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Olennaiset  
tapahtumat  
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1.1 Toimitusjohtajan katsaus

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä aloitti toi-
mintansa 1.1.2017 Lahden kaupunpungin sosiaali- 
ja terveystoimialan ja Hollolan kunnan taseyksikkö 
Oivan toimintojen siirtyessä liikkeenluovutuksella 
osaksi kuntayhtymää.

Ensimmäistä toimintavuotta leimasi tarmokas 
maakunnallinen sote-palvelujen integrointi ja pal-
velurakenteiden uudistaminen. Satoja toimintaoh-
jeita ja kymmeniä palvelutasopäätöksiä yhtenäis-
tettiin. Yhtymän tuotantorakenne organisoitiin 
pääosin maakunnalliseksi. Palvelurakenteen paino-
pistettä siirrettiin selvästi kohti kevyempiä perusta-
son palveluita.  Kolme terveyskeskuksen vuodeosas-
toa suljettiin keväällä 2017 ja resurssia siirrettiin 
palveluasumiseen ja kotiin vietäviin palveluihin. 
Kaksi lastenkotia, psykiatrinen kuntoutusosasto ja 
yksi keskussairaalaan vuodeosasto suljettiin ja pe-
rustason palveluiden resursseja lisättiin. Ensihoidon 
uusi palvelutasopäätös astui voimaan toukokuussa 
2017. Laitoshuolto ja ateriapalvelut yhtiöitettiin ke-
sällä 2017.

Vuoden 2017 talousraami oli erittäin kireä ja 
edellytti 19 miljoonan (-2,75 % yhtymän menoista) 
euron sopeutustoimia. Sopeutustoimet valmisteltiin 
joulu-tammikuussa johdon toimesta ja kirjattiin yh-
tymän hallituksen kokouksissa 31.1. ja 7.2.2017. So-
peutus- ja tehostamistoimien toimeenpanoon liit-
tyvä poliittinen päätöksenteko lykkääntyi keväällä 
2017 ja yhtymän alkuperäinen menoraami ylittyi 7,9 
miljoonalla eurolla. Vuonna 2017 yhtymän ulkoiset 
toimintatuotot olivat 710,8 miljoonaa euroa ja ul-
koiset toimintakulut olivat 697,1 miljoonaa euroa. 
Yhtymän vuosikate oli 13,2 miljoonaa euroa. Yhty-
män taseen loppusumma on 207,0 miljoonaa euroa. 
Yhtymän ensimmäisenä toimintavuotena saavutet-
tiin merkittäviä kustannussäästöjä ja näistä teete-
tään ulkopuolinen arvio maaliskuun 2018 aikana.

Vuodelta 2017 hyvinvointiyhtymä pystyy rapor-
toimaan niukasti tietoja tuotetuista palveluista ja 
vertailutietoja vuoteen 2016 ei ole käytettävissä. 
Keskimäärin hoitoonpääsy parani vuoden 2017 ai-
kana huolimatta niukoista määrärahoista. Erikois-
sairaanhoidon tuottavuus parani. 

Henkilöstö teki erinomaista työtä nopeassa muu-
tostilanteessa. Vuoden 2017 talousarvion määrä-
rahat eivät vastanneet kuntayhtymän rakennet-
ta. Asiakaskuorma jakautui ajoittain epätasaisesti, 
johtaminen ja viestintä eivät aina pysyneet nopean 
muutoksen tahdissa eivätkä järjestelmät tukeneet 
tiedolla johtamista. Henkilöstömäärä vähentyi ver-
tailukelpoisesti 300 henkilötyövuotta. Henkilöstön 
työhyvinvointi oli koetuksella.

Päätös Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän perus-
tamisesta tehtiin kesällä 2016. Vuoden 2017 talous-
arvioraamia ja yhtymän strategisia kärkihankkeita 
valmisteltiin suurelta osin hyvinvointiyhtymää edel-
täneen kuntayhtymän ulkopuolisissa työryhmissä. 

Tämä johti siihen, että vuoden 2017 talousarvion 
määrärahoissa ja tavoiteasetannassa on huomatta-
vaa epätarkkuutta.

Yhtymään valittiin talvella 2017 uusi virkamies-
johto. Yhtymässä toimi 30.6.2017 asti toisena esitte-
lijänä muutosjohtaja, jolla oli tukenaan projektitoi-
misto. Yhtymän uusi organisaatiorakenne otettiin 
käyttöön kesken tilivuoden 20.2.2017 ja yhtymän 
talousseurannan rakenne saatiin vastaamaan orga-
nisaation uutta rakennetta 1.6.2017. Vuoden 2017 
aikana yhtymässä oli käytössä seitsemän erillistä 
asiakastietojärjestelmää, kaksi rinnakkaista talous-
järjestelmää ja kaksi rinnakkaista ostolaskujärjestel-
mää. Toukokuussa 2017 yhtymän edellinen hallitus 
käynnisti strategia- ja tukipalvelujen YT-neuvottelut 
ilman virkamiesvalmistelua. YT-neuvotteluilla saa-
tiin lisäsäästöjä, mutta ne heikensivät tukipalvelujen 
suorituskykyä koko loppuvuodeksi ja nostivat ris-
kitasoja merkittävästi. Yhtymän valtuusto hyväksyi 
13.11.2017 järjestäjän strategian vuosille 2018-2022.

Yhtymän ensimmäistä toimintavuotta voidaan pi-
tää onnistuneena. Palvelurakenne uudistui, palvelut 
integroituivat maakunnallisesti ja saavutettiin mer-
kittäviä kustannussäästöjä. Haluan erityisesti kiittää 
kaikkia yhtymän esimiehiä suuren vastuun kantami-
sesta uusien toimintamallien suunnitellussa ja toi-
meenpanossa.

Eetu Salunen
Toimitusjohtaja PHHYKY 27.2.2017 alkaen
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1.2 Yhtymän hallinto ja siinä 
tapahtuneet muutokset

Yleistä

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perusso-
pimusta muutettiin syksyllä 2016. Jäsenkunnat Hei-
nolan kaupunkia ja Sysmän kuntaa lukuun ottamat-
ta ovat siirtäneet sosiaali- ja perusterveydenhuollon 
järjestämisvastuun kuntayhtymälle 1.1.2017 alkaen. 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä tuottaa eri-
koissairaanhoidon ja ensihoidon palvelut kahdel-
letoista jäsenkunnalle. Sosiaali- ja perusterveyden-
huollon palveluja tuotetaan kymmenelle kunnalle 
Heinolan kaupunkia ja Sysmän kuntaa lukuun otta-
matta. Ympäristöterveydenhuollon palveluja tuote-
taan kymmenelle kunnalle Lahden kaupunkia ja Ii-
tin kuntaa lukuun ottamatta. Yhtymä tuottaa lisäksi 
lääketieteellisiä ja muita tukipalveluita.

Vuoden 2017 aikana huoltopalveluiden ja ateria-
palveluiden tuotanto on siirretty liikkeen luovutuk-
silla maakunnallisille yhtiöille.

Peruspalvelukeskus Aava liikelaitoksen toiminta 
päättyi tehtyjen päätösten mukaisesti vuoden 2016 
lopussa.

Lääkehuollon toiminta liitettiin vuoden 2017 
alusta lukien Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen 
liikelaitoksen toimintaan ja samalla liikelaitoksen 
nimeä tarkistettiin.

Luottamuselinorganisaatio
 
Luottamuselinorganisaatio on hallintosäännön  
6 §:n mukaisesti seuraava:
 
- valtuusto
- hallitus
- hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
- kielellisen vähemmistön lautakunta
- tarkastuslautakunta
- Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen ja  
lääkehuollon liikelaitoksen johtokunta
- Sosiaalialan osaamiskeskus Verson johtokunta

Uudet toimielimet valittiin kuntavaalien jälkeen  
valtuuston kokouksessa 4.7.2017. 

Toimialat
 
Yhtymän toiminta jakaantuu seuraaviin toimialoihin:

- terveys- ja sairaanhoitopalvelut
- ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus
- perhe- ja sosiaalipalvelut
- strategia- ja tukipalvelut
- ympäristöterveyskeskus

sekä toimialoihin rinnasteisiin liikelaitoksiin:

- Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitos
- Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen ja lääkehuol-
lon liikelaitos

Hallituksen suorassa alaisuudessa toimineen muu-
tosjohtajan tehtävä on päättynyt 30.6.2017.

Tilivelvolliset
 
Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat toimielin-
ten jäsenet ja edellä mainittujen toimielinten alaiset 
johtavat viranhaltijat: kuntayhtymän toimitusjohta-
ja, toimialojen johtajat, talousjohtaja, talouspäällik-
kö, henkilöstöjohtaja, hallintojohtaja, viestintäjoh-
taja, liikelaitosten johtajat sekä perusyhtymän tulos-
alueiden johtajat.

1.3 Olennaiset muutokset  
kuntayhtymän taloudessa ja  
toiminnassa

Yhtymän toiminta laajeni voimakkaasti 1.1.2017 al-
kaen, kun Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoi-
miala ja Hollolan kunnan taseyksikkö Oivan liiketoi-
minnat siirrettiin osaksi hyvinvointiyhtymää. Yhty-
män ulkoiset toimintatuotot olivat 710,8 miljoonaa 
euroa. Kasvua toimintatuotoissa edelliseen vuoteen 
verrattuna oli 287,1 miljoonaa euroa. Muutostalo-
usarvioon verrattuna ulkoiset toimintatuotot toteu-
tuivat 3,4 miljoonaa suurempina. Ulkoiset toiminta-
kulut olivat 697,1 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 
286,9 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrat-
tuna. Muutostalousarvioon verrattuna ulkoiset toi-
mintakulut toteutuivat 0,9 miljoonaa euroa suurem-
pina. 

Yhtymän vuosikate oli 13,2 miljoonaa euroa ja se 
parani edellisvuodesta noin 0,5 miljoonalla eurolla. 
Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat 1,4 miljoo-
nalla eurolla ja olivat 13,1 miljoonaa euroa. Lisäk-
si kertaluonteisina poistoina kirjattiin 0,1 miljoonaa 
euroa. 

Yhtymän tilikauden tulos oli noin 16 000 euroa 
ylijäämäinen ja muodostui muutostalousarviossa 
odotettua paremmaksi jäsenkuntien maksuosuuk-
sien palautusten ja lisäkantojen jälkeen. Tilikauden 
ylijäämäksi poistoeron muutoksen jälkeen muodos-
tui noin 185 000 euroa.

Yhtymän taseen loppusumma on 207,0 miljoo-
naa euroa. Pysyvistä vastaavista rakennusten tasear-
vo oli 73,7 miljoonaa euroa ja koneiden ja kaluston 
16,1 miljoonaa euroa. Oma pääoma oli 61,7 miljoo-
naa euroa. Uutta vierasta pääomaa ei vuoden 2017 
aikana nostettu ja pitkäaikaisen vieraan pääoman 
määrä vuoden lopussa oli 25,8 miljoonaa euroa.
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Investoinnit toteutuivat 9,4 miljoonan euron suu-
ruisina. Isoja rakennushankkeita ei ole meneillään. 
Suurimmat kokonaisuudet investoinneissa olivat 
Lahden kaupunginsairaalaan hankittu toimintava-
rustus noin 1,7 miljoonaa euroa ja liiketoimintasiir-
roissa yhtymälle siirtynyt omaisuus noin 1,9 miljoo-
naa euroa.

Yhtymän valtuustossa hyväksyttiin 4.7.2017 ja 
1.12.2017 vuoden 2017 talousarviomuutokset.

Toimialojen merkittävimmät  
tapahtumat
 
Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialalla vuo-
si on ollut merkittävää uudelleen organisoitumisen 
aikaa. Toimialalle muodostettiin kolme tulosaluet-
ta; Päijät-Hämeen keskussairaala, avovastaanotto-
toiminta sekä kehittämisen ja terveydenedistämisen 
tulosalue. 

Keskussairaalan tuottavuus kehittyi suotuisasti ja 
kokonaistuottavuus nousi 1,8 % verrattuna edelli-
seen vuoteen. Henkilötyön tuottavuus nousi 2,4 %. 
Toimialalla valmisteltiin erityisvastuualueen vaih-
dokseen liittyen sädehoitoyksikön siirtoa Tays:lta 
HUS:lle sekä koulutukseen, tutkimukseen että kliini-
seen potilashoitoon liittyviä sopimuksia uuden eri-
tyisvastuualueen kanssa.

Avovastaanottotoiminnassa käynnistettiin laaja-
mittainen Paras vastaanotto – valmennus, mikä täh-
tää hoidonsaatavuuden paranemiseen ja aiempaa 
parempaan palvelun kohdentamiseen. Lisäksi suun-
terveydenhuollossa otettiin käyttöön Kerralla kun-
toon –toimintamalli, millä voidaan isoissa yksiköissä 
tehostaa toimintaa ja parantaa asiakaspalvelua. 

Kehittämisen ja terveydenedistämisen tulosalue 
aloitti toimintansa syksyllä. 

Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialan tu-
los muodostui 1,6 miljoonaa alijäämäiseksi muutos-
talousarvioon nähden. Toimintatuotot (ilman toimi-
alan sisällä tehtyjä tilinpäätösteknisiä hallinnon vyö-
rytyksiä) toteutuivat lähes muutostalousarvion mu-
kaisina ollen 54,3 miljoonaa euroa. Toimintakulut 
olivat 314,7 miljoonaa euroa ja ylittivät muutostalo-
usarvion noin 1,4 miljoonalla eurolla.

Ikääntyneiden palveluiden – ja kuntoutuksen toi-
mialalla toteutettiin merkittäviä toiminnallisia muu-
toksia vuoden 2017 aikana. Asiakasohjauksen ja päi-
vätoiminnan maakunnalliset toimintamallit otettiin 
käyttöön ja vuodeosastotoiminta keskitettiin kol-
meen toimipisteeseen. Sosiaalihuoltolain mukainen 
laitoshoidon korvaaminen asumispalveluilla toteu-
tettiin. Kotihoitoa vahvistettiin ja kotisairaala sekä 
tehostettu kotikuntoutus toimivat maakunnallisina. 
Myös apuvälineyksikössä otettiin käyttöön uusi toi-
mintamalli.

Taloudellisesti ikääntyneiden palveluiden ja -kun-
toutuksen toimiala tulos muodostui 3,8 miljoonaa 
euroa muutostalousarviota paremmaksi. Toimin-
tatulot olivat 40,7 miljoonaa euroa ja toteutuivat 

2,8 miljoonaa muutostalousarviota paremmin. Toi-
mintakulut olivat 197,7 miljoonaa euroa ja alittivat 
muutostalousarvion 0,9 miljoonalla eurolla.

Perhe- ja sosiaalipalveluiden toimialalla toiminta-
vuoden aikana on yhtenäistetty toimintamalleja ja 
tehty rakenteellisia uudistuksia. Lapsiperhepalve-
luissa, työikäisten palveluissa sekä vammaispalve-
luissa otettiin käyttöön uudet asiakasohjauksen toi-
mintamallit. Lapsiperhepalveluissa painopisteenä 
on ennaltaehkäisevien ja varhaista tukea tarjoavien 
palvelujen vahvistaminen. Työikäisten palveluissa ta-
loudellisen tuen palvelujen toimintamalli valmistel-
tiin ja otettiin käyttöön. Vammaispalveluiden kehit-
tämisen painopisteenä oli arkea tukevien palvelujen 
kehittäminen. Psykososiaalisten palveluiden raken-
nemuutostyössä jatkettiin psykiatrian laitospaikko-
jen vähentämistä ja avopalvelujen vahvistamista. 

Perhe- ja sosiaalipalveluiden tilikauden tulos jäi 
0,4 miljoonaa euroa muutostalousarviota alemmak-
si. Toimintatuotot olivat 17,9 miljoonaa euroa ja to-
teutuivat 2,0 miljoonaa euroa muutostalousarviota 
suurempina. Toimintakulut olivat 196,6 miljoonaa 
euroa ja ne painuivat 2,4 miljoonaa talousarviota 
alemmiksi. 

Strategia ja tukipalveluiden toimialalla toteutettiin 
erittäin lyhyessä ajassa hyvinvointiyhtymän aloitta-
misen valmisteluja ja luotiin yhteisiä ohjeistuksia ja 
toimintamalleja henkilöstöhallintoon, taloushallin-
toon, hankintoihin, tietohallintoon sekä toimitila-
palveluihin. Kolmen yhdistyvän organisaation toi-
mintamallien yhdenmukaistaminen tukipalvelujen 
osalta poikkeuksellisen tiukassa aikataulussa ja vai-
keissa olosuhteissa onnistui silti kohtuullisen hyvin. 
Toimintakauden aikana toteutettiin muun muas-
sa useita merkittäviä tietojärjestelmäuudistuksia.  
1.6.2017 toteutui ravintohuoltopalveluiden ulkois-
tus Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:lle sekä laitos-
huoltopalveluiden ulkoistus Päijät-Hämeen Laitos-
huoltopalvelut Oy:lle. Talouspalveluiden liikkeen-
luovutus Provincia Oy:lle valmisteltiin ja se toteutui 
1.1.2018 alkaen.

Strategia- ja tukipalvelut toimialan toimintaku-
lut olivat 74,3 miljoonaa euroa ja ylittivät muutosta-
lousarvion 1,3 miljoonalla eurolla. Neljä tulosaluet-
ta viidestä alitti budjettinsa, mutta Asiakasjärjestel-
mät-tulosalueen toimintakulut ylittivät muutostalo-
usarvion noin 3,5 miljoonalla eurolla. 

Ympäristöterveydenhuollossa ei tapahtunut suu-
ria toiminnallisia muutoksia toimintakauden aikana. 
Toimialan tulos toteutui 0,1 miljoonaa euroa pa-
rempana kuin muutostalousarviossa ennakoitiin. 

Päijät-Hämeen laboratoriopalveluiden ja lääkehuol-
lon liikelaitoksen toiminnassa tapahtui merkittä-
vä muutos, kun lääkehuolto siirtyi yhtymässä osaksi 
liikelaitoksen toimintaa. Liikevaihto rakenteellises-
ta muutoksesta johtuen lähes kaksinkertaistui ja oli 
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41,8 miljoonaa euroa. Asiakkaille annettujen palve-
lujenkäyttöhyvitysten jälkeen tulokseksi ennen va-
rauksia muodostui 0,05 miljoonaa euroa ja tilikau-
den ylijäämäksi varausten muutosten jälkeen 0,2 
miljoonaa euroa.

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso- liikelaitoksen lii-
kevaihto oli 1,0 miljoonaa euroa. Tilikauden alijää-
mäksi muodostui 34 423 euroa. Valtuuston asetta-
ma tulostavoite oli 0 euroa. Tilinpäätöksen laskelmi-
en valmistumisen jälkeen on selvinnyt, että Sosiaa-
lialan osaamiskeskus Verson ja perusyhtymän välillä 
oli jäänyt tekemättä eräiden projektien omarahoi-
tusosuuteen liittyvä laskutus, joka oikaistaan seu-
raavalla tilikaudella. Tämä olisi parantanut Verson 
tulosta lähelle valtuuston asettamaa tavoitetta.

Kuntien maksuosuuksien arviointia

Kuntien maksuosuuksien yhteismäärä vuonna 2017 
oli 603,3 miljoonaa euroa, joka on 1,7 % enemmän 
kuin alkuperäisessä talousarviossa. 

Erikoissairaanhoidon maksuosuudet toteutuivat 
2,6 miljoonaa euroa edellistä vuotta pienempinä ol-
len 215,4 miljoonaa euroa. Maksuosuuksien laskua 
selittää osaltaan erityismaksuosuuksien toteutumi-
nen edellistä vuotta pienempänä ja muun muassa 
psykiatrian toiminnan järjestelyt erikoissairaanhoi-
don ja perusterveydenhuollon välillä vuoden 2017 
aikana.

Päivystyskeskuksen maksuosuus toteutui viime 
vuotta alempana. Kokonaismaksuosuudeksi muodos-
tui 23,1 miljoonaa euroa, joka on 2,4 miljoonaa eu-
roa edellistä vuotta vähemmän. Päivystyskeskuksen 
käyttö laski 5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sa-
maan aikaan pystyttiin parantamaan tuottavuutta.

Ensihoitokeskuksen maksuosuudeksi muodostui 
10,2 miljoonaa euroa, joka on 0,7 miljoonaa euroa 
edellistä vuotta korkeampi. Ensihoidon osalta ver-
tailtavuutta edelliseen vuoteen haittaa hallinnon 
kustannusten erilainen käsittely ja kertaluonteiset 
vuodelle 2017 kohdistuvat kustannukset. Hyvinvoin-
tiyhtymän palvelurakenteen muutos on vaikutta-
nut puolestaan ensihoidon tulojen muodostukseen 
alentavasti.  

Peruspalveluiden kokonaismaksuosuus on 351,1 
miljoonaa euroa. Toiminnan merkittävästä laajentu-
misesta johtuen edelliseen vuoteen vertailukelpois-
ta maksuosuutta ei voida osoittaa. 

Ympäristöterveydenhuollon maksuosuus toteu-
tui 0,3 miljoonaa euroa edellistä vuotta pienempä-
nä ollen 1,5 miljoonaa euroa. Lahden Nastolan kau-
punginosa siirtyi pois yhtymän järjestämisvastuulta 
1.1.2017 alkaen ja vuoden 2017 alusta otettiin käyt-
töön uudistettu maksutaksa, joka paransi toiminta-
tuottoja.  

Jäsenkunnilta laskutettiin lisäksi hyvinvointikun-
tayhtymän perustamiskustannuksia 2,0 miljoonaa 
euroa. 

Tulevaisuuden arvio 

Ikääntymiseen liittyvä palvelutarpeen kasvu, hoito-
jen parantuminen, palkkaratkaisu ja yleinen inflaa-
tio aiheuttavat 22-24 miljoonan menojen nousupai-
neen vuosittain Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän 
alueella. Tästä valtaosa on sopeutettava toimintata-
poja muuttamalla. 

Vuoden 2018 talousarvio sisältää noin 15,3 mil-
joonaa euroa kasvurahoitusta, jonka toteutuminen 
tilinpäätöksen valmistuessa on epävarmaa. Mahdol-
linen kasvurahoitus tarkoittaa lisärahoituksen hank-
kimista mm. valtion palvelusetelipiloteista, muista 
valtion hankkeista, kumppanuuksista, hyvinvoin-
tiyhtymän omaisuuden myynneistä ja ulkokunta-
myynnin kasvusta. Mikäli kasvurahoitus toteutuu 
talousarviota pienempänä, edellyttää se yhtymäl-
tä sopeuttamistoimenpiteitä. Yhtymän talousarvion 
valmistumisen jälkeen jäsenkuntien valtuustot ovat 
päättäneet sote-rahoituksestaan. Nämä päätökset 
huomioiden kasvurahoituksen tarve vuodelle 2018 
on 7,97 miljoona euroa

Yhtymässä toteutettiin mittava potilastietojär-
jestelmän päivitysprojekti vuoden 2017 aikana. Jär-
jestelmän käyttäjiksi siirryttiin alkuvuodesta 2018 
koko yhtymän alueella. Järjestelmässä on ilmennyt 
alkuvuoden 2018 aikana ongelmia käytettävyydessä 
ja suorituskyvyssä sekä on todettu ohjelmavirheitä. 
Nämä ongelmat ovat heijastuneet potilastyöhön ja 
hidastaneet merkittävästi laskutusta.  Vuoden 2018 
alusta yhtymän johto on lähtenyt palveluntuottaji-
en kanssa yhdessä ratkaisemaan ongelmia ja mini-
moimaan riskejä.

Helmikuussa 2018 Lahden kaupungin tietoverk-
koon tunkeutui haittaohjelma, jonka vuoksi yhte-
ydet Lahden kaupungin verkon ja yhtymän verkon 
välillä jouduttiin katkaisemaan noin puolentoista 
viikon ajaksi. Tämä aiheutti huomattavaa toimin-
nallista haittaa erityisesti Lahden kaupungin verkon 
alueella sijaitsevissa toimipisteissä, joista ei päästy 
käyttämään potilastietojärjestelmää tai sosiaalipuo-
len asiakasjärjestelmää. 

Näiden tapahtumien vaikutusta yhtymän talou-
teen ja toimintaan ei voida vielä tarkasti arvioida. 
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1.4 Yhtymän henkilöstö

Hyvinvointikuntayhtymän toiminta laajeni merkit-
tävästi 1.1.2017, eikä aiempien vuosien vertailukel-
poisia henkilöstötunnuslukuja ole sen vuoksi käytet-
tävissä. 

Uuden hyvinvointikuntayhtymän aloittaessa 
1.1.2017 oli vakinaisen ja määräaikaisen henkilös-
tön määrä yhteensä 7 923 henkilöä. Vuoden 2017 
viimeisenä päivänä henkilöstömäärä oli 7 302 henki-
löä. Henkilöstömäärä laski – 7,8 % vuoden 2017 ai-
kana. Henkilöstöstä työskenteli vakinaisessa palve-
lussuhteessa 5 748 (79 %) henkilöä ja määräaikaises-
sa 1 554 (21 %) henkilöä. 

Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja 
osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikut-
tavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin 
vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta henkilös-
töresurssia kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä. 
Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa te-
kevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Vuoden 
2017 alussa henkilötyövuosien lukumäärä oli 7 238 
ja 31.12.2017 6 664 (muutos – 7,9 %). 

Vuoden 2017 lopussa, hyvinvointikuntayhtymäs-
sä työskenneltiin 344 erilaisella ammattinimikkeel-
lä. Yleisimmät ammattinimikkeet olivat lähihoitaja, 
sairaanhoitaja, ohjaaja, toimistosihteeri ja tervey-
denhoitaja. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 46,4 
vuotta. Suurimman ikäryhmän muodostivat 50–59 
-vuotiaat. Naisten osuus vakinaisesta henkilöstöstä 
oli 91 %. Osa-aikaisissa palvelussuhteissa työskente-
li 827 henkilöä, mikä on 11,3 % koko henkilöstöstä. 
Yleisimpiä osa-aikaisuuksien syitä olivat osa-aika- ja 
osatyökyvyttömyyseläke sekä osittainen hoitovapaa.  

Vuoden aikana hyvinvointikuntayhtymän palve-
luksesta poistui vakinaista henkilöstöä 707. Merkit-
tävimmät liikkeenluovutukset olivat ravinto- ja  
laitoshuoltopalveluiden ulkoistukset 1.6.2017.

Henkilöstöllä oli keskimäärin 18,0 sairausloma-
päivää henkilötyövuotta kohden. 

Sairauslomapäivien määrä kasvoi 1,7 päivää/hen-
kilötyövuosi verrattuna vuoteen 2016. Työtapatur-
man vuoksi oli poissa 212 henkilöä. 

Valtaosa sairauspoissaoloista oli lyhyitä yhdestä 
kolmeen päivään kestäviä. Näistä kertyi myös suurin 
osa poissaolopäivistä.  Sairauspoissaolojen yleisim-
mät syyt ovat tyypillisesti tuki- ja liikuntaelinten sai-
raudet, hengityselinten sairaudet ja mielentervey-
den häiriöt. Nämä olivat kolme selvästi suurinta ryh-
mää myös vuonna 2016.

