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Hyvinvointiyhtymän johtajan katsaus 

 

Vuoden 2018 aikana sote-palvelujen kysyntä on kasvanut merkittävästi. Tämä näkyy osastojen 
kuormitusasteiden nousuna ja asiakasmäärän selvänä nousuna sekä ensihoidossa että 
Akuutti24:ssä. Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakasmäärät ovat nousseet huolimatta 
erittäin tiukoista palveluiden saatavuus kriteereistä.  

Palveluihin pääsyä on vuonna 2018 pystytty parantamaan. Strategisista tavoitteista raportoidaan 
osavuosikatsauksen yhteydessä. Avosairaanhoidon hoitoon pääsy on parantunut, Akuutti24:n 
odotusajat ovat lyhentyneet huolimatta kasvaneesta asiakasmäärästä. Kotona asuvien yli 75-
vuotiaiden päijäthämäläisten osuus on nousut 92 %:iin. Lapsiperhepalveluissa kodin ulkopuolelle 
sijoitettujen lasten osuus on laskussa ja laitoshoidon osuus hoitopäivistä on laskussa. 
Palvelurakennemuutosten eteenpäinvieminen jatkuu. 

Yhtymän henkilöstö on jatkanut muutoksen läpiviemistä haastavissa olosuhteissa. 
Lisääntyneeseen palvelujen tarpeeseen on pystytty vastaamaan. Sairaspoissaolot ovat kääntyneet 
pieneen laskuun. Henkilöstömäärä on pienentynyt viime vuoden vastaavasta ajankohdasta -1,7 %.  

Alkuvuotta 2018 leimanneet asiakastietojärjestelmien vakavat virheet on saatu pääosin korjattua ja 
järjestelmät vakautettua. Puutteellisesti toimivat asiakastietojärjestelmät ovat kuormittaneet 
henkilöstöä kohtuuttomasti ja laskeneet tuottavuutta merkittävästi. Erityisesti suoritteiden kirjausten 
laatu ja asiakaslaskutuksen ajantasaisuus ovat yhä akuutti ongelma, jonka korjaamiseen kaikkien 
yhtymän työntekijöiden tulee suhtautua vakavasti. Yhtymä neuvottelee vahingonkorvauksista 
tietojärjestelmätoimittajan kanssa. 

Tietojärjestelmäongelmat ovat sekä aiheuttaneet merkittäviä lisäkustannuksia että vaikeuttaneet 
talouden ennakointia. Ennustamme yhtymälle 1,5 % eli 10,8 M€ alijäämää. Alijäämän tärkeimmät 
syyt ovat ICT-ongelmat, ennakoitua voimakkaammin kasvanut palvelujen tarve ja voimakkaasti 
nousseet asiakaspalveluostot yliopistosairaaloista. Sopeuttamistoimet on käynnistetty mutta 
olemme joutuneet käynnistämään neuvottelut omistajakuntien kanssa muutostalousarvion 
laatimisesta. Yhtymässä on käynnistetty Miinus7 -ohjelma, jossa tavoitellaan 7 M€ pysyvää 
kulutason laskua yhteistyössä koko henkilöstön kanssa. 

 

Kiitän koko henkilöstöä hyvästä työstä 

 

Eetu Salunen 

toimitusjohtaja 
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Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot 

Yhtymässä (mukaan lukien liikelaitokset) työskenteli 31.8.2018 yhteensä 7395 henkilöä. 
Henkilötyövuodet tammi-elokuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ovat 
laskeneet -1,7 %. 
 
Sairauksista ja tapaturmista aiheutuneita poissaoloja on ollut 19,4 kalenteripäivää henkilötyövuotta 
kohden (viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla 19,6).  
 
Työtapaturman vuoksi on ollut pois 136 henkilöä, kun viime vuoden vastaavana ajanjaksona pois 
oli 148 henkilöä. 
 
Vakinaisesta henkilöstöstä on poistunut yhteensä 329 henkilöä, joista eläkkeelle on jäänyt 131 
henkilöä.  
 
Henkilöstö on osallistunut koulutuksiin 1,9 kalenteripäivää teoreettista henkilötyövuotta kohden. 
Vähintään yhteen koulutukseen on osallistunut 3803 henkilöä. 
 
Lisä- ja ylitöitä on maksettu tammi-elokuussa noin 1,86 miljoonaa euroa ja paikallisen sopimuksen 
mukaisia hälytysrahoja ja työvuoron joustokorvauksia noin 0,64 miljoonaa euroa. 
 
Yhtymän ja liikelaitosten henkilöstökulut sivukuluineen ovat 222,8 miljoonaa euroa, joka on 66,4 % 
koko vuoden talousarviosta. 
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Talouskatsaus 

 

Yhtymän tulos ilman liikelaitoksia oli 21 miljoonaa euroa alijäämäinen. Toimintatuottojen 
kokonaismäärä oli 465,4 miljoonaa euroa ja toimintakulut 478,7 miljoonaa euroa. Toimintatuotoista 
84 % muodostuu kiinteistä kuntien maksuosuuksista. Tuottojen osalta tammi-elokuu on 
puutteellinen johtuen Lifecare-potilastietojärjestelmän aiheuttamista laskutusongelmista. Arviolta 
tuottoja puuttuu tammi-elokuun toteumasta noin 5 miljoonaa euroa. Toimintakuluista 45 % on 
henkilöstökuluja. Henkilöstökulujen tasoa kasvattaa kesälomakauden aikana lomarahat, jotka on 
kirjattu maksuperusteisesti kirjanpitoon tilikauden aikana. Toimintakulut ovat kasvaneet 3,7 % 
verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tietojärjestelmäongelmat potilastieto-
järjestelmässä sekä haittaohjelma ovat aiheuttaneet merkittäviä ylimääräisiä kuluja tammi-elokuun 
aikana kasvattaen palveluostojen määrää. Palveluostojen kasvuun ovat vaikuttaneet myös muut 
asiakaspalveluostot, isoimpana tekijänä asiakaspalveluostot yliopistosairaaloista. 

Valtuusto hyväksyi 16.4 muutostalousarvio I:n, jossa kuntamaksuosuuksia kasvatettiin 7,2 
miljoonalla eurolla, jolloin kuntien maksuosuudet muutettiin vastaamaan palvelusopimuksen 
mukaisia tasoja. Tämä muutos pienensi kasvurahoituksen tarvetta. 

Valtuusto hyväksyi 28.5 muutostalousarvio II:n investointi- ja rahoitusosaan, mikä mahdollistaa 
osakkeiden hankinnan 8,5 miljoonalla eurolla sekä vastaavan muutoksen lyhytaikaisiin lainoihin. 

