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Itä-Uudenmaan aluehallitus

 Valmistelu ja lisätiedot: hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist.
ext-max.lonnqvist@porvoo.fi

Hyvinvointialuelain (611/2021) 115 §:n mukaan aluevaltuuston on
kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle
seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, sekä taloussuunnitelma
kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on
taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Hyvinvointialuelain mukaan
talousarvion ja taloussuunnitelman tulee sisältää käyttötalous- ja
tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Hyvinvointialueen
toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota

Taloussuunnitelmassa hyväksytään hyvinvointialueen
hyvinvointialuestrategiaa toteuttavat toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelma on hyvinvointialuelain mukaan laadittava siten,
että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen
talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä, eli vuoden 2025
loppuun mennessä. Taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa
enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista
seuraavan vuoden alusta lukien.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvioehdotus 2023 on
valmisteltu siten, että se sisältää tehtävien ja toiminnan tavoitteiden
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, sekä investointilaskelman.
Lisäksi siinä on osoitettu, miten rahoitustarve katetaan.

Talousarvio- ja suunnitelma on laadittu valtiovarainministeriön
19.9.2022 julkaisemaan rahoituskehykseen. Valtiolta saatava
rahoitus perustuu hyvinvointialueiden rahoitusta koskevaan ns.
painelaskelmaan, joka sisältää siirtymätasauksen arvioidun
vaikutuksen vuosien 2024–2026 rahoitukseen. Lisäksi
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen taloussuunnitelmassa vuodelle
2024 on otettu huomioon lain hyvinvointialueiden rahoituksesta § 10
(8.7.2022/700) mukainen valtion rahoituksen tasoa määritettäessä
toteutuneiden kustannusten jälkikäteen tapahtuva rahoittaminen.
Arvioidut korjaukset perustuvat tilinpäätösennusteisiin alkaen
vuoden 2022 talouden toteumaennusteesta

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvio on noin
22,7 milj. euroa alijäämäinen. Alijäämän taustalla on mm. siirtyvien
organisaatioiden vuoden 2022 ennakoidut talouden ylitykset sekä
se, ettei valtion rahoitus kata kaikkia historiallisen suuren muutoksen
muutoskustannuksia. Suunnittelukehyksessä on osoitettu
rahoitusennusteeseen perustuva yleislinjaus käyttötalouden
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menokehyksestä siten, että talouden tasapainotavoite tulee
täytetyksi lain edellyttämässä määräajassa.

Talousarvioprosessin käsittelyaikataulu:

 Ensimmäinen talousarviokäsittely aluehallituksessa 10.11.2022

 Aluevaltuuston iltakoulu vuoden 2023 talousarviosta 15.11.2022

 Valtuustoryhmien kirjalliset muutosehdotukset lähetettävä hyvinvointialueen
hallintolakimies Tomas Määtälle viimeistään 21.11.2022 klo 12.00 mennessä

 Toinen talousarviokäsittely aluehallituksessa 24.11.2022

 Mahdollinen kolmas talousarviokäsittely aluehallituksessa 1.12.2022

 Talousarvion hyväksyminen aluevaltuustossa 13.12.2022

Liite: Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvioesitys vuodelle 2023

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää merkitä hyvinvointialueen talousarviovalmistelun
tilanteen ja käsittelyaikataulun tiedoksi.