Palkat ja palkkiot olivat 269 808 062 € ja  
henkilöstökorvaukset 4 400 345 €, yhteensä 
265 407 717 €. 

Yhteistyötoimikunta kokoontui 12 kertaa vuoden 
aikana. Henkilöstön edustajat ovat osallistuneet yh-
tymän, toimialojen ja tulosalueiden johtoryhmä-
työskentelyyn. Henkilöstön kuulemistilaisuuksia on 
järjestetty Yhteistoimintalain mukaisesti. 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 
2018 – 2020 uudistettiin. 

Hyvinvointikuntayhtymässä miesten osuus hen-
kilöstöstä on 11 prosenttia. Henkilöryhmistä suurin 
on hoitohenkilöstö, josta miehiä on kahdeksan pro-
senttia.

Syksyllä tehtiin työhyvinvointikysely, jolla selvitet-
tiin henkilöstön jaksamista ja muutoksen onnistu-
mista. Kyselyyn vastasi 52 % henkilöstöstä. Kyselyn 
yleisarvosanan kokonaiskeskiarvo oli 7,16. Tärkeim-
piä kehittämiskohteita ovat työyhteisöviestintä, työ-
yhteisöjen toimivuus ja muutokseen ja tulevaisuu-
teen liittyvät asiat. 

Uutta hyvinvointikuntayhtymää valmisteltaes-
sa varmistettiin se, että palkanmaksu toimii 15.1. ja 
31.1. Henkilöstöjohtamisen yhdenmukaistamistyö 
jäi vuodelle 2017. 

Vuoden 2017 aikana yhdenmukaistettiin muun 
muassa seuraavat henkilöstöjohtamisen käytännöt: 
rekrytointi, osaamisen johtaminen, työsuojelun ja 
työhyvinvoinnin johtamien, yhteistoiminta, palk-
kaus, palvelussuhdeasiat sekä työyhteisöviestintä. 

Palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmän uudistami-
nen jäivät keväälle 2018. 

Keväällä ilmestyvässä henkilöstökertomuksessa 
kuvataan yksityiskohtaisemmin henkilöstöä koske-
via tietoja.

Irtisanoutuminen 262

Liikkeen luovutus 261

Siirtyminen vanhuuseläkkeelle 142

Siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle 23

Palvelussuhteen päättäminen 16

Muut syyt 3

Yhteensä 707

Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen  
päättymisen syyt

  Kalenteripäiviä Kalenteripäiviä / htv

Sairauspoissaolo 117 550 16,2

Vapaa-ajan tapaturma 8 248 1,1

Työtapaturma 2 781 0,4

Työmatkatapaturma 1 916 0,3

Kaikki yhteensä 130 495 18,0

Sairauksista ja tapaturmista aiheutuneet poissaolot
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1.5 Ympäristötekijät ja  
ympäristötunnusluvut

Talousarviovuodesta laaditaan järjestyksessä 19. ym-
päristötilinpäätös ja sen tehtävänä on kertoa sairaa-
lan toiminnan vaikutuksista ympäristöönsä.

Ympäristötilinpäätös käsittelee keskussairaalara-
kennuksessa tapahtuvaa toimintaa. Tilinpäätöksen 
on myös tarkoitus osoittaa luotettavalla tavalla toi-
minnan ja tekojen vastaavuus valitsemaamme ym-
päristöpolitiikkaan, johon olemme ylimpää johtoa 
myöten sitoutuneet.

Ympäristötilinpäätös tarkastelee keskussairaalan 
toimintaa kolmelta eri sektorilta: Hankinnat, jäte-
huolto, luonnonvarojen ja energian kulutus.

Lajittelun tehostumisen kautta jätelajit ovat mas-
sallisesti lisääntyneet sekajätteen kustannuksella. 
Eniten on kasvanut energiajätteen määrä edellises-
tä vuodesta. Paperin määrän vähentymiseen osal-
taan vaikuttaa siirtyminen paperittomaan toiminta-
tapaan.

Ruokajätteen määrä on vähentynyt massallises-
ti vuodesta 2013 alkaen, koska uudessa ravintokes-
kuksessa jätejärjestelmä erottelee ruokajätteestä 
veden. Jätteen määrää on vähentänyt osastojen päi-

Hankinta milj. € 2013 2014 2015 2016 2017

Apteekkitarvike 13,76 13,33 14,91 15,86 16,10

Hoitotarvike 15,09 15,30 15,50 19,90 20,24

Jätelaji / kg 2013 2014 2015 2016 2017

Sekajäte 282 770 226 200 253 800 284 800 251 600

Energiajäte 194 940 242 500 258 800 272 040 283 500

 Lasi 15 750 16 170 13 990    14 256    19 010

 Ruokajäte 36 260 34 320   33 320    21 060    21 250

 Paperi  26 740   27 175   41 184    31 972   16 500

 Pahvi 64 960 68 700   80 400 83 600    78 800

 Vaarallinen jäte 21 789 23 230   24 214 24 276  25 563  

ENERGIAT / Vuosi 2013 2014 2015 2016 2017

Vesi m3 80 820 75 277 80 050 86 202 73 373

Lämpö MWh, lt-korjattu    19 027 17 824  19 092 21 213 20 989

Sähkö MWh  14 204   14 454  14 410 15 449 15 299

vystysaterioiden vähentyminen ja potilasaterian an-
noskoon pienentäminen.  

Valtaosa vaarallisesta jätteestä tulee laboratorio-
toiminnasta, sekä lääkejätteistä. Sytostaattihoidon 
lääkejätteiden määrittely vaaralliseksi jätteeksi nos-
taa jätemäärää. 

Sairaala-apteekkimme käsittelee ison osan koko 
yhtymän lääkehuollosta ja lääkejätteistä. Vaaralliset 
jätteet toimitetaan vaarallisen jätteen käsittelylai-
tokseen hävitettäväksi.

Veden kokonaiskulutuksen määrä on ollut tar-
kastelukaudella laskeva, johtuen laitteistokannan 
uusiutumisesta sekä henkilökunnalle annettavasta 
koulutuksesta.

Kuluneen vuoden lämmitystarve oli normaalia al-
haisempi. Uudet lämpötaloudelliset rakennusosat, 
sekä tekniset ratkaisut kuten esim. lämmön talteen-
ottojärjestelmät, joita vanhaan sairaalaosaan on li-
sätty viime vuosina, ovat alentaneet kulutusta ra-
kennuskuutiometriä kohti.

Sähköenergian tasaantumiseen tarkastelujaksolla 
on päästy mm. uudistamalla valaisimia ja valaistuk-
sen ohjausta, sekä automatisoimalla teknisiä ohjaus-
järjestelmiä. Tarkastelujakson aikana myös jäähdy-
tyksen tarve oli keskimääräistä pienempää, säästäen 
sähköenergiaa. 
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1.6 Muut ei-taloudelliset asiat 

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on vahva sosiaa-
li- ja terveydenhuollon toimintaa ohjaava periaate. 
Ihmisoikeuksin kunnioittamista ohjaavat tasa-arvo- 
ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Toiminnassa ei ole 
tunnistettu ihmisoikeuksiin liittyviä riskejä.

Korruption ja lahjonnan torjumiseksi on annettu 
esteellisyyttä koskeva ohjeistus eturistiriitojen vält-
tämiseksi. Hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista 
hankinnoista. Johtavat luottamushenkilöt ja viran-
haltijat ovat tehneet sidonnaisuusilmoitukset. Toi-
minnassa ei ole tunnistettu korruptioon tai lahjon-
taan liittyviä riskejä

1.7 Arvio todennäköisestä  
tulevasta kehityksestä 

Lähes kymmenen vuotta kestänyt talouden taan-
tuma päättyi vuonna 2017 ja Suomen talous saa-
vutti vuonna 2017 ennakkotietojen mukaan yli kol-
men prosentin kasvun. Tämä antaa omistajakunnille 
mahdollisuuden rahoittaa sote-palveluita aikaisem-
pia vuosia paremmin ja antaa kotitalouksille liikku-
matilaa omalla rahalla hankittavien sote-palvelui-
den käytössä.

Päijät-Häme ikääntyy nopeammin kuin Suomi 
keskimäärin. Vuonna 2018 neljännes päijäthämäläi-
sistä on yli 65-vuotiaita. Tämä lisää merkittävästi so-
te-palveluiden tarvetta ja kustannuksia. 

Lähivuosien lainsäädäntöympäristö pysyi epäsel-
vänä. Sote-uudistuksen niin sanottu valinnanvapa-
uslaki kaatui perustuslakivaliokunnassa ja valtakun-
nan hallitus antaa uuden esityksen eduskunnalle 
maaliskuussa 2018. Koko maakunta- ja sote-lakipa-
ketista on tarkoitus päättää toukokuussa 2018 ja la-
kimuutosten on tarkoitus astua voimaan 1.1.2020. 
Tämä tarkoittaisi, että hyvinvointiyhtymän toiminta 
lakkaisi 31.12.2019 ja sote-palveluiden järjestämis-
vastuu siirtyisi kesällä 2018 perustettaville maakun-
nille. Valmisteilla olevan sote- ja maakuntauudis-
tukseen liittyvä kuntien valtionosuuksien uudistus 
näyttää kannustavan omistajakunnille aliresursoi-
maan sosiaali- ja terveydenhuollon menoja vuosina 
2018–2019.

Mahdollisesti toteutuva maakunta- ja sote-uu-
distus lisää siirtymäajan jälkeen merkittävästi Päi-
jät-Hämeen soterahavirtoja mutta samalla altistaa 
palveluntuoton suoralle yksityissektorin kilpailulle 
ja uhkaa pirstoa tukipalvelut. Lainsäädännön var-
mistuttua hyvinvointiyhtymän ja uuden Päijät-Hä-
meen maakunnan tulee nopeasti luoda julkisen sek-
torin tuottajan strategia. Tämä vaikuttaa myös yhty-
män käyttämien tukipalveluiden rakenteeseen.

Keväällä 2018 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän 
valtuuston päätettäväksi tuodaan suuri keskussai-

raalan uudisosa rakennusinvestointi Rakennusvai-
he 7 (Rv7).  Rv7 korvaa vuoden 1976 alkuperäiset 
keskusleikkaamon, synnytyssalit sekä välinehuollon. 
Rv7:n arvellaan valmistuvan vuoden 2022 lopussa.

1.8 Arvio merkittävimmistä 
riskeistä ja epävarmuustekijöistä 
sekä muista toiminnan 
kehittymiseen vaikuttavista 
seikoista

Hyvinvointikuntayhtymän kokonaisriskien arvioin-
nissa on tunnistettu seuraavat merkittävät riskit ja 
toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja:

Strategiset riskit: liittyvät epävarmuuteen suunnit-
telun ja resurssoinnin osalta. Tämä tarkoittaa toi-
mintaympäristön voimakasta muutosta mm. uuden 
hyvinvointikuntayhtymän uudistustarpeisiin liittyen 
sekä sote-lainsäädännön toteutumisen epävarmuu-
teen ja sen myötä tulevaan uuteen toimintaympä-
ristöön liittyen esimerkiksi julkisten ja yksityisten vä-
lisen työnjaon ja kilpailuasetelman osalta.

Toimintaympäristöön liittyvät riskit: kireä kuntata-
lous yhdistettynä palvelujen kysynnän nopeaan kas-
vuun muun muassa väestön ikääntymisen vuoksi, 
muodostavat merkittävän riskin palvelutuotannon 
tasapainolle ja rakenteellisten uudistusten hallitulle 
toteuttamiselle. Riskit liittyvät palvelujen saatavuu-
den, laadun, kustannusten ja toteutuksen resurs-
soinnin sekä aikataulujen hallintaan. Toimintaympä-
ristöön liittyviä riskejä ovat lisänneet kuntien haluk-
kuus tai mahdollisuudet myydä sote-kiinteistöjä. Se 
vaikeuttaa sote-markkinoiden koordinointia. Uhka-
na on määräävien markkina-asemien syntyminen ja 
kilpailun vähäisyys.

Tietojärjestelmäriskit: mm. tietojärjestelmäuudistus-
ten onnistumisen varmistaminen riittävällä osaami-
sella, riittävällä henkilöresursoinnilla ja realistisella 
aikataulutuksella. Tietojärjestelmien uudistuksia on 
jo tehty paljon uuden hyvinvointiyhtymän aloituk-
seen liittyen ja näihin liittyen resursseja tarvitaan 
edelleen jatkotyöskentelyyn. Lisäksi on tarve digita-
lisaation lisäämiseen strategisten tavoitteiden mu-
kaisesti.

Henkilöstön saatavuuteen liittyvät riskit: monissa 
ammattiryhmissä on vaikeaa saada rekrytoitua tar-
vittavaa määrää ammattitaitoista henkilöstöä.

Henkilöstön osaamiseen liittyvät riskit: muutoksen 
ja teknologisen kehityksen mukana pysyminen.
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Työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen liittyvät ris-
kit: tähän riskiryhmään kuuluvat myös työn kuor-
mittavuuden kasvu työhön liittyvien muutosten ja 
kehittämisen suuren määrän vuoksi. Lisäksi työmää-
rän absoluuttinen kasvu ja henkilöstön keski-iän 
kasvaminen lisäävät riskejä tässä riskiryhmässä.

Toimitiloihin liittyvät sisäilmaongelmien aiheutta-
mat riskit sekä tilojen käytettävyydelle että henki-
löstölle.

Vahinkoriskit: hallitaan mm. kattavilla vakuutuksilla 
sekä turvallisuuskoulutuksella.

Rahoitukseen liittyvät riskit, mm. korkoriski ja pal-
velutuotannon hallittu kustannuskehitys.

Tietoturvallisuuden kehittäminen ja riskienhallinta

1.9 Selonteko sisäisen  
valvonnan ja riskienhallinnan  
järjestämisestä

Taustaa

Päätös Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän perusta-
misesta tehtiin kesällä 2016. Vuoden 2017 talous-
arvioraamia ja yhtymän strategisia kärkihankkeita 
valmisteltiin suurelta osin hyvinvointiyhtymää edel-
täneen kuntayhtymän ulkopuolisissa työryhmissä. 
Tämä johti siihen, että vuoden 2017 talousarvion 
määrärahoissa ja tavoiteasetannassa on huomatta-
vaa epätarkkuutta. Vuodelta 2017 hyvinvointiyhty-
mä pystyy raportoimaan niukasti tietoja tuotetuis-
ta palveluista ja vertailutietoja vuoteen 2016 ei ole 
käytettävissä. 

Yhtymän uusi organisaatiorakenne otettiin käyt-
töön kesken tilivuoden 20.2.2017 ja yhtymän talous-
seurannan rakenne saatiin vastaamaan organisaa-
tion uutta rakennetta 1.6.2017. Vuoden 2017 aikana 
yhtymässä oli käytössä seitsemän erillistä asiakastie-
tojärjestelmää, kaksi rinnakkaista talousjärjestelmää 
ja kaksi rinnakkaista ostolaskujärjestelmää. Tou-
kokuussa 2017 yhtymän edellinen hallitus käynnis-
ti strategia- ja tukipalvelujen YT-neuvottelut ilman 
virkamiesvalmistelua. YT-neuvotteluilla saatiin lisä-
säästöjä, mutta ne heikensivät tukipalvelujen suori-
tuskykyä koko loppuvuodeksi ja nostivat riskitasoja 
merkittävästi. Edellä mainittuun liittyi myös se, et-
tä strategia- ja tukipalvelut toimialan kolmen tulos-
aluejohtajan nimitysten viipyminen kesään 2017 asti 
aiheutti merkittävää johtamisvajetta integraation 
ja uudistusten käytännön toteutuksessa ja etene-
misnopeudessa. 

Ohjeistus sisäisen valvonnan ja  
riskienhallinnan järjestämisestä

Uuden, kolmesta organisaatiosta muodostuneen 
hyvinvointikuntayhtymän sisäisen valvonnan ja ris-
kienhallinnan ohjeistusta ja kokonaisvaltaista orga-
nisointia ryhdyttiin valmistelemaan ja päivittämään 
vuonna 2017. Näitä asioita koskevat vanhan kun-
tayhtymän ohjeistukset ovat voimassa siihen asti, 
kunnes uudet ohjeet saadaan yhtymän johdon val-
mistelusta käsiteltyä ja hyväksyttyä uuden hyvin-
vointiyhtymän hallituksessa ja valtuustossa kevään 
2018 aikana. Riskienhallinnan ja arvioinnin sekä si-
säisen valvonnan tueksi ollaan hankkimassa tietojär-
jestelmää vuoden 2018 aikana. 

Voimassa olevan vanhan kuntayhtymän sisäisen 
valvonnan ohjeen, OHJE 3/2010, 25.1.2010, mukaan 
sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat olennainen 
osa hyvää johtamis- ja hallintotapaa. Ohjeessa sel-
vitetään, mitä sisäinen valvonta on, miten se liittyy 
viranhaltijoiden ja työntekijöiden sekä luottamus-
henkilöiden tehtäviin ja mitkä ovat heidän vastuun-
sa sisäisen valvonnan järjestämisessä ja toteuttami-
sessa. Sisäisen valvonnan ohje on tarkoitettu ensisi-
jaisesti valvontavastuussa olevien esimiesten ja luot-
tamushenkilöiden sekä toissijaisesti muun henkilös-
tön käyttöön. Esimiehet ja luottamushenkilöt voivat 
käyttää ohjetta laatiessaan ja hyväksyessään omia 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitel-
miaan ja menettelytapaohjeitaan. Ohje tukee myös 
toimintakertomukseen otettavan sisäistä valvontaa 
ja riskienhallintaa koskevan selonteon laatimista.

Ohjeessa 3/2010 on ohjeistettu seuraavat asiat 
pääkohdittain: hyvä hallinto- ja johtamistapa, sisäi-
nen valvonta, sisäisen valvonnan toteuttajat ja hei-
dän vastuunsa, hallinnon järjestäminen ja johtamis-
tapa, riskienhallinta, valvontatoimenpiteet, rapor-
tointi ja tiedonvälitys sekä sisäisen valvonnan ja ris-
kienhallinnan seuranta ja arviointi.

Hyvinvointikuntayhtymän sisäinen tarkastus to-
teutettiin yhteistyössä Tays-ervan kanssa. Vuoden 
2017 aikana toteutettiin viisi erva-laajuista tarkas-
tusta ja neljä hyvinvointiyhtymän omaa tarkastusta. 
Tarkastustulokset käsiteltiin yhtymän johtoryhmässä 
ja jalkautettiin linjaorganisaatioon. Sisäinen tarkas-
tustoiminta jatkuu entisellä tavalla organisoituna 
ja entisessä laajuudessaan vuonna 2018 huolimatta 
erityisvastuualueen vaihdosta. 

Sisäisessä valvonnassa havaittuja  
ongelmia ja puutteita tilikaudella 2017

Peruspalveluiden kuntalaskutukseen otettiin käyt-
töön hyvinvointiyhtymää valmistelleen taloustyö-
ryhmän esityksestä Kuntamaisema-tuote. Ohjelman 
käyttöönotto tapahtui samaan aikaan tuotannon 
käynnistämisen kanssa niukoilla resursseilla. Lisäksi 
kaikki määritykset jouduttiin tekemään uudelleen, 
kun yhtymän laskentarakenteet muuttuivat uuden 
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organisaation mukaisiksi 1.6.2017 alkaen. Oikean-
laisen suoriteaineiston saannissa oli myös merkittä-
viä ongelmia, joka heijastui osaltaan maksuosuus-
laskennan laatuun. Suoriteaineiston keruu ja yhdis-
tely lukuisista erillisistä aineistoista jouduttiin teke-
mään manuaalisesti, mikä lisäsi virhealttiutta. Ke-
sällä havaittiin merkittäviä puutteita kustannusten 
jakosäännöissä ja täsmäytyksissä sekä käynnistettiin 
välittömästi toimenpiteet näiden asioiden korjaa-
miseksi. Syksyn aikana kaikki järjestelmän määrityk-
set käytiin läpi ja muutettiin vastaamaan mahdolli-
simman hyvin perussopimuksen vaatimuksia. Perus-
palveluiden kuntalaskutukseen tehtiin ulkopuolisen 
toimijan toimesta laaja sisäinen tarkastus, jossa käy-
tiin läpi kaikki jakoperusteet ja täsmäytykset. Tar-
kastuksen tuloksena todettiin, että peruspalvelui-
den kuntalaskutuksessa on pystytty pääosin noudat-
tamaan aiheuttamisperiaatetta. Lisäksi tilinpäätök-
sen yhteydessä tehtiin peruspalveluiden kuntalasku-
tukseen liittyen ylimääräistä tilintarkastusta, jotta 
voitiin varmistua mahdollisimman hyvin lopullisten 
maksuosuuksien oikeellisuudesta. 

Perussopimus edellyttää palveluiden laskuttamis-
ta yhtenäisillä suoritehinnoilla. Peruspalveluiden 
osalta yhtenäistä hinnastoa ei ole ollut käytettävis-
sä 2017.

Yhtymän uudistetun perussopimuksen mukaan 
asukaslukupohjaisen (kapitaatio) kuntalaskutuksen 
käyttö on aiemmasta poiketen mahdollista vain ra-
joitetusti. Eräiden maakunnallisesti hoidettujen so-
siaalipalvelujen kustannusten jako on vuonna 2017 
perustunut asukaslukupohjaiseen laskutukseen. Sa-
moin ensihoidon laskutuksesta 15 % on perustunut 
kapitaatioon vuodesta 2013 lähtien. Asukasluku-
pohjaisen laskutuksen käyttäminen edellä mainituil-
ta osin viedään valtuuston käsiteltäväksi ennen tili-
päätöksen käsittelyä valtuustossa. 

Vuonna 2018 peruspalveluiden kuntalaskutuk-
sen osalta lähtötilanne on parempi. Talousjärjestel-
mät ovat yhdistyneet, jolloin perustiedon laadun 
valvonta ja kirjaustapojen ohjeistaminen on huo-
mattavasti helpompaa. Potilastietojärjestelmin ja 
sosiaalipuolen asiakasjärjestelmien yhdistyminen 
yhtenäistää kirjaustavat ja suoritetietojen kerää-
mistä. Lisäksi manuaalisia työvaiheita pystytään vä-
hentämään. Peruspalvelut on tuotteistettu vuoden 
2017 aikana, mutta hinnaston mukaista laskutusta 
ei pystytä vielä teknisesti toteuttamaan. Peruspal-
veluiden jäsenkuntalaskutuksessa joudutaan käyt-
tämään Numerus-järjestelmää, joka laskee jäsen-
kuntakohtaiset kustannukset toteutuneiden net-
tokustannusten ja suoritteiden pohjalta, ei suorite-
hinnastoon pohjautuen.

Yhtymän johto havaitsi merkittäviä ongelmia 
kolmen yhdistetyn organisaation ict-järjestelmi-
en epätavallisen lyhyellä aikataululla toteutettuun 
integraatioon liittyen. Päällekkäiset talousjärjes-
telmät ja samaan aikaan toteutettu SAP-järjestel-
män valmistelu lisäsivät ongelmia taloushallinnon 
osalta. Ict-järjestelmien nopea integraatio vaikeut-

ti myös yhdistyneiden organisaatioiden yhteisen 
intranetin, yhteisen sähköpostijärjestelmän sekä 
yhteisten sähköisten tiedostojen käyttöönottoa ja 
sitä kautta ohjeistuksen jalkauttamista. Viimeksi 
mainitut ongelmat jatkuvat vuoden 2018 puolelle. 
Potilastietojärjestelmät yhdistettiin vuoden 2018 
alussa, mutta uuden potilastietojärjestelmän käyt-
töön oton yhteydessä havaittiin järjestelmässä jär-
jestelmätoimittajasta johtuvia virheitä. Niistä rekla-
moitiin toimittajalle ja ryhdyttiin johdon toimesta 
myös muihin korjaaviin toimenpiteisiin järjestelmä-
toimittajan kanssa.

Vanhan kuntayhtymän toimintatapoja uudis-
tettiin asteittain vuoden 2017 aikana. Satoja toi-
mintaohjeita yhtenäistettiin ja niiden jalkautumis-
ta valvottiin. Johdon sisäisen valvonnan ja sisäisen 
tarkastuksen seurannalla ja toimenpiteillä havait-
tiin integraatiossa uuden yhtymän ohjeistuksessa 
puutteita ja eritahtisuutta. Näitä korjattiin sitä mu-
kaan, kun niitä havaittiin myös esimiesten ja henki-
löstön aloitteista. Sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan päivitetyt ohjeet tulevat yhtymän hallituk-
sen ja valtuuston käsiteltäviksi maalis- huhtikuussa 
2018. Yhtymän toimialojen johtamisjärjestelmien 
kuvaukset yhtenäistetään ja niissä kuvataan myös 
valvontavastuut yhdenmukaisesti. Yhtenäistetyt 
toimialojen johtamisjärjestelmien kuvaukset val-
mistuvat maaliskuussa 2018.



16Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä  |  Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017

Tilikauden tuloksen 
muodostuminen ja 
toiminnan rahoitus

2
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2.1 Tilikauden tuloksen  
muodostuminen

Tilikauden jaksotettujen tulojen riittävyys jaksotet-
tuihin menoihin osoitetaan tuloslaskelman välitu-
losten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikau-
den tuloksen avulla.

Toimintakate ilmoittaa kuntayhtymän korko- ja 
muihin rahoituskuluihin sekä poistojen ja arvon-
alennusten kattamiseen käytettävissä olevan käyt-
tötalouden tulorahoituksen määrän. Toimintakate 
säilyi edellisvuoden tasolla.

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytet-
täväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhen-
nyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaes-

sa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että 
mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitel-
mapoistojen suuruinen, kuntayhtymän tulorahoitus 
on riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää päte-
vänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaa-
vat kuntayhtymän keskimääräistä vuotuista inves-
tointitasoa. Vuosikate riittää suunnitelman mukais-
ten poistojen kattamiseen, mutta yhtymän tulevat 
investoinnit ylittävät poistojen tason, jolloin inves-
tointeja ei pystytä kattamaan tulorahoituksella.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulo-
jen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kun-
tayhtymän vapaaehtoisia varauksia tai omaa pää-
omaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään pois-
toeron, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen 
muutokset.

(1000 €) 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016

Toimintatuotot 710 779 423 696

Toimintakulut -697 139 -410 226

Toimintakate 13 640 13 470

Korkotuotot 3 5

Muut rahoitustuotot 256 116

Korkokulut -436 -591

Muut rahoituskulut -215 -235

Vuosikate 13 248 12 765

Poistot ja arvonalentumiset -13 232 -12 532

Satunnaiset erät 0 0

Tilikauden tulos 16 233

Tilinpäätössiirrot 170 85

Tilikauden yli-/alijäämä 185 318

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 102,0 103,3

Vuosikate/Poistot, % 100,1 101,9

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 

100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön)

Vuosikate/Poistot, %

100* Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset
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2.2 Toiminnan rahoitus

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastel-
laan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnus-
lukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erik-
seen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä 
ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, 
oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten  
nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus  
tai summa osoittaa kuntayhtymän kassavarojen 
muutoksen.