Yhtymän tilinpäätösennusteessa toimintatuotot ovat 720,5 miljoonaa euroa, mikä vastaa 
muutostalousarviota. Toimintakuluennuste on 719,1 miljoonaa euroa, mikä ylittää 
muutostalousarvion 10,7 miljoonaa euroa (1,5 %) lähinnä johtuen palvelujen ostojen kasvusta sekä 
suoraan potilastyöhön liittyvistä ostoista että ICT:hen ja talouden ulkoistukseen liittyvistä 
palveluostoista. Toimintakulujen ennakoidaan kasvavan 2,7% verrattuna vuoden 2017 tasoon, 
mikä edellyttää sopeuttamistoimia yhtymän toimialoilla loppuvuoden aikana. Yhtymässä on sovittu 
rekrytointien lykkäämisestä, kehityshankkeiden siirtämisestä ja vuodenvaihteen sulkujen 
pidentämisestä sekä mahdollisimman tiukasta toimintakulujen hallinnasta. Yhtymän ennuste 
sisältää myös arvion korvauksista tietojärjestelmätoimittajilta alkuvuoden vahinkojen kattamiseen.  

Joulukuun ensimmäisenä päivänä toteutuu Laboratorioliiketoiminnan myynti, josta syntyvä 
myyntivoitto on huomioitu loppuvuoden ennusteeseen. 

Yhtymä ennustaa alijäämää -10,8 miljoonaa euroa vuodelle 2018. 

Investointeja on toteutunut tammi-elokuussa 3,2 miljoonaa euroa. Investoinnit ovat kohdistuneet 
sairaalalaitteisiin ja rakennusten perusparantamiseen sekä uuden (RV7) rakennuksen 
suunnitteluun. Koko vuoden investointien ennuste on 18,9 miljoonaa euroa sisältäen 8,5 miljoonaa 
euroa muutostalousarvio II:n mukaisia osakkeiden investointeja, mikä näkyy myös lyhytaikaisen 
lainanmäärän kasvuna.  

Yhtymän maksuvalmius on säilynyt hyvänä. 

Yhtymän liikelaitoksista Laboratorio- ja lääkehuoltopalvelut ennustaa nollatulosta ja Sosiaalialan 
osaamiskeskus Verso 34 tuhatta euroa. 
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TOIMIALOJEN JA LIIKELAITOSTEN TOIMINTA- JA TALOUSTIEDOT

YHTYMÄN JOHTO

TULOSLASKELMA (1000 €)
Tammikuu-elokuu 2018

MTA 2018 TOT 2018 TOT-% TPE 2018

Toimintatuotot 614 941 404 429 65,8 % 613 621

Toimintakulut -2 300 -1 964 85,4 % -2 821

Sisäiset erät 1 655 1 103 66,7 % 1 655

Toimintakate 614 295 403 568 65,7 % 612 455

Rahoitustuotot ja -kulut -549 -147 26,8 % -549

Vuosikate 613 746 403 421 65,7 % 611 906

Suunnitelman mukaiset poistot -5 -4 87,2 % -7

Tilikauden tulos 613 741 403 416 65,7 % 611 899

Varausten ja rahastojen muutos 521 0 0,0 % 521

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 614 262 403 416 65,7 % 612 420

YHTYMÄN JOHTO

Yhtymän johdon toimintatuottojen ennuste on 1,3 M€  talousarviota pienempi palvelusetelikokeilun osalta.

Alkuvuoden toteumien perusteella toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 0,5 M€. Kulujen ylityspaine näkyy erityisesti 
henkilöstökuluissa. Ylityksen taustalla ovat vuodenvaihteessa muualta organisaatiosta yhtymän johtoon siirtyneiden 
henkilöiden palkkakustannukset (mm. asiakasviestinnän henkilöstö). Jos ennusteessa huomioidaan seuraavassa 
muutostalousarviossa tehtävä talousarvioraamin siirto, on toimintakulujen toteumaennuste lähellä talousarviota. 

Rahoitustuottojen ja -kulujen sekä varausten muutosten ennusteet ovat talousarvion mukaiset.

Toimintatuottojen alitusennusteesta ja toimintakulujen ylitysennusteesta johtuen yhtymän johdon tulosennuste on 1,8 M€ 
talousarvion tasoa heikompi.
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STRATEGIA- JA TUKIPALVELUT

TULOSLASKELMA (1000 €)
Tammikuu-elokuu 2018

MTA 2018 TOT 2018 TOT-% TPE 2018

Toimintatuotot 10 481 4 768 45,5 % 10 165

Toimintakulut -67 134 -51 059 76,1 % -72 867

Sisäiset erät 65 326 43 553 66,7 % 65 326

Toimintakate 8 673 -2 738 -31,6 % 2 624

Suunnitelman mukaiset poistot -8 333 -5 188 62,3 % -7 860

Rahoitustuotot ja -kulut 0 -4 0

Tilikauden tulos 340 -7 930 -2332,2 % -5 236

STRATEGIA- JA TUKIPALVELUT, TOIMIALAJOHTAJAN KATSAUS

Toimintatuottojen ennustetaan jäävän talousarvion tasosta 0,3 M€. Tämä johtuu pääosin Päijät- Hämeen Ateriapalvelu 
Oy:ltä veloitettavan vuokran 0,4 M€ ennakoitua pienemmästä summasta.

Toimintakulujen ennuste on 5,7 M€ talousarvion tasoa korkeampi. Merkittävimmät tekijät toimintakulujen ylittymisen 
taustalla ovat ICT- ja taloushallinnon palvelujen ostojen sekä kone- ja laitevuokrien kasvanut määrä. ICT-palvelujen 
talousarviota suurempi ennuste liittyy erityisesti Lifecaren ongelmien ratkaisuun. Lisäksi Lahden kaupungin 
tietojärjestelmissä olleiden haittaohjelmien tuottamien ongelmien selvittämisestä ja korjaamisesta on aiheutunut 
ylimääräisiä kustannuksia.
Toimintakuluihin on lisätty välinehuollon keskityksen 0,4 M€ vaikutus loppuvuoden osalta. Vastaava kuluraami siirtyy 
Terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen toimialalta. Talous -tulosalueen kustannuspaine on helpottanut edelliseen kuukauteen 
verrattuna ulkoistettujen kustannusten osalta tämän vuoden aikana saatavasta hyvityksestä johtuen. Talouden kustannusten 
ennustetaan kuitenkin ylittävän talousarvion.

Toimialan tilinpäätösennuste 08/2018 on 5,2 M€ alijäämäinen. Alijäämäinen ennuste sisältää oletuksen, että yhtymä saisi eri 
palvelujen tuottajilta erilaisia hyvityksiä tai korvauksia, joiden suuremmasta kokonaisarvosta vuodelle 2018 oletetaan 
kohdistuvan yhteensä 1,5 M€. Jos edellä mainitut hyvitykset ja korvaukset eivät realisoidu vuodelle 2018 tai jos 
säästötavoitetta ei saavuteta, niin toimialan tulos jäisi noin 7,7 M€ alijäämäiseksi. Asiakas- ja potilastietojärjestelmä 
Lifecareen liittyvät suoritteiden kirjaamisongelmat eli suoritteiden ohjelmasta johtuvat tekniset ongelmat ja 
kirjaamismenettelyyn liittyvät ongelmat ovat vaikeuttaneet suoritetietojen raportointia ja suoritekirjaamiseen liittyvän 
laskutuksen toteutusta. Vaikka yhtymällä olisi ollut käytössään nykyaikaisimmat raportointijärjestelmät, niin 
raportointijärjestelmät eivät pystyisi tuottamaan kaikilta osin oikeaa tietoa, koska raportteihin haettavat suoritetiedot 
Lifecaressa eivät ole kaikilta osin oikein. Taloushallinnon raportointi ja laskutus on siis riippuvaista Lifecaresta tulevan tiedon 
oikeellisuudesta. Toimintakulut pystytään raportoimaan vuonna 2017 valmistellusta ja vuoden 2018 alusta käyttöönotetusta 
uudesta SAP-taloushallintojärjestelmästä, jossa toimintakulujen seuranta perustuu yhtymään saatuihin kululaskuihin. 
Erittelyt pystytään tuottamaan yhtymätasolla sekä alemmilla organisaatiotasoilla.

