa.

Tällä hetkellä peruspääoman alentamismahdollisuuksia säännellään

kirjanpitolautakunnan kuntajaoston tekemällä tulkinnalla, joka perustuu

vanhaan aikaisempaa kuntalakia koskevaan hallituksen valmisteluaineistoon.
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Peruspääoma sairaanhoitopiireissä

• Tällä hetkellä sairaanhoitopiirien peruspääomien määrät vaihtelevat 6 miljoonan 

euron ja 391 miljoonan euron välillä. 

• Taseyhtälön vaatimukset täyttää vuoden 2018 tilinpäätöstietojen mukaan vain kaksi 

(2) sairaanhoitopiiriä kaikista suomen kahdestakymmenestä (20) sairaanhoitopiireistä.
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Peruspääoma sairaanhoitopiireissä

• Peruspääoman määrä on muodostunut sairaanhoitopiireissä enemmän tai vähemmän

sattumanvaraisesti sillä hetkellä kun kirjanpitolain säännöksiä alettiin soveltamaan

kuntayhtymiin.

• Riippumatta peruspääoman tasosta tai sen muodostumishistoriasta on kuntayhtymien

peruspääoman alentaminen viimeisimmän kirjanpitolautakunnan kuntajaoston

lausunnon perusteella tehty käytännössä mahdottomaksi.

• Sairaanhoitopiirien peruspääomien määrät vaihtelevat huomattavasti, ne eivät ole

keskenään vertailukelpoisia eikä niiden suhde muihin tase-eriin ole

sairaanhoitopiireissä samanlainen.
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Peruspääoman olemus 

• Peruspääoman osalta voidaan ylipäänsä kysyä mikä merkitys sillä on

kuntayhtymässä, jonka toiminnasta ja rahoituksesta vastaavat joka tapauksessa sen

jäsenkunnat.

• Periaatteellisena asiana peruspääoman käsittelyssä on kysymys kuntayhtymän ja sen

jäsenkuntien välillä perussopimuksessa sovitusta asiasta, joten myös peruspääoman

kasvattaminen ja/tai alentaminen voisi olla näiden osapuolten välinen asia.

• Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnossa on myös kuntayhtymän jäsenkuntien

kannalta oleellinen muutos siltä osin, että kuntayhtymän peruspääoman alentaminen

on aina kirjattava jäsenkunnassa suoraan tulosvaikutteisesti.
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Peruspääoman sääntely

• Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 30.4.2019 antamalla lausunnolla on

peruspääoman käyttöä koskevilta osin merkittävä vaikutus koko kuntakenttään.

• Erityisesti lausunnolla on vaikutusta sairaanhoitopiireihin, joilla on vanhaa ja

yliarvostettua rakennuskantaa taseessaan.

• Peruspääoman käytön tiukka tulkinta siltä osin kuin kuntalaissa tai kirjanpitolaissa

asiaa ei ole säännelty, johtaa sairaanhoitopiireissä hankalaan taloudelliseen

tilanteeseen ja estää pahimmassa tapauksessa väestön kannalta välttämättömien

sairaalahankkeiden toteutumisen.
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