Vuosikate ja sen korjauserät
Rahoituslaskelma lähtee liikkeelle tuloslaskelmasta 
siirtyvällä vuosikatteella, jota korjataan tulo- 
rahoituksen korjauserillä ja satunnaisilla erillä.  
Tulorahoitukseksi muodostuu korjauserien jälkeen  
13,5 miljoonaa euroa.

Investointien tulorahoitus % -tunnusluku kertoo, 
kuinka paljon investointien omahankintamenoista 
on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähen-
nettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on 
jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyt-
töomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen 
määrää vähentämällä.

Lainanhoitokate kertoo kuntayhtymän tulorahoi-
tuksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja 
lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen 
hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Jos 
tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pää-
oman hoitoon ottamaan uutta lainaa, realisoimaan 
kuntayhtymän omaisuutta tai vähentämään kassa-
varoja.

Maksuvalmius
Kuntayhtymän kassavarat kasvoivat 15,2 miljoonalla 
eurolla ja kassan riittävyys oli 19,6 päivää. Vuonna 
2017 ei nostettu uutta pitkäaikaista lainaa.
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(1000 €) 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016

Toiminnan rahavirta

   Vuosikate 13 248 12 766

   Tulorahoituksen korjauserät +/- 258 13 506 1 674 14 439

Investointien rahavirta

   Investointimenot -9 445 -11 984

   Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 39

   Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 96 -9 350 0 -11 945

Toiminnan ja investointien rahavirta 4 157 2 495

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

   Antolainasaamisten lisäykset -862 0

   Antolainasaamisten vähennykset 18 -844 28 28

Lainakannan muutokset

   Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 7 237

   Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -2 609 -9 845

Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- 0,00 -2 609 0 -2 609

Oman pääoman muutokset +/- -300 -300 0 0

Muut maksuvalmiuden muutokset

   Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset +/- 650 -26

   Vaihto-omaisuuden muutos +/- -588 16

   Saamisten muutos +/- -27 542 4 286

   Korottomien velkojen muutos +/- 42 273 14 793 -8 485 -4 209

Rahoituksen rahavirta 11 040 -6 791

Rahavarojen muutos +/- 15 197 -4 296

Rahavarat 31.12. 38 261 23 064

Rahavarat 1.1. 23 064 15 197 27 360 -4 296

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä

 5 vuodelta, 1000 € 11 803 1 415

Investointien tulorahoitus 140,3 106,9

Lainanhoitokate 4,5 1,3

Kassan riittävyys, pv 19,6 19,4

Investointien tulorahoitus %

100* Vuosikate / investointien omahankintameno

Lainanhoitokate

(Vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + lainanlyhennykset

Kassan riittävyys (pv)

365 pv x rahavarat 31.12. / kassasta maksut tilikaudella
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2.3 Kuntayhtymän tase ja sen tunnusluvut

Kuntayhtymän rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla (1000 €)

VASTAAVAA 2017 2016

PYSYVÄT VASTAAVAT 96 483 99 523

Aineettomat hyödykkeet 1 090 1 848

   Aineettomat oikeudet 1 090 1 848

 Aineelliset hyödykkeet 92 743 95 877

    Maa- ja vesialueet 645 645

    Rakennukset 73 743 78 893

    Kiinteät rakenteet ja laitteet 845 1 058

    Koneet ja kalusto 16 119 14 717

    Muut aineelliset hyödykkeet 35 35

    Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 356 529

Sijoitukset 2 650 1 798

    Osakkeet ja osuudet 1 598 1 590

    Muut lainasaamiset 1 052 208

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 100 100

   Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 100 100

VAIHTUVAT VASTAAVAT 110 427 67 097

Vaihto-omaisuus 4 821 4 233

   Aineet ja tarvikkeet 4 821 4 233

Saamiset 67 344 39 799

Pitkäaikaiset saamiset 10 991 10 503

    Myyntisaamiset 10 991 10 503

Lyhytaikaiset saamiset 56 352 29 295

    Myyntisaamiset 37 097 22 529

    Muut saamiset 16 901 5 478

    Siirtosaamiset 2 354 1 288

Rahoitusarvopaperit 101 101

    Muut arvopaperit 101 101

Rahat ja pankkisaamiset 38 160 22 963

VASTAAVAA YHTEENSÄ 207 010 166 720
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VASTATTAVAA 2017 2016

OMA PÄÄOMA 61 671 61 785

Peruspääoma 60 537 60 537

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 949 930

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 185 318

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1 266 1 436

Vapaaehtoiset varaukset 521 521

Poistoero 745

PAKOLLISET VARAUKSET 12 069 11 811

  Muut pakolliset varaukset 12 069 11 811

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 991 1 341

   Valtion toimeksiannot 1 014 519

   Muut toimeksiantojen pääomat 977 822

VIERAS PÄÄOMA 130 014 90 347

Pitkäaikainen 25 839 28 448

    Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 25 839 28 448

Lyhytaikainen 104 175 61 899

    Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2 609 2 609

    Saadut ennakot 45 108

    Ostovelat 35 331 17 793

    Muut velat 15 796 10 053

    Siirtovelat 50 394 31 336

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 207 011 166 720

TASEEN TUNNUSLUVUT

    Omavaraisuusaste % 30 38

    Suhteellinen velkaantuneisuus, % 18 21

    Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista 46 24

    Kertynyt ylijäämä, 1000 € 1 134 1 248

    Lainakanta 31.12. ,1000 € 28 448 31 057

    Lainasaamiset, 1000 € 1 052 208

Omavaraisuusaste, %   
100*(Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset ) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)  

Suhteellinen velkaantuneisuus, %   
100*(Vieras pääoma - Saadut ennakot)/Käyttötulot  

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista   
100*(Vieras pääoma - Saadut ennakot+Vuokravastuut) / Käyttötulot  

Kertynyt yli/alijäämä   
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  

Lainakanta 31.12.   
Vieras pääoma-(Saadut ennakot+Ostovelat+Siirtovelat+Muut velat)  

Lainasaamiset 31.12.   
Sijoituksiin merkityt Joukkovelkakirjalainasaamiset ja Muut lainasaamiset  
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Taseessa yhtymän varat eli vastaava esitetään siten, 
että vaikeammin rahaksi muutettavista käyttöomai-
suuseristä edetään likvideinä varoina oleviin eriin. 
Taseen pääomaerät eli vastattava esitetään edeten 
sidotuimmista oman pääoman eristä ensin makset-
taviin lyhytaikaisen vieraan pääoman eriin.

Yhtymän taseen loppusumma kasvoi 40,3 miljoo-
nalla eurolla.

Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat yhty-
män omavaraisuutta ja velkaisuutta. 

Omavaraisuusaste, % mittaa yhtymän vakavarai-
suutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyjä selviytyä 
sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuu-
den hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntata-
louden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 
% tai sitä alempi omavaraisuus merkitsee kuntata-
loudessa suurta velkarasitusta. Yhtymän omavarai-
suusaste oli 30 %.

Suhteellinen velkaantuneisuus, % tunnusluku ker-
too, kuinka paljon yhtymän käyttötuloista tarvittai-
siin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Se on oma-
varaisuutta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien 
välisessä vertailussa, koska käyttöomaisuuden arvos-
tus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun ar-
voon.

Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun ar-
vo on, sitä paremmat mahdollisuudet yhtymällä on 
selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. 
Yhtymän suhteellinen velkaantuneisuus oli 18 %.

Taseen kasvuun vaikutti vuoden alussa toteutu-
neet liiketoimintasiirrot. Pitkäaikaisen velan määrä 
laski, mutta lyhytaikaiset velat kasvoivat 42,3 mil-
joonaa euroa.
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2.4 Kokonaistulot ja  
-menot 2017

Kokonaistulojen ja -menojen laskelma on laadittu 
tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisäl-
tävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtu-
mat. Kokonaistulo ja -meno -käsitteet kattavat las-
kelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tu-
lot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet 
ja käytön.

2.5 Hallituksen esitys tilikauden 
tuloksen käsittelystä ja talouden 
tasapainottamisesta

Tilikauden tulos on 15.577,61 euroa. Päijät-Hämeen 
laboratoriopalveluiden ja lääkehuollon liikelaitok-
sen investointivarauksen käytöstä syntyneen pois-
toeron tuloutuksen jälkeen tilikauden ylijäämäksi 
muodostuu 185.271,41 euroa.

Hallitus esittää, että ylijäämä 185.271,41 euroa  
siirretään omaan pääomaan yli- ja alijäämätilille.

TULOT 1000 € % MENOT 1000 € %

Toiminta Toiminta

      710 779 99,9 Toimintakulut -697 139 98,1

Korkotuotot 3 0,0 Korkokulut -436 0,1

Muut rahoitustuotot 256 0,0 Muut rahoituskulut -215 0,0

Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät

    +/- Pakollisten varausten muutos 258 0,0

Investoinnit Investoinnit

Pysyvien vastaavien  
hyödykkeiden luovutustulot

96 0,0 Investointimenot -9 445 1,3

Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta

Antolainasaamisten vähennys 18 Antolainasaamisten lisäys -862 0,1

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 609 0,4

Oman pääoman lisäykset 0 0,0 Oman pääoman vähennykset -300 0,0

Kokonaistulot yhteensä 711 152 100,0 Kokonaismenot yhteensä -710 748 100,0
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Talousarvion  
toteutuminen;  
toiminnallisten ja  
taloudellisten  
tavoitteiden  
toteutuminen

3
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3.1 Kärkihanketyöryhmien taloudellisten ja toiminnallisten  
tavoitteiden toteutuminen

Alla on esitetty kärkihanketyöryhmissä esille nostetut rakennemuutokset, joilla tavoitellaan taloudellisia 
säästöjä.

Erikoissairaanhoito; tavoite 1,5 M€ Toteuma 1,6 M€

vuodeosastopaikkojen uudelleenjärjestely
PHKS (= somatiikka) 0,5 M€
Psykiatrian yksi kuntoutusosasto suljettiin tammikuussa 2017.  
Hoitopäivät vähenivät n. 19 % edelliseen vuoteen verrattuna

lähetekontrollin tiukentaminen LKS sis.pkl siirtyminen PHKS toiminnaksi lisäsi lähetteitä +9,6 %

uusintakäyntien vähentäminen Huolimatta lisääntyneestä potilasmäärästä kontrollikäynnit vähentyneet 0,2 M€

lisätöiden rajaaminen
Hoidon saatavuuden turvaamiseksi on lisätyötä tehty käsikirurgiassa, ortopediassa, 
onkologiassa, tähystyksissä sekä jatkettu kuulokeskuksessa

varahenkilöstön käytön tehostaminen PHKS:n säästö 0,2 M€

laboratorio- ja kuvantamistutkimusten 
käytön ohjeistuksen tiukentaminen

Magneettirekasta voitu luopua 0,2 M€

care manager -toiminta Säästö 0,5 M€

Sosiaalipalvelut; tavoite 1,8 M€ Toteuma 1,5 M€ (sis. myös vammaispalvelujen toiminnalliset muutokset)

asiakasohjaus ja  
palveluverkon tarkastelu

Tavoite toteutunut. Työikäisten, lapsiperhepalvelujen ja vammaispalvelujen asiaka-
sohjaus on organisoitu maakunnallisesti ja käynnistetty toimintamallien yhtenäistä-
minen. Sosiaalihuollon ohjaus ja neuvontapiste Polku (toimipiste Lahden kaupun-
ginsairaala) on integroitu osaksi asiakasohjauksen kokonaisuutta. Palveluverkon 
tarkastelu on käynnistetty. Taloudellisen tuen palvelut on keskitetty maakunnalli-
sesti työikäisten palveluihin.  

sosiaalityön rekrytointi

Tavoite ei toteutunut. Sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on ollut koko vuoden ajan 
haasteellista, minkä myötä asiakkaat eivät ole saaneet palveluja oikea-aikaisesti, ei-
kä asiakastyö ole toteutunut suunnitelmallisesti ja kustannusvaikuttavasti. Myöskään 
palvelutakuussa ei ole pysytty.  Tilanteen parantamiseksi on laadittu selvitys kehittä-
misehdotuksineen sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien työntekijätilanteesta. Sel-
vitystyön aikana henkilöstö otettiin mukaan pohtimaan keinoja tilanteen parantami-
seksi. Vammaispalvelujen, lapsiperhepalvelujen ja työikäisten palveluissa työskentele-
vien sosiaalityöntekijöiden palkkausta tarkistettiin 1.8.2017. Selvityksessä esille nostet-
tujen muiden kehittämistoimenpiteiden toimeenpano on käynnistetty.

ehkäisevä ja varhainen tuki  
lapsiperheille lastensuojelun  
tarpeen vähentämiseksi

Palvelurakenneuudistus käynnistetty. Kaksi lastenkotia (Huhmaranta ja pikkulasten-
koti Lahdessa) lakkautettiin. Lastenkodeista vapautunutta henkilökuntaa on siirretty 
varhaiseen tukeen ja lastensuojelun avohuoltoon syyskuussa. LAPE-muutosohjelman 
toimeenpano on käynnissä Päijät-Hämeessä. Kehittämistyöhön osallistuvat yhtymän 
lisäksi kunnat, järjestöt ja seurakunnat. Huomisen hyvinvointia lapsille ja perheille Päi-
jät-Hämeessä – kehittämis-hankkeen 2017–2018 painopisteenä on perhekeskustoimin-
tamallin ja oppilashuollon kehittäminen. Hämeen MLL:n kanssa on tehty yhteistyötä 
ja käynnistetty perhekummitoiminta. Kehittämistyötä on tehty yhteistyössä SOS-lapsi-
kylän kanssa. Kuntien kanssa on valmisteltu koulukuraattori- ja koulupsykologipalve-
lujen siirto kunnille siten, ettei yhtymä järjestä enää palveluja 1.1.2018 alkaen.

perhehoidon kehittäminen  
lastensuojelussa ja vammaispalveluissa

Tavoite toteutunut. Yhtymä on hakenut lyhyt – ja pitkäaikaisia sijaisperheitä lasten-
suojeluun. Alle kouluikäisten lyhytaikainen- ja kriisihoito on toteutettu kesästä 2017 
alkaen perhehoidossa. Lyhytaikaisten perhehoitajien määrä kasvoi vuoden aikana 
kolmesta kahdeksaantoista. Lyhytaikaisen perhehoidon palkkioita ja korvauksia on 
tarkistettu. Kaikenikäisten perhehoitoa kehitetään Perhonen-projektissa yhteistyös-
sä ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen toimialan kanssa.   
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Mielenterveyspalvelut, tavoite 0,2 M€ Toteuma 0,4 M€

asiakasohjauksen keskittäminen ja  
Akuutti24:ssa akuuttitiimi

Tavoite toteutunut. Psykiatrisia sairaanhoitajia työskentelee Akuutti24:ssä ja  
määrä lisääntyy kehittämissuunnitelman mukaisesti 1.1.2018. Virka-aikaista  
psykiatrian erikoislääkärin konsultaatiopalvelua on lisätty A24:ään. 

sosiaalipäivystyksen laajennus  
Akuutti24:n yhteyteen. 

Tavoite toteutunut. Keväällä 2017 on laadittu kehittämissuunnitelma, jonka  
mukaisesti sosiaalipäivystys on laajentunut Akuutti24:n yhteyteen 1.1.2018-.  
Sosiaalipäivystyksen henkilökuntaa on 1.1.2018 alkaen poliisilaitoksen ja  
Akuutti24:n yhteydessä.    

selviämisaseman perustaminen  
Akuutti24:n yhteyteen

Tavoite ei toteutunut. Selviämishoitoaseman perustamisesta on laadittu esiselvitys. 

erikoissairaanhoidon polikliinisten  
toimintojen kehittäminen

Tavoite toteutunut. Orimattilan psykiatrian aluepoliklinikan toiminta on loppunut 
kesällä 2017 ja aluepoliklinikan resursseja on siirretty perustason toiminnan vahvis-
tamiseksi. Videovälitteisten lääkärikäyntien pilotointi on käynnistetty ja ryhmämuo-
toista toimintaa on kehitetty.  Virkatyöajan ulkopuolista ja jalkautuvaa poliklinikka-
toimintaa on lisätty.

asumispalvelujen koordinointi
Tavoite toteutunut. Asumispalvelujen kokonaiskoordinaatio on käynnistetty  
palvelujen piirissä olevien asiakkaiden kuntoutumisen seuraamiseksi.  
Asumispalveluihin ohjautuvien asiakkaiden tilannetta arvioidaan yhtenäisin  
kriteerein ja moniammatillisesti.

päihdepsykiatrian poliklinikan 
toiminnan aloitus

Tavoite toteutunut. Päihdepsykiatrian poliklinikkaa on suunniteltu ja toiminta  
käynnistynyt vaiheittain loppuvuodesta. Poliklinikka keskittyy vaikeimmin  
oireileviin potilaisiin kuten raskaana oleviin päihteiden käyttäviin ja  
opioidikorvaushoidon aloitukseen ja hoidon toteutuksen arviointiin. Poliklinikka 
tarjoaa myös konsultaatioita ja asiantuntija-apua yhtymän muille toimijoille.
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Ikääntyneiden palvelut,  
tavoite 1–3 M€

Toteuma 1,5 M€. Tuottavuushyötyä laskevat vuodeosastoratkaisun poliittisen  
päätöksenteon viivästyminen sekä tyhjien vuodeosastojen vuokrakustannukset  
(1,2 M€).

kolme eri vaihtoehtoa  
vuodeosastopalvelujen  
rakennemuutokseksi

Perusterveydenhuollon vuodeosasto palveluverkon kehittämisvaihtoehdot on mää-
ritelty ja palveluverkko on keskitetty kolmeen toimipisteeseen. Samalla käynnis-
tettiin kuntiin arviointi- ja kuntoutustoimintaa asumispalveluihin. Vuodeosastover-
kon toimeenpano viivästyi alkuperäisestä suunnitelmasta, mikä vähensi toimialan 
merkittävimmän tuottavuustoimenpiteen tuottavuusvaikutusta. Vuodeosastoista 
vapautuville tiloille ei ole löytynyt jatkokäyttöä, joten vuokrakulut ovat myös vai-
kuttaneet kustannushyötyyn. Tavoitteena on keskittää perusterveydenhuollon vuo-
deosastopalvelut kahteen toimipisteeseen: Akuuttigeriatria ja vaativa kuntoutus 
keskussairaalan yhteyteen ja kuntoutus Salpausselän kuntoutussairaala Jalmariin. 
Samallaon vielä arvioitava arviointi- ja kuntoutusyksiköiden palveluverkko. Valmis-
telutyöryhmä aloittaa työn vuoden 2017 lopulla. Suunnitelma valmistuu keväällä 
2018.

tavoitteena kotihoidon vahvistaminen  
rakennemuutoksesta vapautuvalla  
kapasiteetilla

Rakennemuutoksissa pitkäaikaisen laitoshoidon resursseja siirrettiin kotiin vietävien 
palvelujen vahvistamiseen. Merkittävimmät panostukset tehtiin maakunnalliseen 
kotisairaalatoimintaan ja maakunnalliseen kotikuntoutukseen. Varsinaisen kotihoi-
don vahvistaminen jäi vajaaksi, koska resurssit eivät riittäneet.

kotikuntoutuksen laajentaminen  
koko toiminta-alueelle

Tavoite on toteutunut, maakunnallinen toiminta on käynnistynyt

arviointi- ja kuntoutusjaksojen  
käyttöönotto koko palvelualueella

Tavoite on toteutunut, maakunnallinen toiminta on käynnistynyt

teknologian ja digitalisaation  
vahvistaminen palveluissa

Kotiin vietäviin palveluihin on perustettu etähoiva- ja teknologiayksikkö Severi, jo-
ka vastaa etähoiva- ja turvateknologiapalveluista. Tuotantokäytössä on tällä hetkel-
lä etähoiva, eli kuvapuhelinpalvelu. Sen käyttö on laajentunut myös vanhuspalvelu-
jen ulkopuolelle. Sovellusta hyödynnetään myös ammattilaisten välisessä kommuni-
koinnissa ja lääkäreiden etäkäynneissä. Niin ikään tuotantokäytössä on paikantava 
turvaranneke, jonka avulla voidaan seurata muistisairaan henkilön liikkumista ja ot-
taa häneen yhteys, mikäli turvarajat ylitetään. Käytössä on myös runsaasti erilaista 
kodin turvateknologiaa. 

Lahden kaupunki rahoittaa toimialle Älykäs koti -hanketta, jossa kehitetään ja ote-
taan käyttöön kotona asumista tukevaa teknologiaa. Pilotoinnissa on tällä hetkel-
lä lääkeautomaatti, vuodeanturi sekä erilaisia etähoitolaitteita. Lisäksi pilotoidaan 
alustaratkaisua, joka kerää tiedon kaikista etälaitteista ja jakaa sen eri käyttäjien 
kesken. Tähän alustaan liittyen on kehitteillä myös keinoälyratkaisu, joka tunnistaa 
kotona pärjäämisen riskitekijöitä. Pilotti toteutetaan rahoitustahon vuoksi Lahdes-
sa, mutta kaikki mitä otetaan tuotantokäyttöön, otetaan koko maakunnan alueelle.

kotona selviytymistä tukevien  
palvelujen (kotisairaala,  
lääkäripalvelut, kuntouttava  
päivätoiminta) vahvistaminen

Maakunnallinen kotisairaalatoiminta on käynnistetty. Toimintamallia arvioidaan yh-
dessä terveyspalveluiden kanssa. Tavoitteena on arvioida kotisairaalatoiminnan ja 
ensihoidon/ EVA-toiminnan integrointimahdollisuuksia. Kotihoidon lääkäripalvelut 
on keskitetty. Lisäresursointia ei ole voitu tehdä. Kotihoidon ja palveluasumisen lää-
käritoiminnasta on laadittu vaihtoehtoiset toimintamallit omalle toiminnalle ja os-
topalvelulle. Kumpaakaan toimintamallia ei ole voitu toteuttaa kokonaisuudessaan 
resurssien riittämättömyyden vuoksi. Kuntouttavan päivätoiminnan kokonaisuutta 
on muutettu siten, että kuntoutuksen painopistettä on siirretty kotiin vietäviin kun-
toutuspalveluihin.
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Terveyspalvelut, tavoite 2,05 M€ Toteuma 0,7 M€

apuvälinepalvelujen yhdistyminen vuoden 
2017 aikana, kuuluu ikääntyneiden palve-
lujen ja kuntoutuksen toimialalle

Toiminnallinen ja taloudellinen yhdistyminen toteutunut. Yhteiset apuvälineiden 
luovutusperusteet ovat käytössä koko alueella, yhteinen tietojärjestelmä ja budjetti 
(sekä erikoissairaanhoito että perusterveydenhuolto). Asiakas voi asioida valitsemas-
saan apuvälinepalvelupisteessä. Sovitut keskitetyt palvelut ja niiden ohjaus. Osaa-
misen kehittäminen käynnissä osaamisverkoston kautta. Heinola ja Sysmä mukana 
erillisellä määräaikaisella sopimuksella. Apuvälineiden tarve lisääntyy väestön ikään-
tymisen ja kotona asumisen myötä. Toiminnallisilla muutoksilla pyritään vastamaan 
kustannusneutraalisti lisääntyvään palvelutarpeeseen sekä kohdentamaan resursse-
ja pienimuotoisiin asunnon muutostöihin. (0,2 M€)

vuodeosastoratkaisu yhdessä  
vanhuspalvelujen kanssa

Kuvattu Ikääntyneiden palveluiden yhteydessä.

kotiutusprosessin hiominen  
kuntoutuksen suunnittelun yhteydessä, 
kuuluu ikääntyneiden palvelujen ja  
kuntoutuksen toimialalle

On sovittu yhteistyössä vammaispalvelujen kanssa toimintamallista, jolla nopeute-
taan kodin muutostöitä. Lisäksi on osana kotikuntoutuksen käynnistämistä muutet-
tu kotiutuskäytäntöä siten, että on tunnistettu niitä potilaita, joille kotikuntoutus 
on tarpeellista ja siten lyhennetty sairaalassaolo aikaa ja siirretty painopistettä ko-
tiin vietävään kuntoutukseen. Osana kotikuntoutusta arvioidaan kokonaisvaltaisesti 
kotona asumista ja toteutetaan niitä toimenpiteitä, jolla se on mahdollista, eli koto-
na asumisen edellytyksiä tarkastellaan asiakkaan näkökulmasta laajana kokonaisuu-
tena. Kotiutusprosessin tarkastelu kuntoutuksen näkökulmasta on edennyt Ikä&-
Kunto -prosessityöryhmän alatyöryhmässä, kuntoutuksen osalta prosessien kuvaus 
on lähes valmis sisältäen avaintoimintojen tunnistamisen. Kuntoutuksen osalta työ-
tä on tehty painottaen kotiutumista neljästä näkökulmasta: erikoissairaanhoito, Jal-
marin ortopedinen ja neurologinen kuntoutus sekä kotikuntoutus (säästö 0,2 M€). 

digitalisaation edistäminen (mm. teksti-
viestimuistutusten käyttöönotto, ajanva-
raustoimintojen ja sähköisen asioinnin  
tehostaminen, videovälitteisen vastaan-
oton mahdollistaminen) Yhdistyvissä  
organisaatioissa yhteensä 13 000  
peruuttamatonta käyntiä

Peruuntuneita käyntejä on pystytty vähentämään konservatiivisessa ja operatiivises-
sa tulosyksikössä, mutta psykiatriassa määrä on lisääntynyt. Psykiatriassa on aloitet-
tu yhdessä yksikössä tekstiviestipilotti muistuttamaan vastaanottoajasta. Alkukoke-
mus on ollut lupaava ja toimintatapaa ollaan laajentamassa. 

suun terveys ”Kerralla kuntoon”  
-toimintamallin käyttöönotto

Suunterveydenhuollon Kerralla kuntoon – toimintamalli käynnistyi jonkin verran 
myöhässä suunnitellusta Lahden kaupunginsairaalan remontin viivästymisen vuoksi. 
Käynnistyttyään noin 50 % klinikan potilaista voitiin hoitaa kuntoon yhdellä käyn-
nillä. Arvioitu euromääräinen säästö oli 0,1 M€.

vastaanottopalveluiden ja perustervey-
denhuollon ja erikoissairaanhoidon yh-
teistyön kehittäminen

Kehitetty yhdessä uusia hoitopolkuja. Lahden kaupunginsairaalan erikoislääkäritoi-
minta liitetty osaksi keskussairaalan klinikoita, mikä mahdollistaa yhteneväiset hoi-
tokäytännöt. 0,2 M€

lasten ja nuorten terveyspalveluiden  
yhtenäistäminen ja integraatio

Perusterveyshuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden toiminnallista in-
tegraatiota kehitetty. Kehittämistyö liittyy myös LAPE-muutosohjelman toimeenpa-
noon Päijät-Hämeen maakunnassa. 

Henkilöstöryhmä, tavoite 2,2 M€
Säästötavoite ei toteutunut, koska se perustui koko henkilöstön lomauttamiseen ja 
lomautuksia ei toteutettu vuonna 2017.