Vuosi 2018 on ollut taloushallinnossa poikkeuksellisen työllistävä ja toiminnaltaan vaikea. Tämä johtuu kahdesta syystä; 
vuoden 2017 henkilöstövajeesta, jonka vaikutukset heijastuvat merkittävästi vielä vuodelle 2018 sekä vuoden 2018 alusta 
ilmenneiden Lifecare-ongelmien vuoksi. Käytännössä lähes kaikki vuodelle 2018 suunnitellut raportoinnin ja taloushallinnon 
kehittämisen suunnitelmat jouduttiin syrjäyttämään keskittymällä taloushallinnon perustoimintojen tuottamisen 
turvaamiseen sekä Lifecaren seurauksena syntyneiden ongelmien ratkaisussa avustamiseen. 

Lifecaren seurauksena syntyneet ongelmat ovat taloushallinnon lisäksi aiheuttaneet poikkeuksellisen paljon lisätyötä ja 
ongelmienratkaisua tietohallinnossa eli Asiakasjärjestelmät -tulosalueella. Asiakasjärjestelmien oma henkilökunta sekä 
ulkopuoliset asiantuntijaresurssit ovat vuoden 2018 kevään ajan priorisoineet työnsä potilasturvallisuutta mahdollisesti 
vaarantavien ongelmien ratkaisuun ja kun niistä saatiin selvyys, niin sen jälkeen kesäkuusta lähtien asiakasjärjestelmien 
päähuomio kiinnitettiin taloushallinnon lisäksi suoritekirjaamisen ongelmien ratkaisuun. Loppukevään ja kesän aikana 
asiantuntijoiden resurssit asiakasjärjestelmissä, taloushallinnossa ja sihteeripalveluissa suunnattiin suoritekirjauksiin 
perustuvan laskutuksen ja raportoinnin kuntoon laittamiseen yhteistyössä kaikkien yhtymän toimialojen ja ulkoisten 
organisaatioiden asiantuntijaresurssien kanssa.
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TERVEYS- JA SAIRAANHOITOPALVELUT

TULOSLASKELMA (1000 €)
Tammikuu-elokuu 2018

MTA 2018 TOT 2018 TOT-% TPE 2018

Toimintatuotot 43 094 23 920 55,5 % 42 494

Toimintakulut -265 552 -178 558 67,2 % -269 401

Sisäiset erät -39 007 -25 999 66,7 % -42 362

Toimintakate -261 465 -180 636 69,1 % -269 270

Suunnitelman mukaiset poistot -3 788 -2 421 63,9 % -3 593

Tilikauden tulos -265 253 -183 058 69,0 % -272 862

TERVEYS- JA SAIRAANHOITOPALVELUT, TOIMIALAJOHTAJAN KATSAUS

Toimialan tulosennuste elokuussa on 7,6 M€ alijäämäinen. Toimialan alkuvuoden toimintaa ovat leimanneet laajat
tietojärjestelmä- ja tietoliikenneongelmat. Ne ovat vaikeuttaneet talouden ja tuotannon seurantaa, heikentäneet
tuottavuutta ja aiheuttaneet viivettä maksutuottojen kertymään, kulujen kirjautumiseen sekä asiakastietoihin.

PHKS tulosalueen kokonaisennuste on 5,9 M€ alijäämäinen. Tulosennuste sisältää 1.10.2018 tulosalueelle siirtyvän
kotisairaalatoiminnan kustannukset (0,6 M€). Kustannuksia vastaava raami siirretään tulosalueelle seuraavan
muutostalousarvion yhteydessä.
Toimintatuotot kertynevät lähes talousarvion mukaisina. Toimintakuluihin ennustetaan 4,0 M€ ylitystä. Suurimmat
ylityspaineet ovat henkilöstökuluissa sekä palvelujen ostoissa. Palvelujen ostoissa ylityspainetta on etenkin asiakaspalveluiden
ja laboratoriopalveluiden ostoissa. Aineiden ja tarvikkeiden ennustetaan jäävän alle talousarvion lääkkeiden ennakoitua
vähäisemmän tarpeen johdosta. Ennusteeseen on laskettu mukaan tukitoimintojen ylityspaine 1,9 M€.
Kuormitus- ja potilasvaihto vuodeosastoilla on ollut suurta. Myös Akuutti24 päivystys ja kiireellinen ensihoito ovat
kamppailleet kasvavien potilasmäärien kanssa. Ensihoidossa ei ole päästy palvelutasopäätöksen mukaiseen
palvelunopeuteen. Yhtymä on lisännyt tämän vuoksi yhden 24/7 ambulanssin kesäkuun alusta lähtien alueelle. Lisäyksikön
hinta vuodelle 2018 on noin 0,5 M€. Leikkausmäärät ovat laskeneet viime vuodesta 5 %, johtuen mm. salien sulkemisesta
sisäilmaongelmien takia.

Avovastaanottotoiminnan tulosalueen kokonaisennuste on 1,7 M€ alijäämäinen. Alijäämää kerryttävät lähinnä
toimintatuottojen odotettua pienempi kertymä, budjetoitua suurempina toteutuneet tukipalvelu- ja
hoitotarvikejakelukustannukset, kasvaneet toimitilakustannukset sekä palvelusetelikokeilun kustannukset, joita ei ole voitu
lainkaan huomioida talousarvion laadintavaiheessa. Ennusteeseen sisältyy merkittävä riski erityisesti avosairaanhoidon
asiakasmaksujärjestelmäprosessista, mitä kokonaisennusteessa ei ole huomioitu. Riskin realisoituessa toimintatuottojen
arvioidaan jäävän merkittävästi alle talousarvion (erityisesti asiakasmaksutuotot). Henkilöstökustannukset, huomioiden
henkilöstönvuokraus, toteutunevat suunnitellusti.
Avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsy on toteutunut tammi-elokuussa
hoitotakuulainsäädännön sallimissa rajoissa; lääkärille pääsy (0-67 päivää), sairaanhoitajalle (0-21), hammaslääkärille (1-63) ja
suuhygienistille (1-105).
Avosairaanhoidossa alkoi vuoden alusta palvelusetelikokeilu ja varsinainen asiakkaiden listautuminen toukokuun alusta.
Elokuun loppuun mennessä listautuneita oli yhteensä 3300. Palveluverkon optimointi on aloitettu vastaamaan paremmin
niukkeneviin resursseihin ja lisääntyneeseen väestön tarpeeseen.

