Koronaepidemian vaikutukset
sairaanhoitopiirien talouteen
Kuntaliiton sairaanhoitopiireille tekemä kysely
3.4.2020

Kysely
• Kuntaliitto selvitti sairaanhoitopiirien koronatalousvaikutukset
• Kaikki Manner-Suomen 20 sairaanhoitopiiriä vastasivat kyselyyn aikavälillä 27.32.4.2020

• Sairaanhoitopiirit arvioivat koronaepidemian talousvaikutuksia
• Kyselyn luvut sisältävät vain välittömästi lisääntyvät muuttuvat kulut, minkä
vuoksi arviot poikkeavat aiemmin julkisuudessa olleista, myös kiinteät kulut
sisältävistä, kokonaisarvioista
• Vaikutuksia arvioitiin erikseen sekä vuoden 2020 että vuoden 2021 osalta
• Arvio perustuu THL:n skenaarioon jossa 40 % sairastuu
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Koroepidemian lisäkulut vuonna 2020
Sairaanhoitopiirien kyselyn tulokset

• Sairaanhoitopiirit arvioivat koronan aiheuttavan vuonna 2020
100 miljoonan euron lisäkulut
• Koko erikoissairaanhoidon osalta tämä vastaa reilun 1 %
kululisäystä
• Elektiivisen toiminnan myöhäistäminen vähentää vuodelle 2020
kohdistuvaa menopainetta merkittävästi
• Kuluja kasvattavat kuitenkin mm. päivystyskustannusten kasvu,
henkilöstön sairastuminen ja lisääntyvä sijaistarve, uusien
koronaosastojen perustaminen, suojaus- ja muiden
tarvikkeiden lisähankinnat sekä ylitöistä ja korvauksista
• Sairaanhoitopiirit arvioivat, että toimintakulut saattavat kasvaa
arvioitua huomattavasti enemmän mikäli epidemia laajenee
THL:n skenaarioita rajummin
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*) Välitön muutostarve suhteessa vuoden 2020 talousarvioon.

Vuonna 2020:
Toimintakulut*)
+100 m€

+1 %

Koroepidemian lisäkulut vuonna 2021
Sairaanhoitopiirien kyselyn tulokset

• Sairaanhoitopiirit arvioivat koronan aiheuttavan vuonna 2021
peräti 460 miljoonan euron lisäkulut
• Koko erikoissairaanhoidon osalta tämä vastaa reilun 5 %
kululisäystä
• Lisäkuluja syntyy kun vuonna 2020 syntyneitä hoitojonoja
aletaan epidemian hellitettyä purkamaan vuonna 2021
• Elektiivistä toimintaa joudutaan osittain lykkäämään myös vuoden
2022 puolelle

• Koronan ennakoitu toinen epidemia-aalto korottaisi vuoden
2021 kuluarvioita entisestään
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*) Välitön muutostarve suhteessa vuoden 2021 taloussuunnitelmaan.

Vuonna 2021:
Toimintakulut*)
+460 m€

+5 %

Lisäkulujen vaikutus talouteen
Sairaanhoitopiirien kyselyn tulokset

• Koronaepidemia lisää sairaanhoitopiirien toimintakuluja lähes 600 miljoonalla
eurolla vuosien 2020 ja 2021 välisenä aikana
• Sairaanhoitopiirit tasoittavat kulupiikkiä lykkäämällä elektiivistä hoitoa vuonna
2020 ja purkamalla hoitojonoja myöhempinä vuosina
• Ei kiireellisten leikkausten lykkääminen vähentää kuluvana vuonna kuntien
suoritepohjaisia maksuosuuksia sairaanhoitopiireille

• Kuntalain mukainen alijäämien kattamisvelvoite koskee myös kuntayhtymiä (ml.
sairaanhoitopiirit)
• Mikäli lisäkuluista ja tuottojen vähentymisestä johtuvaa alijäämää ei muutoin saada
katetuiksi, vastaavat jäsenkunnat siitä perussopimuksen mukaisesti
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Toimintakulujen muutos kuluerittäin
Sairaanhoitopiirit yhteensä, luvut arvioita

Arviot toimintakulujen lisäykset kuluerittäin (m€)
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Vuonna 2020

Henkilöstömenot
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Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Vuonna 2021

Palvelujen ostot sekä muut menot

Kiitos.
Mikko Mehtonen
0505928986
mikko.mehtonen@kuntaliitto.fi

www.kuntaliitto.fi