Tukipalvelut, tavoite 2,7 M€ Säästötavoite ei toteutunut yhtiöittämisillä 2017

laitoshuolto, ravintohuolto ja  
ict-palvelut

Laitoshuollon, ravintohuollon ja ict-palvelujen ulkoistukset toteutettu. Kärkihanke-
työryhmissä esitetty 2,7 miljoonan euron säästötavoite koskee kokonaisuudessaan 
vuositasolla laitoshuollon ja ravintohuollon yhtiöittämisillä tavoiteltavia säästöjä. 
Em. palvelujen yhtiöittämiset toteutettiin 1.6.2017. Yhtiöittämisillä arvioituja sääs-
töjä ei toteutunut vielä vuonna 2017.

kiinteistöjen tarpeen arviointi ja  
sopimukset

Kiinteistöjen tarpeiden arviointi ja sopimuksien arviointi aloitettiin 2017 ja  
työ jatkuu edelleen.

hankintatoimi
Hankintojen menettelytapoja ja koulutusta kehitettiin ja hankintojen toimintamal-
lin uudistaminen on parhaillaan valmistelussa. 
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Yhteenveto euromääräisten tavoitteiden toteumasta

Kärkihanketyöryhmä Säästötavoite M€ Toteuma M€

Erikoissairaanhoito 1,5 M€ 1,6 M€

Sosiaalipalvelut 1,8 M€ 1,5 M€

Mielenterveyspalvelut 0,2 M€ 0,4 M€

Ikääntyneiden palvelut 1-3 M€ 1,5 M€

Tukipalvelut 2,7 M€ 0,0 M€

Terveyspalvelut 2,05 M€ 0,7 M€

Henkilöstöryhmä 2,2 M€ 0,0 M€

Yhteensä 11,45–13,45 M€ 5,7 M€
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Strategiset tavoitteet kärkihanketyöryhmittäin

Terveyspalvelut

Taloudellinen kestävyys Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma

Kustannusten kasvu  
sektoreittain enintään 1 % 
vuodessa (tp 2015 + 1 %,  
sis. Kikyn vaikutus)

Toiminta- ja taloussuunnitel-
man toteutuminen kokonai-
suutena ja sektoreittain

Poikkeama 0% TP16 vs. TP17:
-ESH toteutunut
-Päivystyskeskus toteutunut
-Ensihoitokeskus ei toteutunut
-Avovastaanotot ei mitattavissa

Otetaan käyttöön kustannus-
tehokkuutta ja vaikuttavuutta 
arvioivia mittareita

Kokonaistuottavuus
Henkilötyön tuottavuus

> 0
> 0 

Toteutunut, DRG-pistetuotta-
vuus: kokonaistuottavuus  
+1,8 % ja henkilötyön  
tuottavuus +2,4 % edelliseen 
vuoteen

Vaikuttavuus Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma

Asukkaiden terveyserot  
kaventunut

PYLL-indeksit Vähintään valtakunnan  
keskiarvo

Ei mitattavissa  
(tieto vuodelta 2014)

Palveluiden horisontaalinan ja 
vertikaalinen integraatio

Toimialan erikseen määrittele-
mät asiakasprosessit

Tavoitteena on kuvata valitut 
asiakasprosessit vuoden 2017 
aikana

Pääosin toteutunut

Palveluketjut muodostavat 
saumattoman kokonaisuuden

Jonotusaika kiirettömään  
hoitoon 
 
Uusien palveluketjujen  
määrä ja käytettävyys

Valtakunnan 
keskiarvo 
 
Kuvataan / 
päivitetään x10/v

Toteutunut

7 palveluketjua viety 
Terveysporttiin

Innovatiiviset uudet toiminta-
mallit sekä tietotekniikan ja 
digitalisaation hyödyntäminen

Hyviksen käyttö Vähintään valtakunnan  
keskiarvo

Ei toteutunut

Tavoitteellinen tiedolla  
johtaminen

Esimiehen työpöydän käyttö Käyttö laajenee vuonn 2017 Käyttöä laajennettu  
avovastaanottoon

Asiakaslähtöisyys Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma

Asiakkaiden tyytyväisyys  
palveluihin paranee

Muistutukset ja kantelut Vähenevät vuodesta 2016 Ei kattavaa vertailutietoa

Hyvinvointiyhtymä on perusta-
sovetoinen, uudelleenorgani-
soitu ja toimintakulttuuriltaan 
ennakkoluuloton, nopeasti 
reagoiva ja ratkaisukeskeinen 
toimija

Jonotusaika kiireettömään 
hoitoon

Valtakunnan keskitasoa T3 aika lääkärille omassa  
tuotannossa n. 2,5 vk ja  
ulkoistetuilla asemilla  
runsas 3 vk. 

Palvelut tuotetaan monituot-
tajamalliin pohjautuen tasa-
laatuisina keskitetysti ohjatus-
sa palveluverkossa

Oman toiminnan ja  
ulkopuolelta hankitun  
toiminnan suhde

Palvelutuotantoa arvioidaan 
kokonaisuutena: onko miele-
kästä tuottaa omana toiminta-
na, kumppaneiden kanssa tai 
ulkoistettuna palveluna

Ulkoistetun vastaanottotoi-
minnan piirissä noin 40%  
väestöstä.
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Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Taloudellinen kestävyys Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma

Kustannusten kasvu sektoreit-
tain enintään 1 % vuodessa (tp 
2015 + 1 %, sis. Kikyn vaikutus)

Toiminta- ja taloussuunnitelman  
toteutuminen kokonaisuutena ja 
sektoreittain

Poikkeama 0% Ei mitattavissa

Otetaan käyttöön kustannuste-
hokkuutta ja vaikuttavuutta ar-
vioivia mittareita

Ei  toteutunut

Vaikuttavuus Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma

Asukkaiden terveyserot  
kaventuvat

Päijät-Hämeen mielenterveys – ja 
päihdetyön PYLL –indeksi
(ei kuntakohtaista vertailua)

Valtakunnan keskiarvo saavu-
tetaan 5 vuoden kuluessa

Ei mitattavissa v. 2017

Palveluiden horisontaalinan ja 
vertikaalinen integraatio

Toteutunut. Miepä-pal-
velujen toiminnalliset 
muutokset tehty pl. las-
ten ja nuorten mielen-
terveyspalvelut 

Palveluketjut muodostavat sau-
mattoman kokonaisuuden

Paljon palveluja käyttävien asiak-
kaiden sosiaali- ja terveydenhuol-
lon yhteinen hoito- ja palvelusuun-
nitelma

Mielenterveys- ja päihdeyksi-
köt tekevät 5 %:lle paljon pal-
veluita käyttävistä asiakkais-
taan hoito- ja palvelusuunni-
telman vuoden 2017 aikana 

Ei mitattavissa

Innovatiiviset uudet toiminta-
mallit sekä tietotekniikan ja di-
gitalisaation hyödyntäminen

Mielenterveystalon ja nettiterapian 
käytön lisääntyminen

Mielenterveystalossa 38000 
käyttäjää vuonna 2018 
Nettiterapiaan osallistuu  
400 asiakasta vuonna 2018

Tietoa ei vielä saatavilla
Nettiterapiat toteuma
2015  21 kpl
2016  65 kpl
2017  131 kpl

Tavoitteellinen tiedolla  
johtaminen

Esimiehen työpöytä Sos- ja terveydenhuollon  
yhteiset asiat valmiina ad 
2/2016. Käyttöönotto kevään 
2017 aikana.

Ei toteutunut.  
Esimiehen työpöytä  
käytössä esh:n osalta.

Asiakaslähtöisyys Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma

Asiakkaiden tyytyväisyys palve-
luihin paranee

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden 
yhtenäinen asiakaskokemusmittari

Käyttöönotto ad 6/2017.
Toteutus vuosittain. Asiakas-
tyytyväisyys lisääntyy kolmen 
seuraavan vuoden aikana.

Ei toteutunut

Hyvinvointiyhtymä on perusta-
sovetoinen, uudelleenorganisoi-
tu ja toimintakulttuuriltaan en-
nakkoluuloton, nopeasti reagoi-
va ja ratkaisukeskeinen toimija

Toteutunut.  
Miepä-palvelujen  
uudelleen  
organisointi tehty.

Palvelut tuotetaan  
monituottajamalliin  
pohjautuen tasalaatuisina  
keskitetysti ohjatussa  
palveluverkossa

Asumispalveluiden  koordinoinnoin  
toimintamallin kehittäminen ja  
käyttöönotto

Ostopalveluna hankittavien päihdekun-
toutuslaitosjaksojen koordinointimallin 
kehittäminen ja käyttöönotto

Julkisten ja kolmannen sektorin mielen-
terveys- ja päihdepalveluiden yhteistyö- 
mallin kehittäminen ja käyttöönotto

Toimintamallit käytössä ad 
30.6.2017

Toteutunut

Toteutunut

Ei toteutunut. Yhteis-
työmallin kehittäminen 
käynnistetty.



32Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä  |  Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus

Taloudellinen kestävyys Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma

Kustannusten kasvu  
sektoreittain enintään 1 % 
vuodessa (tp 2015 + 1 %, sis. 
Kikyn vaikutus)

Toimiva palveluverkko: Tue-
taan ikäihmisten kotona asu-
mista ja jatketaan palvelura-
kenteen alueellista kehittämis-
tä ja yhdenmukaistamista
Palveluverkon aktiivinen ja 
systemaattinen uudistaminen 
muuttuvassa toimintaympä-
ristössä

Mittarit: 
Kotona asuvat 75 vuotta 
täyttäneiden  %-osuus kasvaa  

Laitoshoidon ja 
palveluasumisen kattavuus 
75 vuotta täyttäneessä 
väestössä, %

Omaishoidontuen piirissä  
olevat yli 75 vuotta  
täyttäneet, %

Kotihoidon kattavuuden  
arviointi suhteessa  
palvelutarpeeseen

Sairaalaverkon uudistaminen

Palveluverkko vastaa palvelu-
tarvetta

Tehokas ja yhdenmukaisesti 
toimiva asiakas- / palveluoh-
jaus

Kotihoidon toimintatapojen 
uudistaminen ja sisällöllinen 
kehittäminen on suunniteltu 
ja osin käyttöönotettu

Kotikuntoutuksen,
kotisairaalatoiminnan 
kehittäminen ja kotona asu-
mista tukevan lääkäritoimin-
nan kehittäminen on suunni-
teltu ja osin käyttöönotettu

Palvelurakenteen oikaisemi-
nen  ja uudenlaisten / vaihto-
ehtoisten  asumismutojen  ke-
hittäminen on käynnistetty

Sairaalaverkko on tiivistetty ja 
pitkäaikaishoidon paikat  
minimoitu

Laitoishoidon kattavuus laskee
Omaishoidon tuen kattavuus 
nousee

Perhehoidon maakunnallinen 
toimintamalli suunnitellaan

Palveluverkkoa on uudistet-
tu toteuttamalla vuodeosas-
toverkon uudistus ja pitkäai-
kaisen laitoshoidon korvaami-
nen asumispalveluilla. Kuntiin 
on perustettu Arvi-yksiköitä. 
Maakunnallinen asiakasoh-
jauksen toimintamalli on käy-
tössä. Kotisairaala ja tehos-
tettu kotikuntoutus toimivat 
maakunnallisina. Kotona asu-
mista tukeva lääkäritoiminta-
malli ei ole käytössä kaikilta 
osin ja sitä on kehitetty oma-
na toimintana. Välimuotoisia 
asumispalveluja on kehitetty. 
Perhehoidon ja omaishoidon 
kehittämiselle on käynnissä 
kehittämishanke. 

Palvelurakenne:
Kotona asuvat 75 vuotta 
täyttäneiden  %-osuus kasvaa: 
kasvanut 0,5 %

Laitoshoidon ja palveluasumi-
sen kattavuus 75 vuotta  
täyttäneessä väestössä, %
Laitoshoidon kattavuus:  
laskenut 0,9 %
Asumispalvelujen kattavuus: 
noussut 0,6 %

Omaishoidontuen piirissä  
olevat yli 75 vuotta täyttä-
neet, %, laskenut 0,7 %

Vaikuttavuus Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma

Asukkaiden terveyserot ka-
ventuvat

Kuntalaisten omatoimisuus ja 
vastuun lisääntyminen

Paljon palveluita käyttävien 
ikäihmisten hoito- ja palvelu- 
suunnitelmat / palvelutarpeen 
arviot on tehty

Määritellään paljon palveluita 
käytävien ikääntyneiden seu-
rantajärjestelmä ja asiakas- 
ohjaustoimintatapa

Maakunnallinen asiakasoh-
jauksen toimintamalli on käy-
tössä ja siten myös hoidon tar-
peen arviointimalli sekä hoito- 
ja palvelusuunnitelman laa-
dinta on yhtenäistetty. Asiaa 
on vielä kehittämisen varaa.
Paljon palveluja käyttävien 
seurantajärjestelmää ei ole 
voitu toteuttaa, koska tie-
tojärjestelmäratkaisu ei ole 
edennyt.

Palveluiden horisontaalinan ja 
vertikaalinen integraatio

Toimintatapojen yhdenmu-
kaistaminen sekä päällekkäi-
sen työn ja järjestelmien vä-
hentäminen mm. tieto- ja vies-
tintäteknologian avulla

Yhdenmukaiset tietojärjestel-
mät ja teknologiset ratkaisut 
käytössä

Kotihoidon toiminnanohjaus-
järjestelmä ja asiakastieto- 
järjestelmä ovat yhteneväiset 
vuoden 2018 alusta lähtien.
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Palveluketjut muodostavat 
saumattoman kokonasuuden

Määritellään keskeiset palve-
luja läpileikkaavat palvelu-
prosessit

Keskeiset palveluprosessit on 
määritelty ja otettu asteittain 
käyttöön

Palveluketjujen toiminnassa 
on edelleen merkittävät kehit-
tämishaasteet. Palvleuproses-
sien kuvaus on käynnistetty.

Innovatiiviset uudet toiminta-
mallit sekä tietotekniikan ja 
digitalisaation hyödyntäminen

Digitalisten ja teknologisten 
ratkaisujen määrä / palvelujen 
korvaaminen 

Sähköisten palvelujen käytön 
lisääminen kaikissa palveluissa

Otetaan käyttöön uusia koto-
na asumista tukevia teknologi-
sia ratkaisuja 

Laajennetaan käytössä ja ko-
keilussa olleita kotiin vietä-
viä digitaalisia palveluita koko 
toiminta-alueelle

Edistetään sähköisten palvelu-
jen käyttöönottoa, näkyvyyttä 
ja opastetaan asiakkaita nii-
den käyttöön 

Uusia kotona asuista tukevia 
teknologiaratkaisuja on otettu 
käyttöön.

Käytössä olleita palveluja on 
laajennettu maakunnalliseen 
käyttöön (mm. kuvapuhelin-
palvelu)

Sähköisten palvelujen käyt-
töönottoa ja näkyvyyttä on 
edistetty.

Tavoitteellinen tiedolla johta-
minen

Tiedolla johtamista käytetään 
systemaattisesti kaikilla ta-
soilla 

Valmistellaan RAI tieto-järjes-
telmästä johdettu toiminnan 
seurantamalli ja otetaan jär-
jestelmä käyttöön asteittain 
osana johtamista 

RAI-järjestelmän käyttö on 
laajennettu koko toimialan 
toimintaan ja johdon rapor-
tointimalli on määritelty. Esi-
miehiä on koulutettu ja tulok-
sia seurataan toiminnan eri 
tasoilla ja niitä hyödynnetään 
johtamisessa. 

Asiakaslähtöisyys Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma

Asiakkaiden tyytyväisyys  
palveluihin paranee

Ikääntyvien osallisuus– ja  
vaikuttamismahdollisuudet 
vahvistuvat 

Asiakkaat ovat mukana  
kehittämistyössä  

Kehitetään yhteistyötä  
vanhusneuvostojen kanssa

Kaikissa palveluissa määritel-
lään, miten asiakkaat osallistu-
vat kehittämistyöhön

Määritellään asiakastyytyväi-
syyden seurantamittarit

Toimialan edustaja osallistuu 
kaikkien kuntien vanhusneu-
vostojen kokouksiin.

Asiakkaiden osallistumista pal-
velelujen kehittämiseen on ke-
hitetty kaikilla tulosalueilla

Asiakastyytyväisyyden mittaa-
misen osalta on jääty odot-
tamaan yhtymätasoista rat-
kaisua.

Hyvinvointiyhtymä on perusta-
sovetoinen, uudelleenorgani-
soitu ja toimintakulttuuriltaan 
ennakkoluuloton, nopeasti 
reagoiva ja ratkaisukeskeinen 
toimija

Suunnitellaan ja otetaan käyt-
töön maakunnallinen kotihoi-
don ja palveluasumisen lääkä-
ritoiminta-, kotisairaala ja mo-
biilitoiminta sekä ensihoitoyh-
teistyömalli

Malli on suunniteltu ja sen 
käyttöönotto on aloitettu

Toimintamallia on suunniteltu, 
mutta sitä ei otettu käyttöön. 
Esteenä tähän ovat olleet mm. 
talouden reunaehdot. Lääkäri-
toimintaa on kehitetty omana 
toimintana. Enhoidon EVA-toi-
mintaa on vahvistettu. 

Palvelut tuotetaan monituot-
tajamalliin pohjautuen tasa-
laatuisina keskitetysti ohjatus-
sa palveluverkossa

Kehitetään asiakasohjausta ja  
ikäihmisten valinnanvapaut-
ta tukevia palvelujen järjestä-
mistapoja

Palvelusetelin laajentaminen 
ja monipuolistaminen

Palvelusetelin käyttöä on laa-
jennettu ja uusissa palveluis-
sa on otettu käyttöön palve-
luseteli. 
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Sosiaalipalvelut

Taloudellinen kestävyys Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma

Kustannusten kasvu  
sektoreittain enintään 1 % 
vuodessa (tp 2015 + 1 %, sis. 
Kikyn vaikutus)

Kodin ulkopuolelle sijoitet-
tujen lasten (0-17-vuotiaat) 
osuus väestöstä

Lastensuojelun laitoshoidon 
hoitovuorokausien määrä

Vammaispalvelulain  
mukaisten palvelujen  
kustannukset ja asiakasmäärä

<1,6 

Vähenee

Itsenäisen ja tuetun asumisen 
lisääntyminen

Henkilökohtaisen avun  
kilpailutus

Toteutunut.
Toteuma 1,46 %

Toteutunut. Hoitovuoro- 
kaudet vähentyneet 10 %.

Toteutunut.
Vammaisten tuetun  
asumisen asiakkaita
1/2017   125 kpl
12/2017 133 kpl

Henkilökohtainen apu  
kilpailutettu.

Otetaan käyttöön kustannus-
tehokkuutta ja vaikuttavuutta 
arvioivia mittareita

Ei toteutunut

Vaikuttavuus Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma

Asukkaiden terveyserot  
kaventuvat

Kuntouttavan työtoiminnan 
toimintapäivien määrä

Lasten ja nuorten syrjäytymi-
sen ehkäisemisen toiminta-
mallin kehittäminen yhteis-
työssä kuntien kanssa

Lisääntyy

Toimintamalli luotu v. 2017 
aikana

Toteutunut. 
Toimintapäivien määrä  
kasvanut 27,6% 
(TP16 43 363, TP17 55 329)

Ei toteutunut. Kehittämispro-
sessi kesken.

LAPE-muutosohjelman toi-
meenpano (Huomisen hyvin-
vointia lapsille ja perheille 
Päijät-Hämeessä-kehittämis-
hanke) käynnistetty yhteis-
työssä kuntien, järjestöjen ja 
seurakuntien kanssa. Kehit-
tämistyön painopisteenä on 
perhekeskustoimintamallin 
luominen, varhaiskasvatuksen, 
koulun ja oppilaitosten lasten 
ja nuorten hyvinvoinnin tuen 
kehittäminen sekä lapsiystä-
vällisen toimintakulttuurin 
luominen.
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Palveluiden horisontaalinan ja 
vertikaalinen integraatio

Sosiaalipäivystyksen ja Akuut-
ti24:n yhteistyörakenteen luo-
minen osana päivystysuudistuk-
sen toimeenpanon valmistelua

Työllisyyden hoidon yhteistyö-
rakenteiden luominen kunti-
en kanssa

Kuntakohtaisten ja maakun-
nallisen LAPE-työryhmän toi-
minta, lasten ja nuorten hyvin-
vointisuunnitelman valmistelu   

Yhteistyörakenne luotu v. 
2017 aikana

Yhteistyörakenne luotu ja  
toiminnassa 1.8.

Työryhmien toiminta  
käynnistynyt

Lasten ja nuorten  
hyvinvointisuunnitelman  
valmistelu aloitettu

Toteutunut. Laadittu kehittä-
missuunnitelma. Sosiaalipäi-
vystys laajentunut Akuutti24:n 
yhteyteen 1.1.2018

Toteutunut. Toiminnassa  
maakunnallinen ja kuntakoh-
taiset yhteistyörakenteet 

Toteutunut

Toteutunut  

Palveluketjut muodostavat 
saumattoman kokonaisuuden

Mielenterveyskuntoutujien 
palveluketjun mallintaminen 
ja toimintamallin luominen 

Mallinnettu ja luotu v. 2017 
aikana

Ei toteutunut.  
Mallinnus kesken.

Innovatiiviset uudet toiminta-
mallit sekä tietotekniikan ja 
digitalisaation hyödyntäminen

Seudullisen perhekeskus-toi-
mintamallin luominen (LA-
PE-hanke)

Sähköisten palvelujen ja tek-
nologian käytön määrä ja 
käyttäjämäärä

Toimintamalli luotu v. 2017 
aikana 

Kasvaa

Ei toteutunut.  
Valmistelu kesken.

Toteutunut. Otettu käyttöön 
sähköisiä palveluja ja teknolo-
giaa. (Chat-palvelu kuvapuhe-
linpalvelu) 

Tavoitteellinen tiedolla johta-
minen

Seurantamittarien määrittely 
ja sähköisen alustan luominen 
osana tietojärjestelmien kehit-
tämistä

Laaja-alaista tietoa tuottavat 
seurantamittarit määritelty. 
Sähköinen raportointialusta 
käytössä 

Ei toteutunut.
Seurantamittareita määritelty.
Sähköistä raportointialustaa ei 
ole käytössä.

Asiakaslähtöisyys Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma

Asiakkaiden tyytyväisyys pal-
veluihin paranee

Asiakastyytyväisyyskyselyt

Toimintamallin kehittäminen 
ja käyttöönotto asiakaskoke-
musten hyödyntämiseksi ke-
hittämistyössä (asiakasraati, 
kehittäjäasiakas) 

Toteutetaan säännöllisesti

Toimintamalli käytössä 1.8. 

Ei toteutunut.

Ei toteutunut.
Asiakaskokemuksia  
hyödynnetty kehittämistyössä.

Hyvinvointiyhtymä on perusta-
sovetoinen, uudelleenorgani-
soitu ja toimintakulttuuriltaan 
ennakkoluuloton, nopeasti 
reagoiva ja ratkaisukeskeinen 
toimija

Hoito- ja palvelutakuun  
toteutuminen

Toteutuu 100% Ei toteutunut. Lapsiperhe- 
palveluissa määräajat ovat 
ylittyneet.
Psykiatriassa yksittäisiä  
hoitotakuun ylityksiä.
Toimeentulotuessa ja vam-
maispalveluissa toteutunut 
pääosin.

Palvelut tuotetaan monituot-
tajamalliin pohjautuen tasa-
laatuisina keskitetysti ohjatus-
sa palveluverkossa

Asiakasohjauksen toiminta-
mallin kehittäminen ja käyt-
töönotto 

Taloudellisen tuen toiminta-
mallin kehittäminen ja käyt-
töönotto

Palvelusetelituotteiden ja 
myönnettyjen palvelusetelien 
määrä

Toimintamalli käytössä 1.8.

Toimintamalli käytössä 1.8.  
Perustoimeentulotuen  
Kela-siirron seuranta ja  
vaikutusten arviointi kasvaa 

Toteutunut. Käynnistetty lapsi-
perhepalvelujen, työikäisten ja 
vammaispalvelujen asiakas- 
ohjaus

Toteutunut.

Toteutunut palvelusetelimää-
rän osalta, palveluseteli tuot-
teiden määrä ei ole kasvanut.
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Käyttötalousosa (1 000 eur)

Käyttötalousosa
Muutos-  

talousarvio I
Talousarvion  

muutokset
Muutos-  

talousarvio II
Toteuma

Poikkeama  
vrt. MTA II

Toimintatuotot 596 401 10 606 607 007 607 006 0

Toimintakulut -2 630 -200 -2 830 -2 831 0

Toimintakate 593 771 10 406 604 177 604 176 -1

Rahoitustuotot ja -kulut -666 0 -666 -388 278

Vuosikate 593 105 10 406 603 511 603 788 277

Poistot -52 0 -52 -57 -5

Tilikauden tulos 593 053 10 406 603 459 603 731 272

HTV ja työpanos

TP2017

Toteutunut htv* 14,0

Työpanos netto (ilman lisä- ja ylitöitä) 12,1

* toteutunut htv = teoreettinen htv –  palkattomat poissaolot

3.2 Yhtymän johto

Vastuuhenkilö
 
Kuntayhtymän toimitusjohtaja Eetu Salunen

Tilikauden tuloksen ja toiminnan arviointi

Yhtymän johdon toimintakulut koostuvat luotta-
mushenkilöiden kuluista ja yhtymän johdon kuluis-
ta. Yhtymähallitus kokoontui keväällä 2017 noin 
kerran viikossa ja yhtymässä toimi 30.6.2017 asti 

muutosjohtaja tukenaan projektitoimisto. 
Yhtymän johdon kustannuspaikalta maksettiin 

myös strategian luomiseen ja sen jatkokehittämi-
seen liittyviä selvitystöitä. Toimintakulut toteutuvat 
muutostalousarvion suuruisina.

Toimintatuotoissa jäsenkuntakulut on kohdistet-
tu kokonaisuutena yhtymän johtoon. Toimintatuo-
tot toteutuvat muutostalousarvion suuruisina. 

Rahoituskulut jäävät alle budjetoiden tason joh-
tuen erityisesti muiden rahoitustuottojen muutos-
talousarviota korkeammasta toteumasta. Tilikau-
den tulos toteutuu tästä syystä 272 tuhatta euroa yli 
muutostalousarvion.

Lisä- ja ylityöt

TP2017 (HTV)

0,0
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3.3 Strategia- ja tukipalvelut

Vastuuhenkilö 

Toimialajohtaja Jouni Peltomaa

Tilikauden tuloksen ja toiminnan arviointi

Uuden hyvinvointikuntayhtymän tukipalvelut jou-
tuivat erittäin lyhyessä ajassa toteuttamaan yhty-
män aloittamisen valmisteluja sekä yhteiset ohjeis-
tukset henkilöstöhallintoon, taloushallintoon, han-
kintoihin, tietohallintoon sekä toimitilapalveluihin. 
Kolmen yhdistyvän organisaation toimintamallien 
yhdenmukaistaminen tukipalvelujen osalta poikke-
uksellisen tiukassa aikataulussa ja vaikeissa olosuh-
teissa onnistui silti niin hyvin kuin kohtuudella voi 
odottaa. Läheskään kaikkia ohjeistuksia ei pystytty 
yhdenmukaistamaan toiminnan alkuun mennessä, 
vaan yhtenäistämistyötä tehtiin koko kevät ja osin 
vielä syksylläkin. Henkilöstö ansaitsee tästä suures-
ta muutoksesta erittäin suuren kiitoksen. Muutok-
sen työmäärä ja aikataulu aiheuttivat myös uupu-
mista ja työhyvinvoinnin heikkenemistä. Toimialan 
vuoden 2017 talousarvio ja toimintasuunnitelmat 
laadittiin uuden hyvinvointikuntayhtymän muodos-
taneen kolmen aikaisemman organisaation organi-
saatiorakenteella ja niiden toimintasuunnitelmiin 
perustuen. Tästä johtuen sekä toimintaan että talo-
uteen tehtiin muutoksia alkuvuoden 2017 aikana.