Kehittämisen ja terveyden edistämisen tulosalueella laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden yksikön vastuulla on ollut tukea
laadun sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamista ja kehittämistä. Yksikkö on tukenut muita tulosyksiköitä
prosessikuvausten valmistelussa. Lisäksi yksikössä on uudistettu palvelupalautejärjestelmää vastaamaan paremmin koko
yhtymän sekä asiakkaiden tarpeita. Syyskuussa 2018 käynnistyy koko yhtymää koskeva LEAN-valmennusohjelma, jonka
valmistelua on tehty.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yksikössä on viety eteenpäin mm. StopDia-tutkimushanketta sekä on lähdetty mukaan
Tulppa-sydänkuntoutus toiminnan vaikuttavuutta arvioivaan tutkimukseen. Yksikkö on osallistunut maakuntauudistuksen
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn suunnitteluun. Kliinisen osaamisen tuen yksikkö on suunnitellut ja toteuttanut
yhdessä yhtymän muiden toimijoiden kanssa kliinisen osaamisen koulutusta, erityisesti lääkehoidon osaamisen koulutusta.
Yksikkö on vastannut lisäksi opiskeluohjauksen koordinoinnista. Tulosalueen henkilöstö on lisäksi osallistunut aktiivisesti
asiakas- ja potilastietojärjestelmän virheiden edellyttämiin korjaustoimenpiteiden suunnitteluun ja tuottanut viranomaisille
raportteja, jotka ovat liittyneet potilasturvallisuuden vaarantumiseen.
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IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT JA KUNTOUTUS

TULOSLASKELMA (1000 €)
Tammikuu-elokuu 2018

MTA 2018 TOT 2018 TOT-% TPE 2018

Toimintatuotot 36 162 24 113 66,7 % 37 524

Toimintakulut -187 769 -125 657 66,9 % -187 382

Sisäiset erät -12 763 -8 436 66,1 % -14 430

Toimintakate -164 370 -109 980 66,9 % -164 288

Suunnitelman mukaiset poistot -320 -242 75,7 % -362

Tilikauden tulos -164 690 -110 222 66,9 % -164 650

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT JA KUNTOUTUS, TOIMIALAJOHTAJAN KATSAUS

Toimintaympäristön merkittävin muutos on ollut koko alkuvuoden ajan asumispalveluiden yksiköiden myyntisuunnitelmat 
kunnissa. Kiinteistöjen myynnit ulkopuolisille toimijoille tarkoittavat toimialan näkökulmasta liikkeenluovutuksia ja 
ostopalvelujen kasvua. Hämeenkosken Koivukodon ja Asikkalan Mäntyrinteen ja Honkarinteen asumisyksiköiden 
liikkeenluovutukset toteutuvat syksyllä 2018. Hartolan Kotisalon myynti toteutunee vuoden vaihteessa. Kuntien kanssa 
tehdään yhteistyötä ikäihmisten monimuotoisten asumisratkaisujen mahdollistamiseksi. Alkuvuoden osalta kotona asuvien 
yli 75-vuotiaiden määrää on pystytty nostamaan. Perustason vuodeosastojen ja arviointi- ja kuntoutusyksikköjen 
maakunnallinen suunnittelu ja toiminnan arviointi valmistui elokuussa. Tämän lisäksi toimialalla on valmisteltu kotisairaalan
siirtoa Akuutti24:n alaisuuteen. 

Asiakasohjauksessa ja kotiin vietävissä palveluissa on haasteena jatkuva palvelujen tarpeen kasvu. Uusia asiakkaita on ohjattu 
pääosin puitesopimus- ja palvelusetelituottajille, mutta myös omaan tuotantoon. Kotikuntoutuksen asiakasmäärät ovat 
nousussa ja asiakkaita ohjautuu enemmän suoraan erikoissairaanhoidosta kotiin. Haasteena on edelleen erityisesti lääkärien 
rekrytointi vuodeosastoille. Vuoden vaihteen ICT-muutoksen aiheuttamat ongelmat ovat edelleen hidastaneet toimintaa, 
aiheuttaneet tilastointiongelmia ja riskejä potilaiden hoitotilanteissa kaikissa yksiköissä. Tilastoinnin ja laskutuksen 
korjaaminen on vaatinut suuren työpanoksen. Toimiala jatkaa yhdessä henkilöstöpalveluiden ja työterveyden kanssa 
tulosalue-, työyksikkö- ja yksilökohtaisia toimenpiteitä työhyvinvoinnin parantamiseksi ja sairaspoissaolojen vähentämiseksi. 
Kesän ajan toiminta on sujunut ilman suuria haasteita. 

Asiakaslaskutus toimialan tasolta on saatu ajan tasalle pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta. Tämän hetken ennusteen 
mukaan toimintatuotot ylittävät talousarvion noin 1,3 M€. Ennuste on merkittävästi huonontunut keväästä, joka perustui 
arvioihin laskuttamattomista tapahtumista. 

Toimintamenojen henkilöstökuluissa on ylityspainetta johtuen sijaisten ja erilliskorvausten alibudjetoinnista. Palvelujen
ostoissa on ylityspainetta, mutta toistaiseksi ennuste on talousarvion mukainen.  Toimialaa rasittavat lisäksi alibudjetoidut
vuokramenot (1,3 M€). Avustuksista arvioidaan saatavan säästöä n. 1,5 M€. Kokonaisuudessaan toimialan omien menojen 
ennuste alittaa talousarvion vajaalla 0,4 M€. Yhtymän sisäisissä erissä strategia- ja tukipalvelut ennustaa toimialalle 1,7 M€ 
lisäveloitusta. 
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PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

TULOSLASKELMA (1000 €)
Tammikuu-elokuu 2018

MTA 2018 TOT 2018 TOT-% TPE 2018

Toimintatuotot 15 792 7 818 49,5 % 16 034

Toimintakulut -183 555 -120 193 65,5 % -184 214

Sisäiset erät -15 037 -10 076 67,0 % -16 786

Toimintakate -182 800 -122 451 67,0 % -184 967

Suunnitelman mukaiset poistot -99 -56 56,2 % -85

Tilikauden tulos -182 899 -122 506 67,0 % -185 051

PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT, TOIMIALAJOHTAJAN KATSAUS