Strategia- ja tukipalvelujen organisaatiorakenne 
saatiin valmiiksi helmikuussa 2017. Toimialan viiden 
tulosalueen johtajista kaksi saatiin nimitettyä heti 
vuoden alusta 2017 lähtien. Helmikuun lopulla hal-
litus päätti aloittaa kolmen tulosaluejohtajan rekry-
toinnin, mutta rekrytointeja ei viety toteutukseen, 
koska maaliskuun puolivälissä toimialalla aloitettiin 
yhtymän hallituksen toimesta YT-neuvottelut, joi-
den tavoitteena oli tukipalvelujen keventäminen. 
Kolmen muun tulosaluejohtajan lopullinen nimitys 
saatiin toteutettua vasta kesäkuussa 2017 YT-neu-
vottelujen päätyttyä, joten toimialajohtaja vasta-
si virallisesti ilman tulosaluejohtajia olleiden tulos-
alueiden virallisista päätöksistä oman työnsä ohella. 
Lisäksi toimialajohtaja oli oman työnsä ja em. lisä-
vastuiden lisäksi va. toimitusjohtajana hyvinvoin-
tiyhtymään kuuluvassa Päijät-Hämeen laboratorio-
palvelujen ja lääkehuollon liikelaitoksessa 31.3.2017 
asti. Edellä kuvatusta syystä syntynyt johtamisen ja 
esimiestyön vaje aiheutti sen, että toimialan johta-
minen ja uudistaminen oli vaikeaa ja hidasta kesä-
lomakauden alkuun saakka. Mm. taloushallinnossa 
ei YT-neuvottelujen vuoksi pystytty jatkamaan mää-
räaikaisten työntekijöiden työsuhteita eikä rekrytoi-
maan lisää tarvittavaa määräaikaista henkilöstöä ta-
lousjärjestelmäuudistuksen toteutukseen. Uudistuk-
set toimialalla olisi pystytty toteuttamaan nopeam-
min ja laadukkaammin ilman YT-neuvotteluja.

Strategia- ja tukipalvelut toimialan neljä tulos-
aluetta viidestä alitti budjettinsa. Ict-kulujen osal-
ta Asiakasjärjestelmät tulosalueen budjetti ylittyi, 
koska ict-kulut oli budjetoitu talousarvioon hajau-
tetusti vanhojen organisaatioiden talousarvioihin ja 
yhteensä laskettu ict-budjetti muodostui alimitoite-
tuksi, kun se keskitettiin Asiakasjärjestelmät tulos-
alueelle. Ict-budjetin arviointi talousarviota laadit-
taessa oli erittäin vaikeaa, koska tarvittavien uudis-
tusten määrää ja laajuutta sekä aikatauluja oli lähes 
mahdoton arvioida integraatioon liittyen. Ict-kulut 
muodostuivat kaikkien toimialojen ict-palvelujen 
tuottamisesta ja niiden uudistamisesta. Koko toimi-
alan tulos ylitti budjetin ict-kulujen ylityksen vuoksi. 
Tukipalvelujen toimialan tuloksen tasauksen yhtey-
dessä sisäisiltä asiakkailta laskutettiin 1,4 miljoonaa 
euroa, jolloin toimialan tulos saatiin tilinpäätökses-
sä nollaan.

Toimintatuotot ylittyivät talousarvioon nähden 
2,2 miljoonaa euroa. Ylitys sisältää tuloksen tasauk-
sen yhteydessä tehdyn 1,4 miljoonan lisälaskutuk-
sen sisäisiltä asiakkailta. Arvonlisäverollisten myyn-
tituottojen toteuma oli 0,3 miljoonaa talousarviota 
suurempi. Merkittävin selittävä tekijä oli hankinto-
jen välitystoiminnan kasvu hoitotarvikkeiden osalta. 
Vuokratuottojen ylitys oli 0,5 miljoonaa talousarvi-
oon nähden. Yhtiöitettyjen toimintojen vuokratuot-
toja ei ollut huomioitu täysimääräisesti talousarvi-
ossa.

Toimintakulut ylittyivät talousarvioon nähden 1,3 
miljoonaa. Henkilöstömenot alittivat talousarvion 
1,1 miljoonalla. Euromääräisesti merkittävimmät ali-
tukset toteutuivat toimistopalveluissa. Myös hankin-
noissa, taloudessa ja asiakasjärjestelmissä henkilös-
tökulut jäivät alle budjetoidun tason johtuen mm. 
YT-vaikutuksista, kuten sijaisten rekrytointikiellot ja 
työpanosten pysyvä vähentäminen. Muiden palvelu-
jen ostot ylittivät talousarvion 2,3 miljoonalla. Ylitys 
on lähes kokonaan ict-palveluiden ostokuluja. Tie-
don ict-kustannukset keskitettiin asiakasjärjestelmiin 
kesken vuotta 2017. Toimialoilta ei saatu siirrettyä 
asiakasjärjestelmien raamiin kustannuksia vastaavaa 
summaa. Muita merkittäviä muiden palvelujen osto-
jen ylityksiä olivat ravintopalveluiden ostot P-H Ate-
riapalvelut Oy:ltä sekä tietoliikekustannukset. Puh-
taanapitopalvelut, rakennusten ja alueiden kunnos-
sapito sekä työterveyshuollon kustannukset jäivät 
alle talousarvion tason. Ostot tilikauden aikana to-
teutuivat kokonaisuudessaan talousarvion mukaisi-
na. Hankintojen hoitotarvikkeet ylittivät talousarvi-
on tason, mutta ylityksiä kompensoivat yhtymän ul-
kopuolelta saatavat myyntituotot. Sähkön ja raken-
nusmateriaalien kustannukset alittivat talousarvion 
molemmat n. 0,1 miljoonalla. Varastojen muutokset 
paransivat toimialan tulosta 0,1 miljoonalla. Avustuk-
set, merkittävimpänä Laksilaiset ry:lle maksettu avus-
tus, toteutuivat talousarvion mukaisina. Muut toi-
mintakulut ylittivät talousarvion tason 0,2 miljoonal-
la. Merkittävimmät ylitykset olivat asiakasjärjestelmi-
en leasingvuokrissa (0,2 miljoonaa).
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Toimitilat-tulosalueella vanhojen organisaatioi-
den, Phsotey:n, Lahden soten ja Oivan, yhdenty-
misen seurauksena 1.1.2017 vuokrattujen toimiti-
lojen määrä kaksinkertaistui n. 85 osoitteesta noin 
175:een ja vuokra-ala kolminkertaistui n. 71.500 
m2:stä. 221.800 m2:iin kasvattaen erityisesti kiin-
teistö-, kunnossapito- ja turvallisuuspalveluiden työ-
määrää. Alkuvuonna vuokrakohdetietojen kokoa-
minen ja toiminnan haltuunotto Phsoteyn, Lahden 
soten ja Oivan yhdentymisen seurauksena työllisti 
kaikkia toimitilapalveluiden tulosyksiköitä. Kevääl-
lä YT-prosessi koski eniten toimitilat tulosaluetta 
sisältäen määräaikaisen henkilöstön vähentämisen 
sekä sihteerin keskittämisen toimistopalveluihin. 
1.6.2017 toteutui ravintohuoltopalveluiden ulkois-
tus Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:lle sekä laitos-
huoltopalveluiden ulkoistus Päijät-Hämeen Laitos-
huoltopalvelut Oy:lle. Loppuvuonna toteutettiin 
Päijät-Hämeen keskussairaalan teknisten due dili-
gence – tietojen- ja vuokrakohdetietojen syöttämi-
nen Maakuntien tilakeskus Oy:n järjestelmiin. Lisäk-
si loppuvuonna toteutettiin toimitilapalveluiden or-
ganisaatiomuutoksen 1.1.2018 valmistelu tulosyksi-
köitä vähentäen. Toimitilat tulosalueen kustannuk-
set alittivat sille osoitetut määrärahat.

Asiakasjärjestelmät-tulosalueella koko toiminta-
vuosi oli poikkeuksellinen. Organisaatio muutettiin 
kesken toimintavuoden ja kesken käynnissä olleita 
suuria tietojärjestelmäprojekteja. PHHYKY:n perus-
tamispäätöksestä organisaation aloittamispäivään 
oli alle puoli vuotta, joka oli epärealistisen lyhyt ai-
ka saada edes minimitaso järjestelmissä toimimaan 
hallitusti. Tehtävää vaikeutti samanaikainen Provin-
cian Oy:n ICT liiketoiminnan aloitus ja henkilöstön 
siirto Provinciaan marraskuussa 2016. Vaikeuksista 
huolimatta vuoden 2017 tulosalueen aikaansaan-
nokset olivat merkittäviä. Yhtenäinen potilastieto-
järjestelmä ja yhtenäinen sosiaalihuollon järjestel-
mä saatiin käyttöön aikataulussa vuoden vaihteessa 
2017/2018. Palkanmaksut ja muut perustoiminnot 
saatiin varmistettua vuodenvaihteessa 2016/2017. 
Lisäksi yhtenäinen talousjärjestelmä oli pääosin käy-
tössä vuoden vaihteessa 2017/2018. Asiakasjärjestel-
mät tulosalueen kustannukset ylittivät sille osoite-
tut määrärahat, koska talousarviota laadittaessa ei 
pystytty arvioimaan ja kohdentamaan riittävästi uu-
den hyvinvointiyhtymän ict-palvelujen tuottamiseen 
ja kehittämiseen. 

Hankinnat-tulosalueella organisoiduttiin uudel-
leen vuoden 2017 aikana. Alkuvuodesta tulosalu-
eella suoritettiin iso vanhan kuntayhtymän, Lahden 
kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan ja Oivan kil-
pailutusten yhteen sovittaminen ja kilpailutuska-
lenterin luominen. Myös erva-alueen vaihdos TAYS 
ervasta – Hus ervaan käynnistyi ja jatkuu tavara-
ryhmien osalta vuoteen 2019 – 20. Myös hankinto-
jen kulutusanalyysi ja kategoriointi on käynnisty-
nyt. Toimialojen kanssa on käyty aktiivista keskus-
telua suoritettavien kilpailutusten tuloksellisuuden 
ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Hankin-

nan suunnitteluun yhdessä hankinnan omistavan 
yksikön kanssa on kiinnitetty erityistä huomioita ja 
myös sopimuskauden aikaiseen valvontaan on kehi-
tetty uusia käytäntöjä. Uusi hankintalaki astui voi-
maan vuoden 2017 alusta ja hankinnat tulosalue on 
kouluttanut yhtymän henkilökuntaa lain muutok-
sista sekä uusista hankintamenettelyistä sekä inno-
vatiivisista hankinnoista. Hoitotarvikelogistiikassa 
on käynnistynyt myös uudistuksia sekä valmistautu-
mista tuleviin sote- ja maakuntamuutoksiin. Kevään 
haastava tilanne YT-neuvotteluiden suhteen näkyy 
mm. vuodelle 2018 siirtyneissä kehittämistoimenpi-
teissä sekä henkilöstösuunnittelussa. Toimitilat tu-
losalueen kustannukset alittivat sille osoitetut mää-
rärahat.

Talous-tulosalueella koko toimintavuosi oli myös 
hyvin poikkeuksellinen. Päällekkäiset talousjärjestel-
mät olivat käytössä kirjanpidossa ja ostolaskujen kä-
sittelyssä. Lisäksi lukuisat tietojärjestelmäprojektit, 
kuten talouden SAP, taloussuunnittelujärjestelmä, 
Kuntamaiseman käyttöönotto, Effican uusi lasku-
tus ja potilastietojärjestelmien yhdistäminen sitoivat 
resursseja. Talous tulosalueella henkilöstö on ollut 
lujilla ja joutunut venymään koko vuoden ajan. Ti-
lanteeseen on liittynyt pitkiä sairauspoissaoloja. Li-
säksi syksyllä talousjohtaja siirtyi muihin tehtäviin 
ja talouspäällikkö hoiti oman työnsä ohessa talous-
johtajan tehtäviä syyskauden. Uuden talousjohtajan 
rekrytointi aloitettiin loppusyksyllä. Tulosalue sai 
kuitenkin toteutettua merkittäviä uudistuksia. Kun-
tamaisema-sovellus otettiin käyttöön ja auditoitiin. 
Peruspalvelujen tuotteistusprojekti vietiin maaliin 
ja uusi taloussuunnittelujärjestelmä saatiin tuotan-
toon aikataulussa. Vanhan kuntayhtymän siirtymi-
nen SAP-järjestelmään toteutui vuoden vaihtees-
sa 2017/2018. Taloushallinnon osittainen liikkeen-
luovutus Provincialle valmisteltiin ja toteutettiin 
1.1.2018. Talous-tulosalueen kustannukset alittivat 
sille osoitetut määrärahat.

Henkilöstö-tulosalueella kolmen sote-organisaa-
tion yhdistyessä 1.1.2017 varmistettiin se, että pal-
kanmaksu toimii 15.1.2017 ja 31.1.2017. Tulosalueen 
toiminta vuonna 2017 on ollut suurien organisaa-
tioiden yhdistymiseen liittyvien odotusten mukais-
ta eli yhdistymiseen liittyviä yhdenmukaistamistar-
peita henkilöstöjohtamisen osalta on ollut paljon. 
Henkilöstö tulosalue organisoitiin siten, että se tu-
kisi mahdollisimman hyvin koko organisaatiota mm. 
perustamalla HR Partner – toimintamalli, jossa kulle-
kin toimialalle nimettiin oma yhteyshenkilö HR:stä. 
Henkilöstö tulosalueen työtä tässä tasekirjassa ku-
vataan tarkemmin erillisessä henkilöstöä koskevas-
sa osuudessa. Henkilöstö tulosalueen kustannukset 
alittivat sille osoitetut määrärahat.
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Käyttötalousosa (1 000 eur)

Käyttötalousosa
Muutos-  

talousarvio I
Talousarvion  

muutokset
Muutos-  

talousarvio II
Toteuma

Poikkeama  
vrt. MTA II

Toimintatuotot 79 006 -813 78 192 80 352 2 159

Toimintakulut -73 838 781 -73 057 -74 343 -1 286

Toimintakate 5 167 -32 5 135 6 009 874

Poistot -8 016 96 -7 920 -8 035 -115

Tilikauden tulos -2 849 64 -2 785 -2 026 759

HTV ja työpanos

TP2017

Toteutunut htv* 595,5

Työpanos netto (ilman lisä- ja ylitöitä) 495,4

* toteutunut htv = teoreettinen htv –  palkattomat poissaolot

Lisä- ja ylityöt

TP2017 (HTV)

3,6

3.4 Terveys- ja sairaan- 
hoitopalvelut

Vastuuhenkilö 

Toimialajohtaja Juhani Sand

Tilikauden tuloksen ja toiminnan arviointi

Vuosi on ollut merkittävää toiminnan uudelleen or-
ganisoitumisen aikaa ja toimialalle muodostui uu-
den organisaatiorakenteen myötä kolme tulosalu-
etta: Päijät-Hämeen keskussairaala, avovastaanot-
totoiminta sekä kehittäminen ja terveyden edistä-
minen.

Toimialan tilikauden tulos oli 1,6 miljoonaa eu-
roa alijäämäinen (toteutunut 100,6 %). Toimialan si-
sällä jyvitettiin hallinnon kustannuksia tulosalueille 
ja tämä lisäsi sisäisiä toimintatuottoja ja kuluja 3,3 
miljoonalla.Talouden toteumaa tarkastellaan ilman 
näitä hallinnon osuuksia. Toimintatuotot toteutuivat 
lähes talousarvion mukaisina jääden 0,2 miljoonaa 
alle talousarvion. Korvaukset kunnilta ja kuntayhty-
miltä jäivät alle talousarvion 0,4 miljoonaa, mutta 
kasvoivat vuodesta 2016 5,6 % (0,4 miljoonaa). Asia-
kasmaksukertymä jäi alle talousarvion 0,5 miljoo-
naa. Toimintakulut ylittivät talousarvion 1,4 miljoo-
nalla, josta ulkoisten toimintakulujen osuus oli 0,4 
miljoonaa ja sisäisten miljoona euroa. Ulkoisten toi-
mintakulujen osalta henkilöstökulut toteutuivat ta-
lousarvion mukaisina. Asiakaspalveluiden ostot ylit-
tivät talousarvion miljoonalla eurolla ja ylitys syntyi 

yliopistosairaalaostoista. Muiden palveluiden ostot, 
ostot tilikauden aikana, muut toimintakulut ja pois-
tot toteutuivat suunnitellusti talousarvion mukaisi-
na tai hieman alittaen talousarvion. Sisäisten palve-
luiden ostojen osalta miljoonan euron talousarvio-
ylitys muodostui laboratorio- (0,8 miljoonaa) sekä 
kuvantamispalveluista (0,3 miljoonaa).

Hoitoonpääsy oli avovastaanottotoiminnassa se-
kä avosairaanhoidon että suunterveydenhuollon 
osalta THL:n edellyttämien aikarajojen puitteissa, 
mutta omiin tavoitteisiimme hoidon saatavuuden 
parantamiseksi emme päässeet. Tarkasteltaessa kii-
reetöntä lääkärivastaanotolle pääsyä, oli hoitoon-
pääsy keskimäärin hieman nopeampaa oman toi-
minnan osalta verrattuna ulkoistettuihin asemiin. 
Avovastaanottotoiminnassa käynnistettiin laajamit-
tainen Paras vastaanotto – valmennus, mikä tähtää 
hoidonsaatavuuden paranemiseen ja aiempaa pa-
rempaan palvelun kohdentamiseen. Lisäksi suunter-
veydenhuollossa otettiin käyttöön Kerralla kuntoon 
– toimintamalli, millä voidaan isoissa yksiköissä te-
hostaa toimintaa ja parantaa asiakaspalvelua.

Erikoissairaanhoidon osalta hoitoonpääsy oli ko-
konaisuutena hieman edellisvuotta parempaa, jos-
kin joillain erikoisaloilla kuten ortopediassa, odo-
tusajat pitenivät. Lähetteiden tarkastelu toteutui 
lähes 100 %:sti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
(THL) edellyttämässä vuorokaudessa. Runsaat 86 % 
lähetteistä tarkastettiin 3 vuorokauden kuluessa. 
Ensikäyntiä odottavista 7,0 % oli odottanut kolme 
kuukautta tai enemmän, mutta ainoastaan 0,4 %:n 
odotus oli kestänyt yli kuusi kuukautta. Molemmat 
luvut paranivat vuoden takaisesta. Mediaaniodotus-
aika ensikäynnille oli 30 vuorokautta. Hoitopäätök-
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sestä niin sanottuun kiireettömään hoitotoimenpi-
teeseen yli kolme kuukautta odottaneita oli 18 % 
asiakkaista, kun vielä viime vuonna luku oli 24 %. 
Hoitoon odotuksen mediaaniaika oli 44 vuorokaut-
ta, kun se vielä vuosi sitten oli 51 vuorokautta eli 
lyhenemä oli 14 %. Yli kuusi kuukautta kiireetön-
tä hoitoa oli joutunut odottamaan 19 henkilöä (0,7 
%) kun vuosi sitten pitkään odottaneita oli vuoden-
vaihteessa 110 henkilöä (3,8 %).

Henkilöstöön kohdistui vuoden aikana merkittä-
vät paineet uuden yhtymän etsiessä yhteisiä toimin-
tatapoja sekä ottaessa käyttöön useita uusia tieto-
järjestelmiä. Toimialan sisällä henkilöstöä tukevina 
toimenpiteinä käynnistettiin muutostuki, minkä pii-
rissä on 25 työyksikköä ja lähes 1000 työntekijää.

Erityisvastuualueen vaihdokseen liittyen valmis-
teltiin Lahden sädehoitoyksikön siirto Tays:lta HUS:l-
le sekä kolutukseen, tutkimukseen että kliiniseen 
potilashoitoon liittyviä sopimuksia uuden erityisvas-
tuualueen kanssa.

Kehittämisen ja terveydenedistämisen tulosalue 
organisoitui syksyllä 2017. Tulosalueelle koottiin yh-
tymän eri toimialoilta kliinisen osaamisen, potilas-
turvallisuuden, laadun, kehittämisen ja muun muas-
sa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantunti-
jat ja tehtävät, lakisääteinen potilasasiamiestoimin-
ta ja perusterveydenhuollon lakisääteiset tehtävät. 
Lisäksi tulosalueelle koottiin sähköisen asioinnin asi-
antuntijat ja tehtävät.

Käyttötalousosa (1 000 eur)

Käyttötalousosa
Muutos-  

talousarvio I
Talousarvion  

muutokset
Muutos-  

talousarvio II
Toteuma

Poikkeama  
vrt. MTA II

Toimintatuotot 54 812 -157 54 655 57 672 3 017

Toimintakulut -306 687 -6 687 -313 374 -318 022 -4 648

Toimintakate -251 875 -6 845 -258 719 -260 350 -1 630

Poistot -3 879 461 -3 418 -3 435 -18

Tilikauden tulos -255 754 -6 384 -262 137 -263 785 -1 648

HTV ja työpanos

TP2017

Toteutunut htv* 2032,7

Työpanos netto (ilman lisä- ja ylitöitä) 1668,0

* toteutunut htv = teoreettinen htv –  palkattomat poissaolot

Lisä- ja ylityöt

TP2017 (HTV)

63,1
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3.5 Ikääntyneiden palvelut ja 
kuntoutus

Vastuuhenkilö 

Toimialajohtaja Ismo Rautiainen

Tilikauden tuloksen ja toiminnan arviointi

Ikääntyneiden palvelujen ja kuntoutuksen toimi-
alan muutostalousarvion toimintakulut alittuivat 
923 000 euroa. Tulot ylittivät 2,8 miljoonaa euroa. 
Tulot ylittyivät kaikissa toimialojen toiminnoissa. 
Suurimmat tuloylitykset olivat kotikuntalain mu-
kaisten palvelujen ulkokuntalaskutuksessa, apuvä-
linentuloissa ja kotiin vietävien palvelujen tuloissa. 
Tilikauden tulos päätyi 3,8 miljoonaa euroa talous-
arviota paremmaksi. Toimialalle asetettiin vuoden 
2017 talousarviossa merkittävät tuottavuushaasteet, 
ottaen huomioon väestön ikääntymisestä aiheutu-
van palvelutarpeen kasvun. Toimiala on saavuttanut 
tuottavuustavoitteet hyvin. Merkittävin ylitys syntyi 
rakennemuutoksissa tyhjiksi jääneiden tilojen vuok-
rista (1,2 miljoonaa euroa). Toimialan rakenneuu-
distuksista johtuen henkilöstömenot alittuivat 2,7 
miljoonaa euroa. Vastaavasti muiden palvelujen os-
tot ylittyivät 1,6 miljoonaa euroa. Merkittävin ylitys 
syntyi huonosta lääkäreiden saavuudesta johtuvasta 
vuokralääkäripalvelujen käytöstä. Kotihoidon pal-
velusetelin käyttö oli odotettua suurempaa, mutta 
vastaavasti omaishoidon menot odotettua pienem-
mät. Toimialan talouden seuranta on ollut haasteel-
lista koko talousarviovuoden ajan johtuen toimialan 
koko vuoden jatkuneesta toiminnan uudistumisesta 
ja myyntilaskutusviiveistä. 

Ikääntyneiden palvelujen ja kuntoutuksen toimi-
alan kärkihankkeeseen ja toiminnallisiin tavoittei-
siin perustuvat palvelurakenteen muutokset ovat 
toteutuneet suunnitellusti. Asiakasohjauksen maa-
kunnallinen toimintamalli on otettu käyttöön. Vuo-
deosastoverkon muutokset on toteutettu ja toimin-
ta on keskitetty suunnitellusti kolmeen toimipistee-
seen, Salpausselän kuntoutussairaala Jalmariin sekä 
Orimattilan ja Hollolan vuodeosastoille. Vuodeosas-
tojen osalta toiminta on vakiinnutettu. Suunnitel-
tu sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoidon korvaa-
minen asumispalveluilla on toteutettu. Vanhainko-

dit suljettiin Hollolasta, Kärkölästä ja Orimattilasta. 
Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarista on myös 
vähennetty pitkäaikaissairaanhoitoa suunnitellun 
mukaisesti 36 sairaansijaa. Kotihoitoa on vahvistet-
tu, kotisairaala ja tehostettu kotikuntoutus toimivat 
maakunnallisina. Avoin päivätoiminta on käynnis-
tynyt suunnitellusti ja sen mukaan päivätoiminnan 
osalta maakunnassa on yhtenäinen maakunnallinen 
toimintamalli. Apuvälinepalvelujen uusi toiminta-
malli on otettu käyttöön ja apuvälinepalvelut pal-
velevat koko maakuntaa.  Yhteisöllistä asumista on 
kehitetty ja ympärivuokautisen hoidon kattavuus 
on tavoitteiden mukaisesti laskusuuntainen. Ko-
tona asuvien väestöennusteeseen suhteutettujen 
osuus 75 vuotta täyttäneistä oli vuoden 2017 joulu-
kuussa 91,8 %, kun vuotta aiemmin oli 91,3 %. No-
peinta rakennemuutos on ollut Lahdessa, jossa pal-
velun piiriin tullut ikääntyneiden määrä on ollut 
poikkeuksellisen suuri. Vaikka maakunnallisesti on-
kin edetty tavoitteiden mukaisesti, on eri kuntien 
palvelurakenteissa vielä merkittäviä eroja. Erityises-
ti kuntien asumisolosuhteilla on vaikutusta ikäänty-
neiden kotona asumisen mahdollisuuksiin.

Toimialan merkittävimmät toiminnan riskit ovat 
ikääntymisestä johtuva nopea palvelutarpeen ky-
syntä ja rajalliset taloudelliset resurssit. Palvelujen 
kysyntä on tarjontaa suurempi ja erityisesti sairaa-
lahoidon jälkeisen hoidon järjestäminen on ollut 
haasteellista ja siinä on ollut viivettä. Talouden aset-
tamat reunaehdot edellyttävät nopeaa ja jatkuvaa 
palvelurakenteen muutosta. Kuntien asumisen ke-
hittäminen ja kotiin vietävien palvelujen uudistumi-
nen ovat avainasemassa. Omaishoidon halukkuus 
on viimeisen vuoden aikana vähentynyt. Omaishoi-
to tarvitsee uudistamista ja perhehoitoa sekä väli-
muotoisia asumispalveluja tulee lisätä. Toimialan 
muina merkittävinä riskeinä on syytä nostaa esille 
kuntien halukkuus myydä sote-kiinteistöjä. Tämä on 
koskenut ennen kaikkea ikääntyneiden tehostettua 
palveluasumista ja se vaikeuttaa sote-markkinoi-
den koordinointia. Uhkana on määräävien markki-
na-asemien syntyminen ja kilpailun vähäisyys. No-
peat rakenteelliset muutokset ja yhtymän perusta-
miseen liittyvät tekijät ovat kuormittaneet henkilös-
töä. Myös asiakkaat ovat kokeneet maakunnallisten 
toimintakäytäntöjen yhtenäistämisen osittain palve-
lujen huonontamisena, vaikka kotiin annettavia lä-
hipalveluja onkin vahvistettu.
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Käyttötalousosa (1 000 eur)

Käyttötalousosa
Muutos-  

talousarvio I
Talousarvion  

muutokset
Muutos-  

talousarvio II
Toteuma

Poikkeama  
vrt. MTA II

Toimintatuotot 40 129 -2 294 37 835 40 673 2 839

Toimintakulut -195 670 -2 952 -198 622 -197 699 923

Toimintakate -155 541 -5 246 -160 787 -157 025 3 762

Poistot -987 297 -690 -629 61

Tilikauden tulos -156 528 -4 949 -161 477 -157 654 3 823

HTV ja työpanos

TP2017

Toteutunut htv* 2218,6

Työpanos netto (ilman lisä- ja ylitöitä) 1809,3

* toteutunut htv = teoreettinen htv –  palkattomat poissaolot

Lisä- ja ylityöt

TP2017 (HTV)

21,8

3.6 Perhe- ja sosiaalipalvelut

Vastuuhenkilö 

Toimialajohtaja Mika Forsberg

Tilikauden tuloksen ja toiminnan arviointi

Toimialan muutostalousarvio ylittyi 0,4 miljoonaa 
euroa. Toimintakulut ylittyivät 2,4 miljoonaa, josta 
sisäisten menojen osuus oli 2,1 miljoonaa. Tulot ylit-
tyivät muutostalousarvioon verrattuna kahdella mil-
joonalla eurolla. Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimi-
alalla työskenteli 31.12.2017 koko- ja osa-aikaisena 
1.328 vakinaista ja 345 määräaikaista työntekijää.

Toimialan organisaatio- ja johtamisjärjestelmän 
valmistelu käynnistyi heti toimintavuoden alussa. 
Toiminta uudella organisaatiolla käynnistyi maalis-
kuussa. Samalla alkoi toiminnan yhtenäistäminen, 
joka jatkuu edelleen vuoden 2018 aikana. Huoli-
matta tiiviistä seudullisesta yhteistyöstä, toiminta-
tavat olivat aikaisemmissa organisaatioissa erilai-
sia. Kärkihanketyössä valmistelemien toiminnallis-
ten muutosten jatkovalmistelu käynnistettiin heti 
toimintavuoden alussa. Uudistusten toimeenpano 
toteutui vaiheittain toimintavuoden aikana, ei-
kä kärkihankevalmistelussa arvioituja taloudellisia 
ja toiminnallisia hyötyjä kyetty saavuttamaan vielä 
toimintavuoden aikana. Kehittämistyön tuloksena 
otettiin käyttöön uusia sähköisiä palveluja. Mittavis-
ta toiminnan uudelleenjärjestelyistä ja rakenteelli-
sista muutoksista johtuen integraatiokysymyksiä ei 
kyetty tarkastelemaan riittävästi. Yhtymän ja kunti-

en välisten yhdyspintojen tarkastelua tehtiin erityi-
sesti oppilashuollon, työllisyydenhoidon, kotoutta-
misen ja asumisen kysymyksissä. 

Lapsiperheiden asiakasohjauksen toimintamal-
li otettiin käyttöön. Lapsiperhepalvelujen rakenne-
muutoksen ja maakunnallisen Huomisen hyvinvoin-
tia lapsille ja perheille Päijät-Hämeessä – kehittä-
mishankkeen (LAPE) painopisteenä olivat ennalta-
ehkäisevien ja varhaista tukea tarjoavien palvelujen 
vahvistaminen. Lapsiperheiden tuen tarpeet olivat 
edelleen kasvussa ja kodin ulkopuolelle oli sijoitet-
tuna vuoden 2016 aikana 679 lasta ja nuorta. Huh-
marannan lastenkodin ja Pikkulastenkodin lakkaut-
tamisesta vapautuneita resursseja kohdennettiin 
varhaisen tuen ja lastensuojelun avohuollon vah-
vistamiseksi syksystä alkaen. LAPE-kehittämistyös-
sä valmisteilla olevassa perhekeskustoimintamallis-
sa matalan kynnyksen toimintaa järjestävät yhtymä, 
kunnat, järjestöt ja seurakunnat. Koulukuraattori- 
ja koulupsykologipalvelut päätettiin siirtää kuntien 
järjestettäväksi viimeistään 1.1.2018 alkaen.

Työikäisten asiakasohjauksen toimintamalli otet-
tiin käyttöön. Sosiaalipäivystyksen laajentamiseksi 
Akuutti24:n yhteyteen valmisteltiin kehittämissuun-
nitelma. Taloudellisen tuen palvelujen toimintamalli 
valmisteltiin ja otettiin käyttöön. Perustoimeentulo-
tuki siirtyi vuoden 2017 alusta Kelan hoidettavak-
si ja toimintavuoden aikana kehitettiin yhteistyöra-
kenteita yhtymän ja Kelan välillä. Täydentävää toi-
meentulotukea maksettiin 2116 kotitaloudelle ja 
ehkäisevää toimeentulotukea 1321 kotitaloudelle. 
Sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoi-
minnan sisältöjen kehittämistyötä jatkettiin. Työl-
lisyydenhoidon yhteistyörakenteita luotiin kuntien 
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työllisyysyksiköiden kanssa. Maahanmuuttopalvelu-
jen henkilöstöä lisättiin kotouttamistyön tarpeisiin 
vastaamiseksi.

Psykososiaalisten palvelujen rakennemuutostyös-
sä jatkettiin psykiatrian laitospaikkojen vähentämis-
tä ja avopalvelujen vahvistamista. Vuoden 2017 lo-
pussa psykiatrian vuodeosastopaikkoja vuodeosas-
toja oli 72. Aikuispsykiatrian vuodeosastopäivät vä-
henivät 20,2 % vuodesta 2016. Poliklinikkatoimin-
taa kehitettiin ottamalla käyttöön uusia toiminta-
muotoja. Psykiatrian poliklinikka Orimattilassa lak-
kautettiin ja vapautuneita resursseja kohdennettiin 
perusterveydenhuollon vahvistamiseksi. Päihde- ja 
mielenterveyspalvelujen uudelleenorganisoinnin 
myötä palveluja on tarjolla aikaisempaa kattavam-
min osana terveysasemien toimintaa. Lastenpsykiat-
rian lähetemäärät kasvoivat 23,8 % ja nuorisopsyki-
atrian 33,5 % vuodesta 2016. Lasten ja nuorten mie-
lenterveyspalvelujen vähäisyys perustasolla lisää eri-
koissairaanhoidon tarpeita. Lasten ja nuorten mie-
lenterveyspalvelujen kehittämistyö käynnistettiin 
loppuvuodesta.

Vammaispalvelujen asiakasohjauksen toiminta-
malli otettiin käyttöön. Vammaispalvelujen kehittä-
misen painopisteenä oli arkea tukevien palvelujen 
kehittäminen, jota tuki OTE-kärkihankkeen maa-
kunnallinen kehittämishanke Pähee OTE. Asumis-
palvelujen kehittämissuunnitelma laadittiin ja käyn-

nistettiin suunnitelman toimeenpano. Henkilökoh-
taisen avun ostopalvelut kilpailutettiin. Kriteerien 
yhtenäistäminen käynnistyi osana asiakasohjauksen 
toteuttamaa asiakassuunnitelmien tarkistamista. 
Omais- ja perhehoitoa kehitettiin Perhonen-projek-
tissa yhteistyössä lapsiperhepalvelujen ja ikäänty-
neiden ja kuntoutuksen palvelujen kanssa. ETEVA:n 
kanssa käynnistettiin valmistautuminen vuoden 
2020 sote uudistukseen.

Toimintavuoden aikaiset haasteet liittyivät hen-
kilöstön saatavuuteen, toimitilahaasteisiin, talou-
den ja toiminnan seurantaan sekä samanaikaisesti 
menossa olevien muutosprosessien hallintaa ja joh-
tamiseen. Sosiaalityöntekijöiden ja erikoislääkärien 
(psykiatrit) saatavuuden parantamiseksi on käynnis-
tetty toimenpiteitä. Sosiaalityön resurssivajeista joh-
tuen palvelutakuussa ei pysytty. Psykiatrian hoito-
takuussa pysyttiinkin lähetemäärien kasvusta huo-
limatta. Asiakasmäärien kasvu aiheuttaa kuitenkin 
sen, ettei hoitoa kyetä kuitenkaan toteuttamaan 
vaikuttavasti.  Toimitilojen sisäilmaongelmat hanka-
loittivat toimintaa merkittävästi. Talouden seuranta 
oli haasteellista, eikä toiminnan johtamisen tueksi 
ja muutosten seuraamiseksi ei saatu riittävästi tie-
toa. Vuonna 2017 toimittiin vielä useilla asiakas- ja 
potilastietojärjestelmillä. Samanaikaisesti menossa 
olleet muutokset kuormittivat henkilöstöä, mikä nä-
kyi osaltaan hyvinvointikyselyn tuloksissa.

Käyttötalousosa (1 000 eur)

Käyttötalousosa
Muutos-  

talousarvio I
Talousarvion  

muutokset
Muutos-  

talousarvio II
Toteuma

Poikkeama  
vrt. MTA II

Toimintatuotot 19 252 -3 394 15 858 17 903 2 044

Toimintakulut -195 783 1 647 -194 137 -196 572 -2 435

Toimintakate -176 531 -1 747 -178 278 -178 669 -390

Poistot -188 130 -58 -62 -5

Tilikauden tulos -176 719 -1 617 -178 336 -178 731 -395

Toimintatuotot

Kokonaisuutena toimintatuotot 17,9 milj. toteutui-
vat 2 kaksi miljoonaa euroa muutostalousarviota 
(MTA II) suurempana. Erityisesti työikäisten palve-
lut -tulosalueen tulot kertyivät pääosin aivan loppu-
vuodesta ja tulosalueen tulot toteutuivat 1,3 milj. 
arvioitua suurempana.

Täyden korvauksen perusteella tiliryhmään ker-
tyi yhteensä tuloja 1,8 miljoonaa euroa. Tiliryhmä 
sisältää muun muassa ELY-keskuksen Keha -yksiköl-
tä laskutettavat maahanmuuttajien sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelut, jotka korvataan kotoutu-
mislain nojalla. Talousarvio sisälsi virheellisesti myös 
maahanmuuttajista saatavan Lahden kaupungille 

maksettavan laskennallisen korvauksen 0,4 miljoo-
naa mutta tästä huolimatta tulot ylittyivät 0,3. mil-
joonaa euroa. Työikäisten palveluissa korvaukset 
ylittyivät vajaa 0,5 miljoonaa ja lapsiperhepalveluis-
sa alittuivat runsaat 0,1 miljoonaa euroa.

Korvaukset kunnilta ja kunta yhtymiltä toteutu-
ma oli 2,8 miljoonaa euroa ja ylitys talousarviosta 
0,14 miljoonaa. Se sisältää hyvinvointikuntayhtymän 
ulkopuolisille kunnille myydyt palvelut ja niin sano-
tut kotikuntakorvaukset. 

Muiden suoritteiden myyntitulot olivat kokonai-
suudessaan 2,7 miljoonaa euroa ja ylittyivät 0,1 mil-
joonaa talousarviosta. Tilikohta sisältää mm. tulkki-
keskuksen tulkkauspalvelujen myyntitulot (1,0 mil-
joonaa), potilasvakuutuskeskuksen tulot (0,5 miljoo-
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naa), täyskustannuskorvaukset vakuutuksista (0,15 
miljoonaa) sekä työpajojen tuotteiden myynnistä 
saadut tulot. Ulkoisten tulojen toteuma (1,5 miljoo-
naa) jäi alle talousarvion (2,1 miljoonaa) johtuen 
tulkkaustulojen virheellisestä budjetoinnista ulkoi-
siksi tuloiksi sekä esimerkiksi työpajojen liian opti-
mistista myyntituloarvioista.

Terveydenhuollon maksuja, vajaa 1,0 miljoonaa 
euroa kertyi n. 80 000 euroa enemmän kuin oli ar-
vioitu. Maksutuotot kertyivät pääosin psykososiaali-
sista palveluista.

Sosiaalitoimen maksuja kertyi 5,2 miljoonaa 
euroa, joka oli vajaa 0,8 miljoonaa talousarviota 
enemmän. Suurempi toteutuma johtuu pääosin sii-
tä, että vammaispalvelujen asumispalvelujen talous-
arviosta puuttui kotipalvelumaksutuotot.

Tuet ja avustukset 1,26 miljoonaa euroa toteu-
tui lähes 0,7 miljoonaa arvioitua suurempana koh-
dentuen pääosin työikäisten palvelujen tulosalu-
eelle. Tiliryhmä sisältää kuntouttavan työtoiminnan 
työpajatoiminnoista saatavat avustukset, joita ker-
tyi 0,2 miljoonaa arvioitua enemmän. Lahden kau-
pungin jäämistövaroista saatiin arvioitua enemmän 
yli 0,2 miljoonaa, minkä lisäksi eri hankkeista (Aku-, 
ODA - ja Vuoksi –hanke) kertyi tuloa yli 0,2 miljoo-
naa euroa yli arvion.

Vuokratuotot, 2,8 miljoonaa euroa, toteutuivat 
0,1 miljoonaa alle talousarvion. Merkittävimmät 
asuntojen vuokratuotot kertyvät työikäisten ja vam-
maispalvelujen tulosalueille.

Muut toimintatuotot, 0,74 miljoonaa euroa, to-
teutuivat hiukan talousarviota suurempana.

Toimintakulut

Kokonaisuutena toimintakulut 196,6 miljoonaa eu-
roa ylittyivät talousarviosta 2,4 miljoonaa euroa. Ul-
koisissa menoissa ylitystä oli 0,3 miljoonaa, sen si-
jaan yhtymän sisäiset menot ylittyivät 2, 1 miljoonaa 
euroa arvioidusta. 

Henkilöstökulut 70,7 miljoonaa euroa alittuivat 
1,1 miljoonaa euroa. Joidenkin ammattiryhmien (so-
siaalityöntekijät, psykiatrit) saatavuus on ollut vai-
keaa, minkä lisäksi sijaisia ei ole juurikaan palkattu. 

Lisäksi vaikeasti ennakoitavan lomapalkkavarauksen 
muutos vähensi henkilöstökuluja.

Asiakaspalveluiden ostot 71,3 miljoonaa euroa 
ylittivät talousarvioin 2,3 miljoonaa euroa. Lasiper-
hepalveluissa lastensuojelussa ostot ylittyivät mil-
joonalla eurolla ja kuntouttavan työtoiminnan toi-
mintapäivien lisäys aiheutti vajaan 0,3 miljoonan 
ylityksen työikäisten palveluihin. Vammaispalvelu-
jen ostot ylittyivät miljoonalla kohdistuen erityises-
ti omaishoidon vapaan, henkilökohtaisen avun sekä 
Keva -asumispalvelujen ostoihin.

Muiden palveluiden ostot ylittyivät 1,2 miljoo-
naa euroa. Ylitys johtui yhtymän sisäisistä palvelu-
jen ostojen toteutumasta (yhteensä 2,1 miljoonaa 
yli talousarvion), joista merkittävin ylitys oli asiakas-
järjestelmät tulosalueelle kohdentuva 1,3 miljoonaa 
talousarviota suurempi summa ict-palveluista. Per-
he- ja sosiaalipalvelujen oman toiminnan palvelujen 
ostot alittuivat sen sijaan lähes miljoona euroa.

Ostot tilikauden aikana olivat 2,1 miljoonaa eu-
roa ja alittivat talousarvion 0,3 miljoonaa euroa.

Avustukset kotitalouksille tilikohdan kokonais-
toteuma 10,9 miljoonaa euroa oli 0,1 miljoonaa yli 
talousarvion. Se sisältää mm. vammaisten omaishoi-
don tuen, vammaisille annettavat avustukset sekä 
toimeentulotukimenot. Kelalle siirtynyttä perustoi-
meentulotukea maksettiin alkuvuodesta siirtymä-
vaiheen aikana 0,2 miljoonaa euroa. Hyvinvointi-
kuntayhtymän vastattavaksi jääneiden harkinnan-
varaisen ja ehkäisevän toimeentulotukimenojen to-
teutuma (2,0 miljoonaa), alittui talousarviosta 0,3 
miljoonaa euroa. Vammaisten omaishoidon tuki-
menot (1,8 miljoonaa) olivat 0,5 miljoonaa alle ta-
lousarvion. Tilikohtaan sisältyy myös vammaispalve-
luiden erilaiset avustukset noin 5,7 miljoonaa (mm. 
henkilökohtainen apu, asunnonmuutostyöt ja muut 
avustukset).

Muut toimintakulut, 11,2 miljoonaa euroa ylittyi-
vät 0,2 miljoonaa euroa talousarviosta. Tilojen vuok-
rakustannukset 10,3 miljoonaa oli lähes talousarvi-
on mukainen mutta kone- ja laitevuokrat ylittyivät 
yli 0,2 miljoonaa euroa.

Suunnitelman mukaiset poistot toteutuivat lähes 
talousarvion mukaisesti.

HTV ja työpanos

TP2017

Toteutunut htv* 1555,4

Työpanos netto (ilman lisä- ja ylitöitä) 1299,3

* toteutunut htv = teoreettinen htv –  palkattomat poissaolot

Lisä- ja ylityöt

TP2017 (HTV)

9,0
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Suoritteet

Mittari Toteuma 2017

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä 679

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuus 0-20-vuotiaista 1,64 % (väestötieto 2016, Sotkanet)

Laitoshoidon osuus kaikista hoitopäivistä lastensuojelussa 37 %

Asumisvuorokaudet ympärivuorokautisessa asumispalveluissa vammaispalveluissa 173 120 vrk

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen piirissä olleet asiakkaat 4 164

Henkilökohtaisen avun asiakkaat 581

Omaishoidontuen saajat (alle 65v.) 291

Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä ja toimintapäivien määrä 1 250 

Kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivät 55 317

Täydentävää toimeentulotukea saaneet kotitaloudet 2 116

Ehkäisevää toimeentulotukea saaneet kotitaloudet 1 321

(Aikuis)psykiatrian poliklinikkakäynnit TA17 53 016   TP17 61 850   TA% 116,7 % 

(Aikuis)psykiatrian hoitopäivät TA17 25 452   TP17 22 330   TA% 87,7 %

Lastenpsykiatrian poliklinikkakäynnit TA17 14 589   TP17 15 301   TA% 104,9 %

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalveluvuorokaudet TA17 159 200  TP17 162 866 TA%102,3 %  

3.7 Ympäristöterveyskeskus

Vastuuhenkilö 

Toimialajohtaja Silja Mäkelä

Tilikauden tuloksen ja toiminnan arviointi

Toiminnallisesti vuosi toteutui eläinlääkintähuollon 
osalta varsin odotetusti. Terveydensuojelun tulos-
alueella resurssia käytettiin oletettua runsaammin 
valvontaa tukeviin tehtäviin, muun muassa valvon-
taohjelman kohdekannan päivittämiseen. Tervey-
densuojelun tulosalueella kuntalaskutuksen suorit-
teiden toteuma alittaa päätöksiä lukuun ottamatta 
talousarviossa suunnitellut suoritemäärät. Tarkas-
tusmäärät eivät kummallakaan tulosalueella toteu-
tuneet talousarvion mukaisesti. Eläinlääkintähuol-
lossa tilakäynnit kokonaisuutena toteutuivat lähes 
talousarvion mukaisesti ja vastaanottokäyntejä oli 
ennustettua enemmän. Valvontaeläinlääkäreiden 
valvontakäynneissä oli pientä laskua verrattuna 
edelliseen vuoteen, mutta haastavien ja paljon ai-
kaa vievien tapausten määrä on lisääntynyt. 

Lisäksi toteumaan oli vaikutusta sillä, että toinen 
valvontaeläinlääkärin virka oli täyttämättä noin vii-
den kuukauden ajan.

Toimialan tilikauden tulos ylittää 210 000 eurol-
la vuodelle 2017 laaditun alkuperäisen talousarvion. 
Toimialan tuottoennustetta nostettiin muutostalo-
usarvio II:ssa, jolloin poikkeama on vastaavasti pie-
nempi siihen verrattaessa. Toimintatuotot ylittivät 
talousarvion molemmilla tulosalueilla. Tähän vai-
kutti merkittävästi vuoden alusta käyttöön otettu 
uudistettu maksutaksa, johon lainsäädännön muu-
toksista johtuen varsinkin tupakan myynnin valvon-
tamaksuja korotettiin merkittävästi. Myös toimin-
takulut alittivat muutostalousarvion 73 000 eurolla. 
Merkittävimmät säästöt tulivat henkilöstökuluissa. 
Ne selittyvät henkilöstön vapaaehtoisilla perheva-
pailla sekä muilla pidempikestoisilla poissaoloilla. 
Poissaolot järjestettiin osin ilman ulkopuolisia sijai-
sia ja niiltä osin kun sijaisia palkattiin, olivat sijais-
ten palkkakustannukset vakituisen henkilökunnan 
palkkakustannuksia alhaisemmat. Myös muut toi-
mintakulut toteutuivat hieman talousarviota alhai-
sempina. Koska henkilöstökulut muodostavat 70 % 
tulosalueen kustannuksista, ei hyvää taloudellista 
tulosta jatkossakaan saavuteta muista toimintaku-
luista karsimalla.
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Käyttötalousosa (1 000 eur)

Käyttötalousosa
Muutos-  

talousarvio I
Talousarvion  

muutokset
Muutos-  

talousarvio II
Toteuma

Poikkeama  
vrt. MTA II

Toimintatuotot 466 74 540 580 40

Toimintakulut -2 182 0 -2 182 -2 109 73

Toimintakate -1 716 74 -1 642 -1 529 114

Poistot -8 0 -8 -6 2

Tilikauden tulos -1 724 74 -1 650 -1 534 116

HTV ja työpanos

TP2017

Toteutunut htv* 26,1

Työpanos netto (ilman lisä- ja ylitöitä) 21,3

* toteutunut htv = teoreettinen htv –  palkattomat poissaolot

Lisä- ja ylityöt

TP2017 (HTV)

0,0

Suoritteet 

Suoritteet Tilinpäätös 2016* Tilinpäätös 2017 Poikkeama vrt tilinpäätös 2016

Tarkastukset 1371 1119 -252

Päätökset 91 207 116

Konsultaatio 3881 3335 -546

Näytteenotto 453 926 473

Eläinlääkärin tilakäynnit 3869 3504 -365

Vastaanottokäynnit 11869 11747 -122

Valvontaeläinlääkäri 308 277 -31

* Nastolan suoritteet poistettu luvuista
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3.9 Investointiosan toteutumisvertailu 2017

Investointien toteutumisvertailu (1000 eur) 
yhtymä pl. liikelaitokset

Määrärahat TA 2017 Muutos MTA 2017 31.12.17 Poikkeama

Uudisrakentamishankkeet 1 000 0 1 000 500 500

Rak.vaihe 7; KESLE, synnytys, vuodeosastot, välinehuolto 1 000 0 1 000 500 500

Suunnittelu 1 000 0 1 000 500 500

Rakentaminen

Toimintavarustus

Perusparantamishankkeet (sisältää toiminnan tehostamiset) 2 400 0 2 400 1 717 683

Rakennusvaihe 8, Vanhan osan saneeraus 0 0 0 0 0

Vuodeosastot

Vapautuneet tilat, poliklinikat

Toimintavarustus ja irtaimisto

Muu rakentaminen, rakennustekniset työt, yhteensä 2 200 0 2 200 1 717 483

MasterPlan 200 0 200 0 0

Suunnittelu 200 0 200 0 0

Muut investointimenot 8 858 9 8 866 6 640 2 226

Tietojärjestelmähankkeet 647 0 647 185 462

Sairaalalaitteet ja -kalusto 6 469 0 6 469 5 274 1 195

Muut laitteet ja kalusto 1 221 0 1 221 1 172 49

Osakkeet 521 9 529 9 520

Investointimenot yhteensä 12 258 9 12 266 8 857 3 409

Tuloarvio

Muut laitteet ja kalusto, myynti sisäinen 0 1 268 1 268 1 268 0

Muut investointitulot 0 0 0 95 -95

Investointitulot yhteensä 0 1 268 1 268 1 363 -95

Investoinnit nettomenot 12 258 -1 259 10 998 7 493 3 505
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3.10 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2017

Tuloslaskelman toteutumisvertailu (1000 eur)
yhtymä pl. liikelaitokset

Muutos-
talousarvio I

Muutos-
talousarvio II

Talousarvio
muutosten

jälkeen
Toteuma Poikkeama

Toimintatuotot 790 065 4 021 794 087 804 186 -10 100

Liiketoiminnan myyntituotot 1 544 -895 649 657 -8

Täyden korvauksen perusteella 3 931 -674 3 257 4 304 -1 047

Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 605 693 10 249 615 942 615 608 335

Muut suoritteiden myyntitulot 99 179 -9 99 170 105 772 -6 602

Terveydenhuollon maksut 31 170 -1 206 29 964 30 047 -84

Sosiaalitoimen maksut 29 544 -1 181 28 364 30 058 -1 694

Tuet ja avustukset 6 766 -1 166 5 600 6 483 -883

Vuokratuotot 10 945 -392 10 553 10 688 -135

Muut toimintatuotot 1 294 -705 589 569 20

Toimintakulut -776 791 -7 412 -784 203 -791 575 7 372

Henkilöstökulut -335 721 13 231 -322 490 -317 551 -4 939

Palkat ja palkkiot -274 013 10 934 -263 079 -260 703 -2 376

Eläkekulut -52 254 2 019 -50 235 -49 676 -559

Muut henkilösivukulut -13 427 294 -13 133 -11 463 -1 670

Henkilöstökorvaukset ja muut 3 973 -15 3 958 4 292 -334

Asiakaspalvelujen ostot -123 207 -12 863 -136 069 -138 306 2 237

Muiden palvelujen ostot -195 060 -9 128 -204 188 -212 945 8 757

Ostot tilikauden aikana -61 960 14 -61 946 -61 712 -234

Varastojen lisäys/vähennys 0 0 0 144 -144

Avustukset kotitalouksille -21 427 1 174 -20 253 -20 442 189

Avustukset yhteisöille -296 0 -296 -297 1

Muut toimintakulut -39 121 159 -38 962 -40 465 1 503

Toimintakate 13 274 -3 390 9 884 12 612 -2 728

Rahoitustuotot ja -kulut -666 0 -666 -388 -278

Korkotuotot 13 0 13 5 8

Muut rahoitustuotot 65 0 65 258 -193

Korkokulut -500 0 -500 -436 -64

Muut rahoituskulut -244 0 -244 -215 -29

Vuosikate 12 608 -3 390 9 218 12 224 -3 006

Suunnitelman mukaiset poistot -13 129 984 -12 145 -12 101 -44

Kertaluonteiset poistot 0 0 0 -123 123

Tilikauden tulos -521 -2 406 -2 927 0 -2 927

Varausten ja rahastojen muutos 521 0 521 0 521

Varausten muutos 521 0 521 0 521

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 0 -2 406 -2 406 0 -2 406

Tilikauden tulos (laskennallinen) 0 -2 406 -2 406 0 -2 406
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3.11 Rahoitusosan toteutumisvertailu 2017