Toimintavuoden aikana on jatkettu vuonna 2017 käynnistettyä toimintamallien ja -prosessien yhtenäistämis- ja 
kehittämistyötä. Palvelurakenteen muutosprosesseja on viety eteenpäin. Työllisyydenhoitoa, kotouttamistyötä, ehkäisevää 
päihdetyötä sekä lasten ja nuorten palveluja koskeva yhdyspintatyö on jatkunut kuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 
Asiakasohjauksen kehittämistyötä on jatkettu osana yhtymän asiakasohjauksen kehittämisprojektia ja resursseja on lisätty 
työikäisten asiakasohjaukseen. Sähköisten palvelujen (sähköiset lomakkeet ja ajanvaraus, etävastaanotto/chat ja 
kuvapuhelinpalvelu) kehittäminen ja käyttöönotto on jatkunut ja laajentunut. Sosiaalihuollon Kantaan liittymisen projekti on 
käynnistetty ja tavoitteena on liittyä Kantaan v. 2019 alussa. Perhekeskustoiminta-mallin kehittäminen on jatkunut osana 
LAPE-muutosohjelman toimeenpanoa Päijät-Hämeessä. Perhekeskustoimintaa pilotoidaan Asikkalan ja Hartolan kunnissa 
sekä Lahden Jalkarannan alueella. Valmistelutyö perhekeskustoiminnan koordinoinnista ja johtamisesta 1.1.2019 alkaen on 
käynnistetty. Maakunnallista kehittämistyötä on tehty osatyökykyisten työllistymisen ja osallisuuden parantamiseksi (Pähee 
OTE-hanke). Neuvolatoimintaa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa koskevaa toimintaohjelmaa on laadittu yhteistyössä 
terveyden ja sairaanhoidon palvelujen kanssa. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kehittämissuunnitelma 
(palvelumalli) on laadittu. Psykiatrian poliklinikan toiminta Heinolassa päättyi kesäkuun lopussa. Toimiala oli mukana 
yhtymän valinnanvapauspilottihakemusten valmistelussa vammaispalvelujen ja työikäisten palvelujen osalta.  

Toimitiloihin liittyvät sisäilmaongelmat ovat heikentäneet toiminnan tuottavuutta kaikilla tulosalueilla. Myös 
työturvallisuuteen liittyvät  haasteet ovat nousseet esille. Kuntien sote-kiinteistöratkaisut (Hollola, Asikkala) ovat 
edellyttäneet valmistelutyötä vammaispalveluissa. Yhteinen sosiaalieffica-asiakastietojärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 
2018 alusta. Tietojärjestelmien ongelmat ja käyttöönottoprojektien haasteet ovat vaikeuttaneet seurantaa ja johtamista sekä 
heikentäneet tuottavuutta. Rekrytointihaasteet ovat näkyneet asiakasohjauksessa (sosiaalityöntekijät), neuvolapalveluissa ja 
psykiatrialla (erityislääkärit). Toimialalla työskentelevät esimiehet osallistuivat keväällä 360-esimiesarviointiin.      

Toimialan tuloksen arvioidaan jäävän 2,15 M€ arvioitua heikommaksi ict-kulujen kasvusta johtuen. Tuloja on alkuvuoden 
osalta kirjaamatta, mikä selittää edelleen tulopuolen alhaista toteumaa. Arvio kuitenkin on, että tulot toteutuvat 0,25 M€ 
arvioitua suurempana. Palvelujen ostot ylittyvät kaikilla toimialan tulosalueilla, mikä johtuu ympärivuorokautisten palvelujen, 
kuntouttavan työtoiminnan, työvoiman vuokrauksen ja tulkkipalvelujen arvioitua suuremmasta tarpeesta. Palvelujen 
ostoihin sisältyy myös kuntien väliset kustannusvastuuasioiden ratkaisut (+0,8 M€). Henkilöstökulut toteutuvat puolestaan 
arvioitua pienempinä ja kattavat palvelujen ostojen ylittymistä. Avustukset ylittyvät vammaispalveluissa. Palvelutarpeen 
lisäksi kustannuksia lisää henkilökohtaisen avun HETA-TES-ratkaisu. 
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YMPÄRISTÖTERVEYSKESKUS

TULOSLASKELMA (1000 €)
Tammikuu-elokuu 2018

MTA 2018 TOT 2018 TOT-% TPE 2018

Toimintatuotot 497 370 74,4 % 500

Toimintakulut -2 080 -1 305 62,8 % -2 032

Sisäiset erät -172 -113 65,7 % -196

Toimintakate -1 755 -1 048 59,7 % -1 728

Suunnitelman mukaiset poistot -5 -1 19,8 % -2

Tilikauden tulos -1 760 -1 049 59,6 % -1 730

YMPÄRISTÖTERVEYSKESKUS, TOIMIALAJOHTAJAN KATSAUS

Toimialan tuloksen ennustetaan alittavan talousarvion noin 30 000 eurolla. Tulosennusteessa on huomioitu 
toimialan esittämät sopeuttamistoimenpiteet, jotka toteutetaan suunnitellusti. Sisäiset erät sen sijaan näyttävät 
toteutuvan selvästi muutostalousarviota suurempina ja ne heikentävät osaltaan toimialan tulosta.

Ympäristöterveyskeskuksen toiminta on alkuvuonna toteutunut pääpiirteissään suunnitellun mukaisena, kun 
huomioidaan vuodenaikojen välillä vuosittain havaittava ero suoritteiden kertymisessä. Terveydensuojelun
tulosalueella tullaan antamaan merkittävästi suunniteltua enemmän ennakkolausuntoja. Tämä liittyy Orimattilan 
kaupungissa vireillä oleviin vesihuollon vapautushakemuksiin, jotka käsitellään projektiluonteisesti.

Ympäristöterveyskeskuksen strategisena painopisteenä on ennaltaehkäisevään toimintaan panostaminen. Tähän 
liittyen kolmen terveydensuojeluinsinöörin rakennusterveysasiantuntijakoulutus etenee suunnitellusti. Lisäksi 
terveydensuojelun ja eläinlääkintähuollon ajankohtaisista asioista on viestitty aktiivisesti eri kanavia käyttäen. 
Elintarvikealan toimijoille on järjestetty kaksi koulutustilaisuutta. Eläinlääkintähuollossa terveydenhuolto on 
huomioitu koulutuksen painopistealueena ja lisäksi on järjestetty sisäisiä terveydenhuoltotiimitapaamisia, joiden 
tavoitteena on kotieläintiloille tarjottavan terveydenhuoltotyön laadun parantaminen.
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LABORATORIOPALVELUJEN JA LÄÄKEHUOLLON LIIKELAITOS

TULOSLASKELMA (1000 €)
Tammikuu-elokuu 2018

TA 2018 TOT 2018 TOT-% TPE 2018

Toimintatuotot 42 622 28 826 67,6 % 43 240

Liikevaihto 42 622 28 792 67,6 % 43 205

Muut tulot 0 34 *** 35

Toimintakulut -41 529 -27 784 66,9 % -42 200

Poistot -1 093 -687 62,9 % -1 040

Rahoitus -1 0 0,0 % 0

Tulos 0 355 -161363,6 % 0

LABORATORIOPALVELUJEN JA LÄÄKEHUOLLON LIIKELAITOS, JOHTAJAN KATSAUS

Vuoden 2018 tammi-elokuun liikevaihdon kehitys on ollut hiukan talousarviota edellä. Elokuussa palvelujen kysyntä on 
palannut normaalien toimintakuukausien tasolle. Loppuvuoden liikevaihtoa ja tulosta määrittävät syksyn flunssakausien 
määrä ja aloitettavat uudet kalliit lääkehoidot. Ennusteeseen on lisätty toimintakuluihin Strategia- ja tukipalveluiden ja 
Yhtymän johdon kasvaneita sisäisiä veloituksia 398 000 euroa.
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VERSO LIIKELAITOS

TULOSLASKELMA (1000 €)
Tammikuu-elokuu 2018

MTA 2018 TOT 2018 TOT-% TPE 2018

Toimintatuotot 1 521 484 31,8 % 1 555

Liikevaihto 377 357 94,7 % 377

Muut tulot 1 144 127 11,1 % 1 178

Toimintakulut -1 521 -895 58,8 % -1 521

Poistot 0 0 *** 0

Rahoitus 0 0 *** 0

Tulos 0 -411 220967,7 % 34

VERSO LIIKELAITOS, JOHTAJAN KATSAUS

Tuloina näkyvät mm. alkuvuoden valtionosuus n. 100 000 euroa sekä kuntien rahoitus perustoimintaan 0,40 senttiä/asukas.  
Näillä tuloilla katetaan johtajan, itäisellä Uudellamaalla toimivan suunnittelijan, kehittäjäsosiaalityöntekijän sekä 0,5 sihteerin 
työpanos. Tuloina näkyy myös ehkäisevän työn rahoitusosuus (0,35 senttiä/asukas) sekä puolen vuoden rahoitus 
sosiaaliasiamiestoimintaan (0,20 senttiä/asukas). Toinen puoli sosiaaliasiamiestoiminnasta (0,20 senttiä/asukas) sekä 
potilasasiamiestoiminta (0,20 senttiä/asukas, lähinnä itäisen Uudenmaan kunnat) laskutetaan syyskuussa. Perustoiminnan 
tulos oli elokuussa 78 000 euroa.

Kärkihankkeissa (LAPE sekä Pähee OTE) työskentelee noin puolet työntekijöistä eli 10 henkilöä. Alkuvuoden (tammi-kesäkuu) 
kulut laskutettiin elokuun alussa ja ne näkyvät tuloina vasta loppuvuodesta. Maksatushakemusten mukaan alkuvuoden  
saatava on 270 000 euroa eli noin 45 000 euroa kuukaudessa. Elokuun loppuun mennessä saatavia on kärkihankkeista 
kertynyt siis noin 360 000 euroa. LAPE agentin osalta alkuvuoden saatavia on kertynyt noin 40 000 euroa. 

Pro Sos ja Neljän tuulen -hankkeiden alkuvuoden maksatushakemukset tehtiin huhti-toukokuussa. Neljän tuulen osalta 
alkuvuodelta on maksettu 16.7 noin 15 000 euroa, mutta sitä ei ole siirretty vielä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymältä 
Versolle. Neljän tuulen seuraava maksatus tehdään lokakuun loppuun mennessä. Pro Sos -hankkeen alkuvuoden 
maksatukseen ei ole vielä saatu päätöstä. Ajalta 1.5-31.8.2018 maksatushakemus tehdään tällä viikolla  ja maksuun haetaan 
noin 24 000 euroa. 

Hankkeiden jälkirahoitteisuudesta johtuen Verson tulos on lähes aina miinusmerkkinen. Rahoituspäätöksissä hyväksytään 
pääsääntöisesti kuitenkin kaikki hankkeiden aiheuttamat kulut, joten tilanne tasaantuu hankkeiden päättymisen jälkeen. 
Kansakoulu hankkeen toteutukseen saimme tälle vuodelle noin 15 700 euroa, jota ei vielä ole voitu laskuttaa. Sekä toiminta 
että menot ovat toteutuneet suunnitellusti. Tilinpäätösennusteen mukaan viime vuodelle laskutusviiveistä kirjautunut tappio 
34.000 euroa jää kuluvan vuoden ylijäämäksi.  
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Kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet talousarvio 2018

Tilanne 31.08.2018

Etenee suunnitellusti / valmis

Etenee, mutta on alle tavoitteen

Ongelmia / ei aloitettu

Ei mitattavissa / ei tietoa arviointihetkellä

ASIAKAS

Tilanne 31.8.2018

Edistämme valinnanvapautta 

ikääntyneiden palveluissa
Palveluseteliasiakkuuksien määrä Asiakkuudet lisääntyvät 20 % etenee 

kokonaisuutena tavoite saavutettu (Kuntoutuksen ja kotiin 

vietävien palvelujen osalta toteutuu, asumispalvelujen osalta 

ei toteudu v. 2018)

Sähköisen asioinnin kehittäminen Käyttöönotetut palvelut
Enemmän sähköisiä palveluja 

käytössä

Kiireiseen asiaan nopea apu Avovastaanoton kiireajat 90 % 1 vrk kuluessa 100 % Kiireellinen hoito ta:lla tai Akuutissa

50 % 7 vrk 41 % 50 % Niiden terveysasemien osuus, joissa tavoite toteutuu

100 % 21 vrk 72 % 79 %

50 % 14 vrk 23 % 73 % Niiden hammashoitoloiden osuus, joissa tavoite toteutuu

100 % 28 vrk 69 % 82 %

Päivystyksessä nopeasti lääkärille Akuutti24:ssä lääkäriin 90 % tunnin kuluessa

KONS linjassa muutos 

aloitettu 3/2018, tulos 

47 %

60 %

60% toteutunut hoitotiimimallin läpikäyneiden hoitotiimien 

osalta  (kesä-elokuu). Toimintamalli laajenee OPER-puolelle 

10/2018. Akuutin laskutetut käynnit 7 % yli TA tasoitteen 

(kaikki käynnit 10 %). 

45 % tehtävistä

Erikoissairaanhoitoon sujuvasti Hoidonvarauksesta hoitoon 90 % 3 kk kuluessa 85 % 75 % %-luku on alle 90 vrk jonottaneiden osuus kaikista

Kommentit

Terveyspalveluita kotiin Ei siirtoon 

Tavoitearvo Tilanne 30.04.2018

Kiireetön hoito kohtuuajassa 

suunterveydenhuolto
Suunterveydenhuolto kiireetön hoito (T3)

Kiireetön hoito kohtuuajassa 

avosairaanhoito
Avosairaanhoito kiireetön (T3)

Tavoitteen nimi Mittari

40 % tehtävistä 45% tehtävistä 
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VAIKUTTAVUUS

Kotona koko elämä
Väestöennusteeseen suhteutettu 75 

vuotta täyttäneiden kotona asuvien osuus
92 % 91,91 % 92,02 % Tilanne 30.8.

Lasten ja nuorten kodin 

ulkopuolisten sijoitusten 

vähentäminen  

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuus 0–20 

vuotiaista
<1,5 % 1,46 % Tilanne 1-8/2018

Laitoshoidon tarpeen vähentäminen 

lastensuojelussa
Laitoshoidon osuus kaikista hoitopäivistä Laitoshoidon osuus laskee 31,00 % Tilanne 1-8/2018. Osuus laskenut.

114774

Ympärivuorokautisen 

asumispalvelun vähentäminen 

päihde- ja mielenterveyspalveluissa

Asumisvuorokaudet 

ympärivuorokautisessa asumispalveluissa
Asumisvuorokaudet laskevat 3 % 49.103 Tilanne 1-8/2018.  

Sopimus kuntien kanssa.

Terveyden-suojelun edustus >80% 

sisäilma-ryhmistä.