Rahoitusosan toteutumisvertailu (ei sis. liikelaitoksia) (1000 €)

Muutos-
talousarvio I

Muutos-
talousarvio II

Talousarvio
muutosten

jälkeen
Toteuma Poikkeama

Toiminta ja investoinnit

Toiminnan rahavirta 12 608 -3 390 9 218 12 482 -3 264

Vuosikate 12 608 -3 390 9 218 12 224 -3 006

Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 258 -258

Investointien rahavirta -10 999 0 -10 999 -7 493 -3 506

Investointimenot -12 267 0 -12 267 -8 856 -3 411

Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 0 0 0

Pys.vastaavien hyöd.luovutustulot 1 268 0 1 268 1 363 -95

Toiminta ja investoinnit, netto 1 609 -3 390 -1 781 4 989 -6 770

Rahoitustoiminta

Antolainauksen muutokset -3 899 0 -3 899 -6 058 2 159

Antolainasaamisten lisäykset -4 062 0 -4 062 -6 239 2 177

Antolainasaamisten vähennykset 163 0 163 181 -18

Lainakannan muutokset 391 0 391 -377 768

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 0 0 0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 609 0 -2 609 -2 609 0

Lyhytaikaisten lainojen muutos 3 000 0 3 000 2 232 768

Oman pääoman muutokset 0 0 0 -300 300

Muut maksuvalmiuden muutokset 2 024 0 2 024 15 447 13 423

Rahoitustoiminta -1 484 0 -1 484 8 712 16 651

Vaikutus maksuvalmiuteen 126 -3 390 -3 265 13 701 9 880
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Tilinpäätöslaskelmat4

4.1 Tuloslaskelma

1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016

Toimintatuotot

Myyntituotot 632 385 804,13 383 423 477,42

Maksutuotot 60 105 849,48 30 558 898,06

Tuet ja avustukset 7 074 638,90 6 157 747,74

   Muut toimintatuotot 11 212 775,77 710 779 068,28 3 555 676,50 423 695 799,72

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -265 407 717,27 -167 411 411,25

Henkilösivukulut

Eläkekulut -51 344 783,76 -34 039 496,85

Muut henkilösivukulut -11 867 685,13 -10 787 909,17

Palvelujen ostot -243 184 407,44 -114 491 744,21

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -63 416 256,21 -58 471 098,67

Avustukset -20 738 778,82 -9 317 440,88

Muut toimintakulut -41 179 577,27 -697 139 205,90 -15 706 555,87 -410 225 656,90

Toimintakate 13 639 862,38 13 470 142,82

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 3 434,48 4 912,77

Muut rahoitustuotot 255 641,27 116 470,94

Korkokulut 436 113,25 -591 410,31

Muut rahoituskulut -214 893,83 -391 931,33 -234 529,35 -704 555,95

Vuosikate 13 247 931,05 12 765 586,87

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -13 109 190,73 -11 718 476,09

Kertaluonteiset poistot -123 162,71 -13 232 353,44 -813 555,32 -12 532 031,41

Tilikauden tulos 15 577,61 233 555,46

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 169 693,80 -915 153,10

Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 1 000 000,00

Tilikauden ylijäämä 185 271,41 318 402,36
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4.2 Rahoituslaskelma

1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 13 247 931,05 12 765 586,87

Tulorahoituksen korjauserät +/- 258 362,00 13 506 293,05 1 673 887,00 14 439 473,87

Investointien rahavirta

Investointimenot -9 445 310,89 -11 983 554,84

Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 38 584,00

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 95 542,88 -9 349 768,01 0,00 -11 944 970,84

Toiminnan ja investointien rahavirta 4 156 525,04 2 494 503,03

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset -862 000,00 0,00

Antolainasaamisten vähennykset 18 400,00 -843 600,00 27 600,00 27 600,00

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 7 236 500,00

Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -2 608 777,40 -9 845 277,40

Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- 0,00 -2 608 777,40 0,00 -2 608 777,40

Oman pääoman muutokset +/- -300 002,02 -300 002,02 0,00 0,00

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset +/- 650 065,49 -26 406,59

Vaihto-omaisuuden muutos +/- -587 806,43 15 700,91

Saamisten muutos +/- -27 542 417,69 4 285 956,49

Korottomien velkojen muutos +/- 42 272 963,55 14 792 804,92 -8 484 733,24 -4 209 482,43

Rahoituksen rahavirta 11 040 425,50 -6 790 659,83

Rahavarojen muutos +/- 15 196 950,54 -4 296 156,80

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 38 261 283,66 23 064 333,12

Rahavarat 1.1. 23 064 333,12 15 196 950,54 27 360 489,92 -4 296 156,80
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4.3 Tase

VASTAAVAA 2017 2016

PYSYVÄT VASTAAVAT 96 484 275,05 99 523 260,48

Aineettomat hyödykkeet 1 090 402,46 1 848 023,46

Aineettomat oikeudet 1 090 402,46 1 848 023,46

Aineelliset hyödykkeet 92 743 665,32 95 877 249,75

Maa- ja vesialueet 645 479,99 645 479,99

Rakennukset 73 743 381,00 78 893 023,98

Kiinteät rakenteet ja laitteet 844 668,24 1 058 070,00

Koneet ja kalusto 16 119 384,76 14 716 991,11

Muut aineelliset hyödykkeet 34 973,84 34 973,84

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 355 777,49 528 710,83

Sijoitukset 2 650 207,27 1 797 987,27

Osakkeet ja osuudet 1 598 207,27 1 589 587,27

Muut lainasaamiset 1 052 000,00 208 400,00

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 100 000,00 100 000,00

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 100 000,00 100 000,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT 110 425 146,27 67 096 029,30

Vaihto-omaisuus 4 821 286,84 4 233 480,41

Aineet ja tarvikkeet 4 821 286,84 4 233 480,41

Saamiset 67 342 575,77 39 798 215,77

Pitkäaikaiset saamiset 10 990 593,08 10 503 001,07

Myyntisaamiset 10 990 593,08 10 503 001,07

Lyhytaikaiset saamiset 56 351 982,69 29 295 214,70

   Myyntisaamiset 37 096 795,53 22 529 177,33

   Muut saamiset 16 900 726,11 5 477 997,86

   Siirtosaamiset 2 354 461,05 1 288 039,51

Rahoitusarvopaperit 101 316,41 101 316,41

   Muut arvopaperit 101 316,41 101 316,41

Rahat ja pankkisaamiset 38 159 967,25 22 963 016,71

VASTAAVAA YHTEENSÄ 207 009 421,32 166 719 289,78
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VASTATTAVAA 2017 2016

OMA PÄÄOMA 61 670 605,90 61 785 336,51

Peruspääoma 60 536 544,46 60 536 544,46

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 948 790,03 930 389,69

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 185 271,41 318 402,36

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1 266 046,30 1 435 740,10

Poistoero 745 459,30 915 153,10

Vapaaehtoiset varaukset 520 587,00 520 587,00

PAKOLLISET VARAUKSET 12 069 333,00 11 810 971,00

Muut pakolliset varaukset 12 069 333,00 11 810 971,00

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 990 290,03 1 340 224,54

Valtion toimeksiannot 1 013 627,30 518 557,83

Muut toimeksiantojen pääomat 976 662,73 821 666,71

VIERAS PÄÄOMA 130 013 146,09 90 347 017,63

Pitkäaikainen 25 838 992,50 28 447 769,90

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 25 838 992,50 28 447 769,90

Lyhytaikainen 104 174 153,59 61 899 247,73

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2 608 777,40 2 608 777,40

Saadut ennakot 44 614,28 108 271,51

Ostovelat 35 331 086,43 17 792 854,97

Muut velat 15 795 763,54 10 053 143,89

Siirtovelat 50 393 911,94 31 336 199,96

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 207 009 421,32 166 719 289,78
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Tilinpäätöksen 
liitetiedot5
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TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA JA ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Liitetieto 1

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät

Pysyvien vastaavien arvostus
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyö-
dykkeet  on merkitty taseeseen hankintamenoon 
vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla 
ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksil-
la. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu en-
nalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Pois-
tosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen las-
kentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetie-
doissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen 
perusteet.
1.1.2017 liiketoimintasiirrossa siirtyneeseen omai-
suuteen on käytetty omaisuuden luovuttajan pois-
tosuunnitelman mukaista jäljellä olevaa poistoaikaa 
(Valtuusto 12.12.2016 § 8).”

Sijoitusten arvostus
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa 
hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon.

Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO – pe-
riaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alem-
man hankintamenon tai todennäköisen luovutush-
innan määräisenä.
Vaihto-omaisuudessa olevan lääkevaraston arvo 
merkitty taseeseen eräkohtaisen hankintameno -pe-
riaatteen mukaisesti. 

Rahoitusomaisuuden arvostus
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai 
sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksia. 
Kaikki koronvaihtosopimukset on tehty suojaamis-
tarkoituksessa. Kahdessa sopimuksessa hyvinvoin-
tiyhtymä on sitonut pitkäaikaisten lainojen vaihtu-
van koron koronvaihtosopimuksella kiinteään kor-
koon. Kaksi sopimusta on tehty suojaamaan koko 
lainasalkkua tulevan rahoitustarpeen korkoriskin 
suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella on muutet-
tu vaihtuvat korot kiinteiksi. 

Potilasvakuutusvastuun käsittely 
Tilinpäätökseen ei ole kirjattu tilikauden kuluksi ja 
varaukseksi Vammaispalvelulain (VPL) perusteella 
mahdollisesti aiheutuivia vastuita. Näiden epävar-
mojen vastuiden määrä Potilasvakuutuskeskuksen 
ilmoituksen mukaan on 5.614.084,00 euroa. Tilin-
päätös sisältää VPL:n mukaiset tunnetut regressit. 
Kirjausmenettely on Kirjanpitolautakunnan kunta-
jaoston lausunnon 108 mukainen (lausunto annettu 
16.1.2015).

Kuntayhtymän tilinpäätöksen esittämistapaa 
koskevat liitetiedot
Tilikauden tietojen vertailussa edelliseen tilikauteen 
tulee ottaa huomioon, että hyvinvointiyhtymään 
siirtyi Lahden kaupungin sekä Hollolan, Kärkölän, 
Asiakkalan ja Padasjoen kuntien sosiaali- ja perus-
terveydenhuollon järjestämisvastuu 1.1.2017 alkaen. 
Sysmän kunnan osalta sosiaali- ja perusterveyden-
huollon järjestämisvastuu poistui.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Liitetieto 6

Kuntayhtymän toimintatuotot *) 2017 2016

Myyntituotot jäsenkunnilta 599 005 415 347 249 763

Myyntituotot ulkokunnilta ja kuntayhtymiltä 11 955 280 8 455 937

Erityisvaltionosuus 1 628 007 1 063 079

Muut myyntituotot 15 321 827 20 987 200

Maksutuotot 60 105 849 30 558 898

Tuet ja avustukset 6 859 799 5 917 317

Muut toimintatuotot 11 212 776 3 555 677

Kalliin hoidon tasaus ja erityisvelvoitemaksu 4 690 115 5 907 928

Kuntayhtymän toimintatuotot yhteensä 710 779 068 423 695 799

*) Toimintatuottojen erittely esitetään ulkoisista eristä
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Liitetieto 9

Palvelujen ostojen erittely  2017 2016

Asiakaspalvelujen ostot 138 306 370 59 418 952

Muiden palvelujen ostot 104 878 037 55 072 792

Kuntayhtymän palvelujen ostot yhteensä 243 184 407 114 491 744

Liitetieto 11

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. 
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenosta arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. 
Valtuuston päätöksen 12.12.2016 §8 mukaan 1.1.2017 liiketoimintasiirroissa Lahden kaupungilta ja Hollolan kunnalta siirtyneen 
omaisuuden osalta noudatetaan omaisuuden luovuttajan poistoaikaa.
Valtuuston kokouksessaan 17.12.2012 §41 hyväksymät ja kokouksessaan 9.12.2013 §48 täydentämät  
poistoperusteet ovat seuraavat:

Poistoperusteet 1.1.2013 alkaen hyödykkeille, 
jotka hankittu 1.1.2013 jälkeen Poistomenetelmä  Poistoaika

Aineettomat hyödykkeet

 Aineettomat oikeudet   Tasapoisto 5 vuotta
  Tietokoneohjelmistot  1 Tasapoisto 3 vuotta
  Muut pitkävaikutteiset menot 2 Tasapoisto 2 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

 Rakennukset ja rakennelmat
  Hallinto- ja laitosrakennukset, kiviset 3 Tasapoisto 25 vuotta
  Hallinto- ja laitosrakennukset, puiset 3 Tasapoisto 20 vuotta
  Vapaa-ajan rakennukset 3 Tasapoisto 20 vuotta
  Tilasaneeraukset 4 Tasapoisto 5 vuotta **)
  Rakennusten tekniset laitteet 4 Tasapoisto 20 vuotta

 Kiinteät rakenteet ja laitteet

  Pysäköintialueet   Tasapoisto 15 vuotta
  Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet   Tasapoisto 10 vuotta

 Koneet ja kalusto

  Kuljetusvälineet   Tasapoisto 5 vuotta
  Liikkuvat työkoneet   Tasapoisto 5 vuotta
  Sairaala- ja terveydenhuolto laitteet, lyhytikäiset   Tasapoisto 5 vuotta
  Sairaala- ja terveydenhuolto laitteet, pitkäikäiset  5 Tasapoisto 8 vuotta
  Tietokonelaitteet  6 Tasapoisto 3 vuotta
  Viestintälaitteet  7 Tasapoisto 3 vuotta
  Muut laitteet ja kalusteet  8 Tasapoisto 3 vuotta
  Muut laitteet ja kalusteet, pitkäikäiset  8 Tasapoisto 5 vuotta

1 Tietokoneohjelmistojen osalta poistoaika heijastaa ohjelmistojen taloudellista  pitoaikaa varovaisuuden periaate huomioiden.
2 Esimerkiksi osakehuoneistojen perusparantamismenot.
3 Sovelletaan rakennusrungon hankintamenon poistamiseen **)uudisrakennusten ja sellaisten peruskorjattavien toiminnallisten 
kokonaisuuksien osalta, joiden peruskorjausaste on 80% tai yli.
4 **) Sovelletaan rakennusten saneerauskohteille, jotka eivät ole peruskorjauksen tasoisia, mutta jotka parantavat tilan toimin-
nallisuutta ja jatkavat tilan käyttöikää.
5 Rakennusrungon hankintamenoon sisällytettävät rakennusten tekniset laitteet, kuten hissit, ilmanvaihto-, lämmitys- ja jäähdy-
tyslaitteistot ja keskusantennit.
6 Vain ne laitteet, joiden taloudellinen pitoaika varovaisuuden periaate huomioiden on 8 vuotta. Esim. magneettikuvauslaitteis-
to, tietokonetomografialaitteisto, suoradigitaalinen rtg-tutkimuslaite.
7 Palvelimet, tietoverkkolaitteet, reitittimet, tietokoneiden yhteydessä hankitut ohjelmistot, jos ylittävät aktivointirajan.
8 Televiestintä-, audio-, video- ja muut ICT-laitteet. Teleliikenneverkot mukaan lukien kaapeloinnit. Murto- ja palohälytysjärjestel-
mät.
9 Muut laitteet ja kalusteet, esimerkiksi konttorikalusteet, ravintokeskuksen laitteet. 5 vuoden poistoaika pääasiallisesti vain ra-
vintokeskuksen laitteille.
**) Valtuusto 9.12.2013 §48 täydennys 
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Valtuuston kokouksessaan 7.12.2010 §29  hyväksymät ja kokouksessaan 11.6.2012 § 20  
täydentämät poistoperusteet ovat seuraavat:

Poistoperusteet 1.1.2012 alkaen hyödykkeille, jotka hankittu ennen 1.1.2013 Poistomenetelmä  Poistoaika

Aineettomat hyödykkeet   
 Aineettomat oikeudet   Tasapoisto 5 vuotta
 Muut pitkävaikutteiset menot   
  ATK-ohjelmistot   Tasapoisto 3 vuotta
     
Aineelliset hyödykkeet   
 Rakennukset ja rakennelmat   
  Hallinto- ja laitosrakennukset  Tasapoisto 20-30 vuotta *)
  Vapaa-ajan rakennukset  Tasapoisto 20 vuotta
     
 Kiinteät rakenteet ja laitteet   
  Verkostot (ilmanvaihto, tietoliikenne yms.)   Tasapoisto 10 vuotta
  Pysäköintialueet   Tasapoisto 15 vuotta
  Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet   Tasapoisto 10 vuotta
     
 Koneet ja kalusto   
  Muut kuljetusvälineet   Tasapoisto 5 vuotta
  Muut liikkuvat työkoneet   Tasapoisto 5 vuotta
  Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet, lyhytikäiset   Tasapoisto 5 vuotta
  Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet, pitkäikäiset   Tasapoisto 8 vuotta
  Atk-laitteet   Tasapoisto 3 vuotta
  Muut laitteet ja kalusteet   Tasapoisto 3 vuotta
     
*) Hallinto- ja laitosrakennusten ryhmässä noudatetaan rakennusten teknisten laitteiden osalta 20 vuoden  
poistoaikaa ja rakennusrungon osalta 30 vuoden poistoaikaa.
Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 eur, on kuntayhtymässä kirjattu vuosikuluksi.

Liitetieto 12

Pakollisten varausten muutokset  2017 2016

Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1. 11 810 971 10 137 084

   Lisäykset tilikaudella 1 885 712 3 072 007

   Vähennykset tilikaudella -1 627 350 -1 398 120

Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12. 12 069 333 11 810 971

Liitetieto 15

Osinkotuottojen erittely  2017 2016

Osinkotuotot muista yhteisöistä

    Coxa Oy 117 470 36 975

    Labquality Oy 32 130 11 700

    PHP Holding Oy 34 800 12 180

Yhteensä 184 400 60 855
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Liitetieto 20

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

Nimi Kotipaikka Kuntayhtymän omistusosuus 

Osakkuusyhteisöt

 Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy Lahti 31,80 %

 Lahden SairaalaParkki Oy Lahti 38,00 %

 Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy Lahti 43,10 %

 Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy Lahti 43,10 %

Liitetieto 23

Saamisten erittely

  2017 2016

 Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset

Saamiset osakkuus- sekä muilta     
omistusyhteysyhteisöiltä

 Myyntisaamiset  981 621  10 484

 Lainasaamiset 1 052 000  190 000 

Saamiset yhteensä 1 052 000 981 621 190 000 10 484

Liitetieto 24

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

  2017 2016 

Lyhytaikaiset siirtosaamiset    

 Ennakkomenot 472 837 209 120

 Muut siirtosaamiset   

  Kelan korvaus työterveyshuollosta 1 390 000 830 000

  TVR koulutuskorvaus 188 954 117 633

  Potilasvakuutus 301 210 37 042

  Muut siirtosaamiset 1 460 94 245

 Muut siirtosaamiset yhteensä 1 881 624 1 078 920

Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 2 354 461 1 288 040
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Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Liitetieto 25

Oman pääoman erittely

        2017  2016 

Peruspääoma 1.1. 60 536 544 60 536 544

 Lisäykset 0 0

 Vähennykset 0 0

Peruspääoma 31.12. 60 536 544 60 536 544

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 930 390 460 388

 Edellisen tilikauden ylijäämä 318 402 470 001

 Peruspalvelukeskus Aava ylijäämien  -300 002 

 palautus kunnille

Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 948 790 930 390

Tilikauden ylijäämä 185 271 318 402

Oma pääoma yhteensä 61 670 606 61 785 337

Erittely peruspääoman jakautumisesta

  Jäsenkunnan osuus peruspääomasta 2017 

 Asikkala  2 685 560

 Hartola  1 167 563

 Heinola  5 768 763

 Hollola  6 666 704

 Iitti  1 713 491

 Kärkölä  1 759 052

 Lahti  31 687 086

 Myrskylä  457 833

 Orimattila  4 927 321

 Padasjoki  1 386 525

 Pukkila  696 641

 Sysmä  1 620 003

Peruspääoma yhteensä 60 536 544

Liitetieto 27

Pitkäaikaiset velat

  2017 2016 

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 18 279 328 20 621 435

Pitkäaikaiset velat yhteensä 18 279 328 20 621 435

(velat ja velkojen osat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua) 

Liitetieto 29

Pakolliset varaukset

  2017 2016 

Muut pakolliset varaukset    

 Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu 12 069 333 11 810 971

Muut pakolliset varaukset yhteensä 12 069 333 11 810 971  

Liitetieto 31

Sekkilimitti

  2017 2016 

Luotollisen sekkitilin sekkilimiitti 31.12. 20 000 000 20 000 000



63Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä  |  Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017

Liitetieto 33

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset osat

  2017 2016 

Lyhytaikaiset siirtovelat

 Korkojaksotukset 134 768 125 200

 Lomapalkkajaksotukset 44 025 170 27 317 551

 Potilasvakuutuspooli 1 627 350 1 398 120

 Muut siirtovelat 4 606 623 2 495 329

Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 50 393 912 31 336 200

Siirtovelat yhteensä 50 393 912 31 336 200

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Liitetieto 38

Vuokravastuut

  2017 2016 

Vuokravastuut

 Vuokravastuut, määräaikaiset vuokrasopimukset 

 kuntayhtymän toimitiloista 191 470 203 7 170 423

 Leasingvastuiden yhteismäärä 7 464 497 4 412 808

 Seuraavalla tilikaudella maksettavat 3 082 443 2 126 273

 Myöhemmin maksettavat 4 382 054 2 286 535

Yhteensä 198 934 700 9 456 958
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Liitetieto 41

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Sopimusvastuut          2017         2016
Realisoitumattomat vuokravakuudet        578 921    384 567
Perusterveydenhuollon vastaaottopalvelut  7 280 042 5 076 319
Lahjakirjat professuureista yliopistoille     242 000    429 000
Yhteensä   8 100 963 5 889 886

Kiinnitykset kuntayhtymän kiinteistöön
Panttikirjat 4783 - 4785   Omassa hallussa    840 000
Panttikirja 4320 Nordean hallussa    840 000
Yhteensä  1 680 000

Potilasvakuutusmaksuihin liittyvä laina vakuutuskausilta 1987-2017 yhteensä 19 310 764 euroa. Laina kattaa VPL:n perusteella 
mahdollisesti aiheutuvat vastuut 5 614 084 euroa, joita ei ole kirjattu tilikauden kuluksi ja varaukseksi.

Koronvaihtosopimus 1
Koronvaihtosopimus 1 on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuvat korot 
kiinteiksi.Kuntarahoitus Oyj on ostanut 30.9.2008 Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä luottosalkun, joka sisälsi kyseisen lainan.  
Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma, eräpäivä sekä koronmaksupäivät vastaavat toisiaan.

         2017         2016
Maksettu korko      51 370      61 813
Vastaanotettu korko           162        2 895
Alkuperäinen pääoma 3 733 333 3 733 333
Nykyinen pääoma               0 1 333 330
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)               0     -51 581
Lyhennysohjelma bullet

Sopimuksen alkamispäivä  20.4.2007   Sopimuksen eräpäivä         20.4.2017

Koronvaihtosopimus 2
Koronvaihtosopimus 2 on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuvat korot 
kiinteiksi. Kuntarahoitus Oyj on ostanut 30.9.2008 Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä luottosalkun, joka sisälsi kyseisen lainan.  
Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma, eräpäivä sekä koronmaksupäivät vastaavat toisiaan.

         2017         2016
Maksettu korko      52 452      65 385
Vastaanotettu korko           573        2 103
Alkuperäinen pääoma 3 466 666 3 466 666
Nykyinen pääoma    799 996 1 066 663
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)     -79 822   -130 955
Lyhennysohjelma bullet

Sopimuksen alkamispäivä  19.9.2007    Sopimuksen eräpäivä         21.9.2020

Koronvaihtosopimus 3
Koronvaihtosopimus 3 on tehty nykyisen salkun kahden lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella muutettu 
vaihtuvat korot kiinteiksi. Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma, eräpäivä sekä koronmaksupäivät eivät vastaa toisiaan.

         2017         2016
Maksettu korko      38 441      42 349
Vastaanotettu korko        3 689        2 960
Alkuperäinen pääoma 5 550 000   5 550 00
Nykyinen pääoma 4 140 000 4 845 000
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)     -81 119   -119 942
Lyhennysohjelma bullet

Sopimuksen alkamispäivä  19.12.2014    Sopimuksen eräpäivä         19.12.2023

Koronvaihtosopimus 4
Koronvaihtosopimus 4 on tehty suojaamaan koko lainasalkkua tulevan rahoitustarpeen korkoriskin suojaamiseksi.  
Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi.

         2017         2016
Maksettu korko      81 060      81 283
Vastaanotettu korko        6 159        4 804
Alkuperäinen pääoma 7 500 000 7 500 000
Nykyinen pääoma 7 500 000 7 500 000
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)   -253 051   -344 105
Lyhennysohjelma bullet

Sopimuksen alkamispäivä  15.6.2015   Sopimuksen eräpäivä         15.12.2023
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HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

Liitetieto 42

Henkilöstön lukumäärä 31.12.

  2017 2016 

Vakinaiset

 Yhtymähallinto  57

 Erikoissairaanhoito  1 461

 Tukipalvelukeskus  523

 Ensihoito- ja päivystyskeskus  256

 Ympäristöterveyskeskus 25 27

 Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitos  888

 Sosiaalialan osaamiskeskus Verso5 6

 Laboratoriopalvelujen liikelaitos 198 163

 Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus 1955

 Perhe- ja sosiaalipalvelut 1336

 Strategia- ja tukipalvelut 450

 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut 1773

 Yhtymän johto 6

Vakinaiset yhteensä 5 748 3 381

Määräaikaiset

 Yhtymähallinto  8

 Erikoissairaanhoito  426

 Tukipalvelukeskus  158

 Ensihoito- ja päivystyskeskus  81

 Ympäristöterveyskeskus 4 5

 Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitos  280

 Sosiaalialan osaamiskeskus Verso 18 0

 Laboratoriopalvelujen liikelaitos 29 24

 Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus 563

 Perhe- ja sosiaalipalvelut 357

 Strategia- ja tukipalvelut 72

 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut 511

 Yhtymän johto 0

Määräaikaiset yhteensä 1 554 982

Henkilöstön lukumäärä yhteensä 7 302 4 363

Liitetieto 43

Henkilöstökulut

  2017 2016 

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 328 620 186 212 238 817

Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja   

aineellisiin hyödykkeisiin 124 899 63 040

Henkilöstökulut yhteensä 328 745 085 212 301 857
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Liitetieto 45

Tilintarkastajan palkkiot

  2017 2016 

BDO Audiator Oy

 Tilintarkastuspalkkiot (lakisääteinen tarkastus) 35 715 27 269

 Muut tilintarkastajalle kuuluvat tehtävät 0 300

 Tarkastuslautakunnan avustaminen 13 775 9 686

 Muut palkkiot 54 174 0

Palkkiot yhteensä 103 664 37 254

Liitetieto 46

Kuntayhtymä on antanut osakkuusyhteisölleen Lahden sairaalaparkki Oy osakaslainaa 190 000 euroa, josta on 31.12.2017 
avoimena 190 000 euroa. Lainasta peritään korkoa. Osakaslaina sopimuksen mukaan velan pääoma saadaan palauttaa ja korkoa 
maksaa vain siltä osin, kun yhtiön vapaan omanpääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön 
viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän.