Palvelut järjestetään oikea-

aikaisesti ja palvelutarpeen 

arviointiin perustuen 

Palvelutakuun toteutuminen 

sosiaalipalveluissa
100 %

toimeentulotuki 99% 

lapsiperhepalvelut 

100/99% 

vammaispalvelut 

95/77% 

Tilanne 8/2018                                                      

toimeentulotuki: 0-7 arkipäivän kuluessa tehdyt päätökset  

lapsiperhepalvelut: palvelutarpeen arviointi aloitettu 0-7 

arkipäivän kuluessa/palvelutarpeen arvioinnin valmistuminen 

0-3kk                                                           vammaispalvelut: 

palvelutarpeen arviointi aloitettu 0-7 arkipäivän 

kuluessa/päätös tehty 0-90pvän aikana

Turvallisesti työssä 

kausiepidemiankin aikana.

PHKS:n koko henkilöstön 

influenssarokotekattavuus 
>80 %

Ympäristöterveydenhuollon 

säännöllisen valvonnan 

toteutuminen (elintarvikelaki, 

terveydensuojelulaki, tupakkalaki)

Valvontasuunnitelman toteutuminen Toteuma >90 % kaikilla lakialoilla

Kommentit

tilanne 1-8/2018 

Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen kuntien kanssa

Ympärivuorokautisen 

asumispalvelun vähentäminen 

vammaispalveluissa

Asumisvuorokaudet 

ympärivuorokautisessa asumispalveluissa 

Tavoitteen nimi Mittari Tilanne 31.8.2018

<174 300 asumisvrk

Tavoitearvo Tilanne 30.04.2018
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TUOTTAVUUS

Kuntamaksuosuuksien 

kasvuprosentti
Kuntamaksuosuudet Max. +1 %

Panostamme kotikuntoutukseen Kotikuntoutuksen asiakasmäärä Asiakasmäärä kasvaa 20 % Käynnit kasvaneet noin 24 %

Osallisuuden lisääminen ja 

syrjäytymisen ehkäisy

Kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivien 

määrä
kasvaa >10 % 19.113 toimintapäivää 37 810 toimintapäivää Toimintapäivien määrä +14,9 % vrt. 1.1.-31.8.2017. 

Ulkokuntamyynti Myynti euroissa Kasvaa 2 M€

PHKS kiinteistö Valtuuston päätös Päätös RV7 toteuttamisesta tehty Valtuuston päätös 25.6.2018

PHKS tuottavuus DRG-tuottavuus Kasvaa 3% Ei mitattavissa tällä hetkellä

Uusi toimipaikkaverkosto Toimitilojen ja neliöiden määrä Vähenee

HENKILÖSTÖ

Työhyvinvointi Kokonaisarvio 8,00
Työhyvinvointitutkimus tehdään sovitun mukaisesti syksyllä 

2018. 

Työterveys Sairauslomapäivien määrä Vähenee 1 pv/htv 19,5 19,4 Suunta oikea

KommentitTavoitteen nimi Mittari

KommentitTavoitteen nimi Mittari Tavoitearvo Tilanne 30.04.2018 Tilanne 31.8.2018

Tilanne 31.8.2018Tavoitearvo Tilanne 30.04.2018
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Tuloslaskelma 1000 €

Tilinpäätös 2017 Tot 01 - 08

2017

Voimassa oleva

talousarvio

2018

Tot 01 - 08

2018 *)

Tot-% Edell. vuod. 

muutos %

TP ennuste

Toimintatuotot 712 544 462 182 720 968 465 419 64,6 % 0,7 % 720 455
Myyntituotot 634 784 412 668 642 901 420 590 65,4 % 1,9 % 642 500
Maksutuotot 60 103 40 462 61 254 35 503 58,0 % -12,3 % 60 400
Tuet ja avustukset 6 483 2 296 5 356 2 494 46,6 % 8,6 % 6 400
Vuokratuotot 10 605 6 388 10 982 6 317 57,5 % -1,1 % 10 605
Muut toimintatuotot 569 368 474 515 108,7 % 40,1 % 550

Toimintakulut -699 933 -461 553 -708 389 -478 735 67,6 % 3,7 % -719 100
Henkilöstökulut -317 551 -216 125 -323 958 -215 144 66,4 % -0,5 % -320 000
Palvelujen ostot -259 712 -164 085 -257 112 -178 378 69,4 % 8,7 % -273 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -61 548 -40 323 -62 637 -40 702 65,0 % 0,9 % -61 200
Avustukset -20 739 -14 027 -24 729 -16 109 65,1 % 14,8 % -23 100
Muut toimintakulut -40 382 -26 994 -39 953 -28 402 71,1 % 5,2 % -41 800

Toimintakate 12 612 629 12 578 -13 316 -105,9 % -2218,0 % 1 355

Rahoitustuotot ja -kulut -388 -212 -549 -155 28,2 % -26,9 % -500

Vuosikate 12 224 417 12 029 -13 471 -112,0 % -3330,1 % 855

Poistot ja arvonalentumiset -12 224 -8 066 -12 550 -7 911 63,0 % -1,9 % -12 200

Tilikauden tulos 0 -7 649 -521 -21 382 4107,0 % 179,5 % -11 345

Varausten vähennys 0 0 521 0 0,0 % 0,0 % 521

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 0 -7 649 0 -21 382 * 179,5 % -10 824

*) Toimintatuottojen toteumasta puuttuu laskutusviiveistä johtuen asiakasmaksutuottoja sekä loppuvuodesta toteutuvat kertaluonteiset myyntituotot. 
Nämä erät on huomioitu ennusteessa.
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Tuloslaskelma kokonaistarkastelu

KOKONAISTARKASTELU (1000 €)

LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS YHTYMÄN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTAMISEEN

Yhtymä pl. 

liikelaitokset Verso liikelaitos

Laboratorio-

palvelut

liikelaitos

Yhtymän 

tuloslaskelmaosa 

ml.liikelaitokset

Yhtymä pl. 

liikelaitokset Verso liikelaitos

Laboratorio-

palvelut

liikelaitos

Yhtymän 

tuloslaskelmaosa 

ml.liikelaitokset

MTA II 2018 TA 2018 TA 2018 Yhtymä liikelaitokset TA 2018 Toteuma 31.8. Toteuma 31.8. Toteuma 31.8. Yhtymä Liikelaitokset Toteuma 31.8. TA%

*) **) *) **)

Toimintatuotot 720 968 1 521 42 622 -4 826 -40 729 719 557 465 419 484 28 826 -3 219 -27 656 463 854 64,5

Myyntituotot, ulkoiset 638 075 141 2 130 0 0 640 346 417 371 75 1 418 418 863 65,4

Myyntituotot, sisäiset 4 826 236 40 493 -4 826 -40 729 0 3 219 282 27 374 -3 219 -27 656 0

Maksutuotot 61 254 0 0 0 61 254 35 503 0 35 503 58,0

Tuet ja avustukset 5 356 1 143 0 0 0 6 499 2 494 125 0 2 619 40,3

Muut toimintatuotot 11 456 1 0 0 0 11 458 6 832 2 35 6 869 59,9

Toimintakulut -708 389 -1 521 -41 529 40 729 4 826 -705 884 -478 735 -895 -27 784 27 653 3 221 -476 538 67,5

Henkilöstökulut -323 958 -1 158 -10 519 0 -335 635 -215 144 -677 -6 974 0 -222 795 66,4

Palkat ja palkkiot -262 444 -959 -8 700 -272 103 -175 267 -560 -5 785 -181 612 66,7

Henkilösivukulut -61 514 -199 -1 818 0 0 -63 531 -39 877 -117 -1 189 0 0 -41 183 64,8

Eläkekulut -50 835 -161 -1 468 -52 464 -33 436 -96 -975 -34 507 65,8

Muut henkilösivukulut -10 678 -38 -351 -11 069 -6 441 -21 -214 -6 676 60,3

Palvelujen ostot -237 174 -218 -3 958 -241 349 -163 981 -128 -2 878 -166 986 69,2

Palvelujen ostot, sisäiset -19 939 -80 -4 746 19 939 4 826 0 -14 397 -53 -3 168 14 397 3 221 0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -41 847 -9 -21 453 -63 309 -27 445 -7 -14 307 -41 759 66,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset -20 790 0 0 20 790 0 0 -13 256 0 13 256 0 0

Avustukset -24 729 0 0 -24 729 -16 109 -16 109 65,1

Muut toimintakulut -39 953 -56 -853 -40 862 -28 402 -30 -456 -28 889 70,7

Muut toimintakulut, sisäiset 0 0 0 0 0 0 0

Toimintakate 12 578 0 1 094 35 903 -35 903 13 672 -13 317 -411 1 043 24 435 -24 435 -12 685 -92,8

Rahoitustuotot ja -kulut -549 0 -1 0 0 -550 -155 0 0 0 0 -155 28,2

Korkotuotot 5 0 5 3 0 3 53,2

Korkotuotot, sisäiset 0 0 0 0

Muut rahoitustuotot 90 0 90 183 0 183 203,8

Korkokulut -400 0 -1 -401 -313 0 -313 78,1

Korkokulut, sisäiset 0 0 0 0 0 0

Muut rahoituskulut -244 0 -244 -28 0 -28 11,4

Vuosikate 12 029 0 1 093 35 903 -35 903 13 121 -13 471 -411 1 042 24 435 -24 435 -12 840 -97,9

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -12 550 0 -1 093 -13 643 -7 911 -687 -8 598 63,0

Tilikauden tulos -521 0 0 35 903 -35 903 -522 -21 382 -411 355 24 435 -24 435 -21 438 4 109,8

Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) 170 170

Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) 521 521

Tilikauden ylijäämä(alijäämä) 0 0 170 35 903 -35 903 170 -21 382 -411 355 24 435 -24 435 -21 438 -12 611,6

*) sisältää yhtymän ja liikelaitosten väliset sisäiset erät 0 ero

**) yhtymän ulkoinen tuloslaskelma 0

Eliminoinnit sisäiset erät Eliminoinnit sisäiset erät
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Rahoituslaskelma kokonaistarkastelu

KOKONAISTARKASTELU (1000 €)

LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS YHTYMÄN TOIMINNAN RAHOITUKSEEN

RAHOITUSLASKELMA

Yhtymä pl. 

liikelaitokset

Verso 

liikelaitos

Laboratorio-

palvelut

liikelaitos

Yhtymän Rahoitusosa 

ml.liikelaitokset

Yhtymä pl. 

liikelaitokset

Verso

 liikelaitos

Laboratorio-

palvelut

liikelaitos

Yhtymän Rahoitusosa 

ml.liikelaitokset

MTA II 2018 TA 2018 TA 2018 Yhtymä Liikelaitokset TA 2018 Toteuma 31.8.

Toteuma 

31.8. Toteuma 31.8. Yhtymä Liikelaitokset Toteuma 31.8.

*) **) *) **)

Toiminta ja investoinnit

Toiminnan rahavirta 12 030 0 1 093 35 902 -35 902 13 122 -13 471 -411 1 042 24 435 -24 435 -12 840

Vuosikate 12 030 0 1 093 35 902 -35 902 13 122 -13 471 -411 1 042 24 435 -24 435 -12 840

Tulorahoituksen korjauserät 0 0

Investointien rahavirta -18 949 0 -571 0 0 -19 521 -3 229 0 -157 0 0 -3 385

Investointimenot -18 949 0 -571 0 0 -19 521 -3 229 0 -157 0 0 -3 385

Investointitulot 0 0 0

Pys.vastaavien hyöd.luovutustulot 0 0 0 0 0 0 0 0

Toiminta ja investoinnit, netto -6 919 0 522 35 902 -35 902 -6 397 -16 700 -411 886 24 435 -24 435 -16 225

Rahoitustoiminta

Antolainauksen muutokset 163 0 0 -163 0 0 0 0 0 0 0 0

Antolainasaamisten lisäys,liikelait. 0 0 0 0 0 0

Antolainasaamisten vähennys,liikelait. 163 -163 0 0 0 0

Lainakannan muutokset 6 756 0 -163 0 163 6 756 -4 322 -48 -3 477 2 632 3 525 -1 690

Pitkäaikaisten lainojen väh. -2 609 -2 609 -1 690 -1 690

Pitkäaikaisten lainojen väh. kuntayht -163 163 0 0 0 0

 Lyhytaikaisten lainojen muutos 9 365 9 365 -2 632 -48 -3 477 2 632 3 525 0

Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0 0 0 0

Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 0 0 14 335 132 -1 309 -3 525 -2 632 7 001

Rahoitustoiminta 6 919 0 -163 -163 163 6 756 10 014 84 -4 787 -893 893 5 312

Vaikutus maksuvalmiuteen 0 0 359 35 739 -35 739 359 -6 686 -327 -3 901 23 542 -23 542 -10 913

*) sisältää yhtymän ja liikelaitosten väliset sisäiset erät

**) yhtymän ulkoinen tuloslaskelma

Eliminoinnit sisäiset erät Eliminoinnit sisäiset erät
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INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU (1000 €)  

Määrärahat TA 2018 Muutos MTA 2018 31.8.2018 TA-%

Uudisrakentamishankkeet 2 000 0 2 000 916 45,80

Rak.vaihe 7; KESLE, synnytys, vuodeosastot, välinehuolto 2 000 0 2 000 916 45,80

Suunnittelu 2 000 0 2 000 916 45,80

Rakentaminen
Toimintavarustus

Perusparantamishankkeet (sisältää toiminnan tehostamiset) 2 000 0 2 000 917 45,85

Muu rakentaminen, rakennustekniset työt, yhteensä 2 000 0 2 000 917 45,85

Muut investointimenot 6 449 8 500 14 949 1 396 21,65

Tietojärjestelmähankkeet 660 0 660 9 1,36

Sairaalalaitteet ja -kalusto 4 963 0 4 963 1 228 24,74

Muut laitteet ja kalusto 90 0 90 9 10,00

Osakkeet 736 8 500 9 236 150 20,38

Investointimenot yhteensä 10 449 8 500 18 949 3 229 30,90
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