Kuntayhtymä on antanut osakkuusyhteisölleen Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy pääomalainaa 431 000 euroa, josta on 
31.12.2017 avoimena 431 000 euroa. Laina on Osakeyhtiölain 12 mukainen laina.

Kuntayhtymä on antanut osakkuusyhteisölleen Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy pääomalainaa 431 000 euroa, josta on 
31.12.2017 avoimena 431 000 euroa. Laina on Osakeyhtiölain 12 mukainen laina.

Kuntayhtymän arvion mukaan lainoihin ei sisälly merkittävää taloudellista riskiä.

Valtuusto valitsi 30.1.2017 uuden toimitusjohtajan, jonka kanssa on solmittu kuntalain mukainen johtajasopimus, jossa on sovittu 
3-6 kk palkkaa vastaavasta erokorvauksesta.

Konsernin lähipiirin / intressipiirin kanssa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia.

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

Pääkirjanpito

 Päiväkirja
 Pääkirja
 Tasekirja

Osakirjanpidot

 Kassanhallinta
 Käyttöomaisuuskirjanpito
 Myyntireskontra
 Ostoreskontra
 Palkkakirjanpito
 Varastokirjanpito
 Sap kirjanpito

Myyntireskontra, ulkoinen järjestelmä

 Esh laskutus
 Perusterveydenhuollon laskutus
 Edelleenlaskutetttavat (kuntoapu)
 Codea sairaankuljetuslaskutus

Tase-erittelyt

Tilinpäätös säilytetään sidottuna pysyvästi ja muut kirjanpitokirjat 10 vuotta tilikauden päättymisestä.



67Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä  |  Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017

Tositelaji Nimitys  Tos.numerosarja

KSUUN  Käyttösuunnitelma    120000-120999

LSUUN Talousarviomuutokset  

   

Muistiotositteet   

MUIST2 Sap kirjanpitoaineiston siirto 110000-

MUIST4 Muistiotositteet  114000

ALKUSA Alkusaldo    110118-110119

EXCEL1 Excel1  115001-129999

   

Myyntilaskut Raindance   

MYYNTA Kuntalaskutus  Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto 300000-449999

MYYNTE Myyntilaskut excel Yleislaskutus, erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto ”

MYYNTI Myyntilaskutositteet Yleislaskutus, erikoissairaanhoito ja  perusterveydenhuolto ”

MYKAHV Myyntituotot kahvio   ”

   

Myyntilaskut, ulkoiset järjestelmät  

EFFI Effica laskut Erikoissairaanhoito 2000000-2999999

EFFIU Effica laskut Pth Uusi Effica 200001-299999

CODEA Sairaankuljetuslaskut Ensihoito- ja päivystyskeskus 800001-899999

   

Myyntisuoritukset   

MAMAK  Manuaalimaksu Yritys 10  50000-599999

MMAKSU My.Laskuj maksu  ”

MYMAKU MyLaskuj.maksyr20   60000-62999

MAMAKS Manuaalimaksut YR 20  ”

MRHYV Hyvlask kuitt.EFFICA  63001-79999

   

Ostolaskut   

OSTOIP IP-OSTOLASKUT   600000-699999

OMAKSU Ostomaksut  10000-49000

   

PALKAT Palkat   1-150

   

MATKAL Matkalaskut TEM   501000-599999

WEBMAR WEB-MARELA Varastot 151-299

   

KASSA  Kassatositteet  100000-104999

PKASSA Palvelukassa   105000-109999
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Päijät-Hämeen  
laboratoriopalvelujen 
ja lääkehuollon 
liikelaitoksen 
eriytetty tilinpäätös ja 
toimintakertomus

6.1
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1. Toimintakertomus

1.1 Liikelaitoksen johtajan  
katsaus 

Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen ja lääkehuol-
lon liikelaitoksen (myöh. liikelaitos) vuosi 2017 oli 
perustoiminnan vuosi. Lääkehuollon liittäminen 
osaksi liikelaitosta lisäsi liikelaitoksen asiakasraja-
pintaa hyvinvointikuntayhtymään. Toimintakerto-
muksen alkuun esitämme lämpimän kiitoksen hy-
västä vuodesta liikelaitoksen uudelle ja vanhalle 
johtokunnalle, henkilöstölle, asiakkaillemme ja yh-
teistyökumppaneillemme. Liikelaitos saavutti sille 
asetetut taloudelliset tavoitteet. Liikelaitoksen joh-
tokunta päätti hyvityksen antamisesta jäsenkuntien 
omistamille, ei markkinoilla toimiville asiakkailleen 
palvelujen käytön suhteessa. Hyvitystä annettiin 
johtokunnan päätöksen mukaan siten, että liikelai-
toksen ylijäämäksi ennen varauksia muodostui noin 
50 t euroa. Liikelaitoksen tilikauden liikevaihto oli 
41,8 m euroa ylittäen talousarvion 897,8 t euroa.

1.2 Olennaiset tapahtumat  
toiminnassa ja taloudessa

Vuoden 2017 alussa Lahden kaupungin sairaala-ap-
teekki yhdistettiin Päijät-Hämeen sosiaali- ja ter-
veysyhtymän lääkehuoltoon. Yhdistetty maakunnal-
linen lääkehuolto liitettiin Laboratoriokeskukseen. 
Näin muodostui Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayh-
tymän Laboratoriopalveluiden ja lääkehuollon liike-
laitos 1.1.2017.

Helmikuussa 2017 liikelaitoksen johtokunta va-
litsi liikelaitokselle uuden toimitusjohtajan. Sari 
Paukku-Sani aloitti tehtävässään 3.4.2017. Huhti-
kuun 2017 kunnallisvaalien jälkeen valtuustokau-
den vaihtuessa liikelaitoksen johtokunnan kokoon-
pano muuttui hieman. Elokuussa 2017 aloittaneessa 
uudessa johtokunnassa toimivat Mikko Komulainen 
(puheenjohtaja), Pekka Kotiaho, Heimo Riutta, Eija 
Sintonen, Paula Ryynänen (varapuheenjohtaja, yh-
tymän edustaja) ja Liisa Kokkonen (yhtymän edus-
taja).

Vuoden 2017 aikana laboratoriopalvelut ovat su-
juneet hyvin. Sisäisten asiakkaiden hintoja alennet-
tiin 1.2.2017 alkaen. Vuoden 2017 alkuvuoden ai-
kana saimme jonkin verran palautetta ajoittaisista 
ruuhkista ajanvarauksessa. Saadun palautteen vuok-
si ajanvarausresursseja vahvistettiin ja näytteenoton 
aukioloaikoja maakunnan alueella muutettiin vuo-
den aikana. Lahden kaupunginsairaalassa sijaitse-
vat pääterveysaseman näytteenottotilat uudistuivat. 

Paavolan terveysasemalta näytteenotto keskitettiin 
kaupunginsairaalan tiloihin joulukuussa. Näytteen-
ottotoiminta jatkuu edelleen Launeen ja Ahtialan 
terveysasemilla. 

Patologian vastuuyksikössä tehtiin isohkoja re-
montteja työturvallisuuden parantamiseksi ja laite-
kantaa uudistettiin. Kliinisen kemian työhyvinvoin-
tihanke aloitettiin ja automaattisen analyysiradan 
toiminnallisuutta kehitettiin. Mikrobiologiassa 
omaksi tuotannoksi otettiin muutamia tutkimuksia 
ja nopeutettiin suolistoinfektioita aiheuttavien bak-
teereiden diagnostiikkaa. Mikrobiologiassa panos-
tettiin myös veriviljelyiden nopeaan päivystysaikai-
seen tulospalveluun. Tämän lisäksi vastauspalvelua 
parannettiin lisäämällä mikrobiologisiin vastauksiin 
bakteeriviljely- ja antibioottiherkkyystuloksen lisäksi 
myös infektiolääkärin hoitosuositus.

Kliinisen fysiologian tutkimukset keskitettiin 
maakunnan alueella Sydänkeskuksen tiloissa toimi-
vaan kliinisen fysiologian laboratorioon. Isotoop-
pilääketieteen hoitaja- ja lääkäriresursseja vahvis-
tettiin (3 kk isotooppilääketieteen reunaopinnot 
tehnyt erikoistuva lääkäri) kasvaneeseen kysyntään 
vastaamiseksi. Päivystysaikainen EEG-tutkimustuote 
lanseerattiin loppuvuodesta 2017 ja uusi hermojen 
ultraäänilaite hankittiin kliinisen neurofysiologian 
alueella.

Lääkehuollon myyntirivien määrä kasvoi Lahden 
kaupungin sairaala-apteekin yhdistymisestä johtu-
en. Lääkevalmistuserien lukumäärä kasvoi lähes 20 
% johtuen mm. kipukasettien ja –ruiskujen valmis-
tuksen lisääntymisestä. Solunsalpaajatoimitusrivien 
lukumäärä pysyi ennallaan. Uusina palveluina aloi-
tettiin kefroksiimiannosten käyttökuntoon saatta-
minen ja tiettyjen silmävalmisteiden jakeleminen 
sairaala-apteekissa.

Osastofarmasian kehittäminen ja laajeneminen 
etenivät suunnitellusti. Erikoissairaanhoitoon pe-
rustettiin toinen osastolääketyöntekijän toimi, jo-
ka mahdollisti osastofarmaseutin toimenkuvan hyö-
dyntämistä enemmän kliinisen farmasian suuntaan 
ja ulottamista lastenosastolle ja ortopedian vuo-
deosastolle. Lääkekeskusten ja Lahden kaupungin 
sairaala-apteekin lakkauttamisen myötä huomat-
tava määrä farmaseutteja jäi maakunnan yksiköi-
hin työskentelemään osastofarmaseutteina tarjo-
ten palveluita vuodeosastoille, kotihoitoon ja palve-
luasumiseen.

Keskeistä liikelaitoksen toiminnalle on, että jat-
kuvasti kuuntelemme sisäisten ja ulkoisten asiak-
kaidemme tarpeita ja palautteita mahdollisimman 
hyvin ja pyrimme edelleen kehittämään palveluam-
me saadun palautteen perusteella kustannustehok-
kaasti.
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1.3 Arvio todennäköisestä  
tulevasta kehityksestä

SOTE-uudistuksen myötä myös lääketieteelliset tu-
kipalvelut ovat murroksessa. Lääkehuolto valmis-
tautuu vuoden 2018 aikana ottamaan lääkevarmen-
nusjärjestelmän. Lääkevarmennusjärjestelmällä pyri-
tään estämään lääkeväärennösten pääsy lääkejake-
luketjuihin.

Laboratoriopalveluita kehitetään asiakkaitamme 
kuunnellen ja kliiniseen tarpeisiin vastaten. Tutki-
mus- ja näytteenottopalveluiden kustannustehok-
kuus ja –kilpailukykyisyys ovat avainasemassa, kun 
tulevat Päijät-Hämeen maakunnan SOTE-keskuk-
set ja maakunnan liikelaitos hakevat kumppaneita 
omalle kilpailukykyiselle palvelutuotannolleen.

1.4 Lopuksi

Lämpimät kiitokset koko liikelaitoksen henkilöstöl-
le lujasta ja hyvästä työstä vuoden 2017 aikana. Kii-
tän myös sisäisiä ja ulkoisia asiakkaitamme sekä yh-
teistyökumppaneitamme. Kiitoksen ansaitsee myös 
liikelaitoksen vanha ja uusi johtokunta siitä, että se 
on asettanut selkeät tavoitteet ja antanut vapauden 
ammattilaisille onnistua työssään. Johtokunta on ar-
vostanut ammattilaisten tekemistä ja tukenut työ-
tämme nopeilla päätöksillä puuttumatta operatiivi-
sen johdon työhön.
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2. Toiminnallisia huomioita

Lääkehuolto, sisältäen Lahden lääkehuoltohenki-
löstön liikkeenluovutuksena, yhdistyi laboratorio-
liikelaitokseen 1.1.2017. Lääkekeskusten lääketoi-
mitukset siirtyivät sairaala-apteekkiin, maakunnan 
alueella pääpaino oli osastofarmasiassa. Laborato-
rion perustutkimusten palvelutuotannon kasvu on 
tasaantunut. Toisaalta analytiikan painopiste on 
siirtynyt entistä vaativampiin tutkimuksiin muuta-
malla erikoisalalla. PET-CT -tutkimukset olivat kas-
vussa, samoin Lahden perusterveydenhuollosta siir-
tyi kliinisfysiologisia tutkimuksia liikelaitokseen. Uu-
det diagnostiset menetelmät, erityisesti geenitek-
nologian hyödyntäminen, ovat nopeuttaneet vas-
tausten saantia ja parantaneet palvelua virka-ajan 
ulkopuolella. Analytiikan jatkuva uudistuminen ja 
ammattilaisten eläkepoistuma vaativat voimavaro-
ja perehdytykseen ja koulutukseen osaamisen var-
mistamiseksi. Alueelliset näytteenottopalvelut pyrit-
tiin tuottamaan sovitusti alueen kaikissa näytteen-
ottotoimipisteissä.  Tavoitteena oli näytteenotto- ja 
ajanvaraustoiminnan pysyvä vakauttaminen hyvän 
asiakaspalvelun takaamiseksi. Tietojärjestelmien ke-
hittäminen oli toiminnan keskiössä.  Uusi laatujär-
jestelmä, ISO 15189, otetaan käyttöön vuonna 2018.

Kokonaistoimintaa ohjasi taloudellisuus sekä toi-
minnan hyvä laatu ja henkilöstön hyvinvointi. Tilo-
ja remontoitiin vastaamaan toiminnalle asetettuja 
vaatimuksia. Lahden kaupungin sairaalan uudet la-
boratoriotilat valmistuivat syksyllä. Syksyllä tehdyssä 
laboratorioselvityksessä tarkasteltiin laboratoriotoi-
minnan tulevaisuutta laajasti. Tavoitteena on jatkaa 
tehokasta ja kustannuksiltaan kilpailukykyistä pal-
velutuotantoa maakunnallisena toimintana.  

2.1 Arvio merkittävimmistä  
riskeistä 

2.1.1 Strategiset riskit 

Toimintaympäristön kehitysriskit: Toimintaympäris-
tön kehitysriskeinä on nähtävissä uusien sote-aluei-
den vaikutukset liikelaitoksen toimintamalleihin. 
Toimintaympäristön kehitysriskeihin suojautumises-
sa keskeisintä on hyvinvointikuntayhtymän ja Päi-
jät-Hämeen maakunnan yhteisen näkemyksen päät-
täminen siitä, miten sote-palveluiden osaamista ja 
palvelutasoa halutaan varmistaa ja edelleen kehit-
tää Päijät-Hämeessä. 

Teknologiariskit: Laboratoriotoimintaan vaikuttaa 
paljon analytiikassa käytettävissä olevan laitteiston 
kapasiteetti ja automaatioaste sekä soveltuvuus pai-
kalliseen toimintaan ja se mitä tutkimuksia tehdään 
itse ja mitkä hankitaan ulkopuolisina ostoina. 

Tietojärjestelmä- ja tietoturvallisuusriskit: Riskei-
nä nähtiin tiedon liikuteltavuus ja saavutettavuus 
eri käyttäjäryhmillä sekä raportointiin ja asiakaslas-
kutukseen liittyneet epäkäytännölliset ohjelmistot. 
Uudessa hyvinvointikuntayhtymässä on ollut tärkeä-
nä haasteena taloushallinnon järjestelmien ja rapor-
toinnin kehittäminen vuoden 2017 aikana. Alueelli-
sesta potilastietojärjestelmien integroinnista saavu-
tettiin yhteisymmärrys ja käytännön toteutuksessa 
edettiin vuoden 2017 aikana. Valtakunnalliset asia-
kas- ja potilastietojärjestelmien kehityshankkeet to-
teutuvat käytännön työkaluiksi vasta vuosien päästä 
ja väliajan toimitaan alueellisessa Effica/Lifecare-jär-
jestelmässä. Lääkehuollossa tietojärjestelmien (Ma-
rela, Osti, keräilyvarastoautomaatti) katkeamatto-
man toiminnan varmistaminen tietojärjestelmä- ja 
sähkökatkosten aikana nähtiin riskinä.

Poliittiset, taloudelliset, kulttuurilliset ja lainsää-
dännölliset riskit: Sote-uudistuksen hidas etenemi-
nen voi hidastaa tai heikentää toimintaa taloudel-
lisesti ja palvelun sisällön osalta, ellei nykyisten so-
te-palveluiden kehitystyötä voida tehdä koko ajan. 
Poliittisena riskinä on myös se, miten sote-toimin-
nasta irtaantuvien kuntien ja sote-uudistukseen val-
mistautuvan hyvinvointikuntayhtymän tavoitteet 
sovitetaan yhteen.    

Maine- ja avainhenkilöriskit: Maineriskinä on se, mi-
ten valmistaudutaan tulevaan sote-uudistukseen. 
Pystytäänkö mainetta ylläpitämään ja vahvistamaan 
liittyen korkean osaamisen ja asiallisten resurssien 
käytettävyyteen tulevaan sote-uudistukseen liittyen. 
Avainhenkilöriskeinä on tunnistettavissa tiettyjen 
osa-alueiden korkeaa osaamista vaativat tehtävät, 
joihin ei ole helposti saatavissa uutta henkilöstöä. 
Hyvän työnantajamielikuvan säilyttäminen ja kehit-
täminen ovat keskeinen tekijä hyvän henkilöstön 
rekrytoinnissa ja pysyvyydessä.

Henkilöstön saatavuus ja osaaminen: Riskit ovat säi-
lyneet vuonna 2017 edellisten vuosien mukaisina eli 
koulutetun henkilöstön saatavuus on merkittävä ris-
kitekijä liikelaitoksen toiminnassa. 

2.1.2 Taloudelliset riskit  

Maksuvalmius-, korko- ja luottoriskit liittyvät liike-
laitoksen osalta kuntayhtymän talouden kehityk-
seen, koska liikelaitos ei ole juridinen oikeushenkilö 
eikä voi siksi toimia itsenäisesti rahoituksen hankki-
misessa.

Liikelaitoksen tulorahoitukseen liittyvät taloudel-
liset riskit liittyvät siihen, kuinka paljon sisäiset ja 
ulkoiset laboratoriopalvelujen ostajat muuttavat 
omaa toimintaansa niin, että se vaikuttaa lääke-
huollon ja laboratoriopalvelujen ostojen määrään.
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Liikelaitoksen taloudellisiin ja rahoituksellisiin te-
kijöihin ja riskeihin liittyy myös se, miten omistajat 
ratkaisevat eri suuntiin ohjaavat tavoitteet. Vuonna 
2014 huhtikuussa aloittaneen liikelaitoksen keskei-
set tavoitteet ovat jossain määrin ristiriitaiset. Tä-
tä aiheuttaa taloudellisen hyödyn tuottamistavoite 
hintoja laskemalla sekä tavoite kunnallisen liikelai-
toksen toimintamenojen ja investointien rahoitta-
misesta omalla tulorahoituksellaan. 

2.1.3 Vahinkoriskit  

Työterveys- ja turvallisuusriskit: Pisto- tai viilto-
haavat, kuormittava 3-vuorotyö ja epäergonomiset 
työasennot ovat tyypillisimpiä työterveys- ja turvalli-
suusriskejä liikelaitoksessa.

Henkilöturvallisuusriskit: Näytteenotossa henkilö-
turvariskit liittyvät pääsääntöisesti mahdollisiin ag-
gressiivisiin potilaskohtaamisiin. Lääkehuollossa on 
huomioitava ulkopuolisen tunkeutumisriski apteek-
kiin. Koko liikelaitoksessa käytetään ajoittain vaa-
rallisiksi aineiksi luokiteltavia aineita. Siksi aineiden 
ja tarvikkeiden käyttöön on erityisesti kiinnitetty 
huomiota. Työn luonteesta johtuen henkilöstö al-
tistuu myös biologisille tekijöille. Isotooppilääketie-
teen laboratoriossa on radioaktiivisiin lääkeaineisiin 
liittyvät säteilyriskit.

Ympäristöriskit: Laboratorio- ja lääkealan vaaralli-
set aineet, joiden käsittelyyn on annettu ohjeet ja 
koulutus. 

Tulipalot ja muut onnettomuudet: Laboratoriossa ja 
lääkehuollossa on herkästi syttyviä aineita. Niiden 
käsittelyyn on annettu ohjeet ja tarvittava koulutus.  

Toimitilaturvallisuusriskit: Patologian laboratoriossa 
lattialle jäävä parafiini on otettava huomioon toi-
minnassa.

Laiterikkoriskit: Laiterikot saattavat pysäyttää lääke-
valmistusta, lääkkeiden jakelua, omaa analytiikkaa 
ja/tai hidastaa analytiikkapalveluja, jos analytiikkaa 
joudutaan tuottamaan poikkeuksellisin järjestelyin 
tai ulkoisin ostoin. Laiterikot saattavat myös aiheut-
taa potilasturvallisuusriskejä. Riskejä voidaan vähen-
tää ylläpitämällä ajanmukaista laitekantaa.

Viranomaisvalvonta: Liikelaitoksen toimintaa valvo-
taan tietyiltä osin myös ulkopuolisena viranomais-
valvontana mm. Valviran ja Säteilyturvakeskuksen 
toimesta.
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asiakkaalle syntyneistä kustannuksista asiakkaiden 
kanssa sovitulla raportointimuodolla.

Asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan 
sekä vastuuyksikkötasolla että liikelaitosta kokonai-
suutena tarkastellen. Näihin tavoitteisiin kuuluvat 
edellä mainitun talouden ohella toiminnalliset ta-
voitteet, investointien toteutuminen sekä henkilös-
töasiat.

Yksikkökohtainen seuranta on vastuuyksiköiden 
johtajien vastuulla.

3.2 Riskienhallinnan  
järjestäminen

Laatujärjestelmä ja sen puitteissa laaditut ohjeet ja 
menettelyt (laatu- ja toimintakäsikirjat) ovat tär-
kein riskinhallintamenetelmä eli laboratoriotyön ja 
lääkehuollon hyvät toimintatavat. Riskienhallintaa 
toteutetaan myös muilla ohjeilla ja säännöillä se-
kä normaalilla päivittäistä toimintaa seuraavalla ja 
ohjeistavalla johtokunta- ja johtoryhmätyöllä sekä 
esimiesvalvonnalla ja säännöllisellä toimintaa kos-
kevalla raportoinnilla johtokunnassa, laajennetussa 
johtoryhmässä ja viikko- sekä osastopalavereissa. 

Työturvallisuuteen liittyviin riskeihin käytetään 
työturvallisuustarkastuksia ja yhteistyötä työsuoje-
luhenkilöstön kanssa. Investointeihin liittyviä riskejä 
minimoidaan menettelyohjeiden avulla ja johtokun-
takäsittelyn sekä johtoryhmä- ja esimiesvalvonnan 
avulla. Kaikki vastuuyksiköt tekevät riskinarviointi-
kartoituksen. 

Työturvallisuustarkastus ei kohdistu joka vuo-
si kaikkiin yksiköihin. Riskienhallintaa ja sopimus-
tenhallintaa seurataan liikelaitoksen johdon katsel-
muksissa. Riskienhallinnan keskeisiä menettelyta-
poja ovat myös auditoinnit, perehdytys, systemaat-
tisuus ja jatkuvuus menettelytavoissa. Laitteiden 
käyttöön sekä työturvallisuuteen liittyvät vahinko- 
ja vaaratilanteet raportoidaan HaiPro-järjestelmän 
kautta ja valvovien viranomaisten antamien mää-
räysten mukaisesti.

Vastuu riskinarviointikartoituksen ja työturvalli-
suustarkastuksen toteuttamisesta on vastuuyksikön 
johtajalla ja hänen apunaan ovat muut yksikön esi-
miehet.

3.3 Omaisuuden hankinnan, 
hoidon ja luovutuksen valvonta

Kaikki investoinnit ja hankinnat sekä omaisuuden 
luovutukset tehdään yhtymän ja liikelaitoksen oh-
jeiden ja sääntöjen mukaisesti. Hankinnoissa hyö-
dynnetään hyvinvointikuntayhtymän hankintatoi-
miston konsultaatiota ja ohjeistusta. Investointeja 

3. Selonteko sisäisen  
valvonnan järjestämisestä

3.1 Säännösten, määräysten ja 
päätösten noudattaminen

Laboratoriopalvelujen ja lääkehuollon liikelaitos on 
juridisesti osa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhty-
mää ja noudattaa kuntayhtymän hallinnosta ja si-
säisestä valvonnasta annettuja ohjeita sekä kaikkia 
muita yhtymän ohjeita ja sääntöjä niiltä osin, kuin 
ei ole muuta säädetty kunnallisista liikelaitoksista 
tai ei muuta esitetä perustamissopimuksessa ja joh-
tosäännössä. 

Lähtökohtana liikelaitoksen sisäisellä valvonnal-
la on, että johto varmistaa, että kaikissa täytetyissä 
toimissa ja viroissa on ammattitaitoiset, hyvin pe-
rehdytetyt henkilöt, joilla on tehtäväänsä vaaditta-
va ja riittävä koulutus sekä kokemus.  

Keskeiset ohjeet ja säännöt käsitellään liikelai-
toksen laajennetun johtoryhmän kokouksissa, osas-
tokokouksissa, osastonhoitajakokouksissa tai muis-
sa erikseen sovittavissa kokouksissa sekä johtokun-
nassa siltä osin, kun asia on lain tai muun säädöksen 
tai perustamissopimuksen tai johtosäännön mukaan 
liikelaitoksen johtokunnalle kuuluva. Vastuuyksik-
kötason informointi on vastuuyksikön johtajan vas-
tuulla ja hänen apunaan ovat muut vastuuyksikön 
esimiehet. Hoitohenkilöstön esimiehet osallistuvat 
aktiivisesti ohjeita ja sääntöjä koskeviin koulutusti-
laisuuksiin. Liikelaitoksen vastuuyksiköitä koskevat 
päätökset saatetaan asianosaisten tietoon sihteerin 
toimesta. 

Toimitusjohtaja raportoi johtokunnalle johtokun-
nan kokouksissa liikelaitoksen taloudellisesta tilan-
teesta ja toiminnasta. Toimitusjohtajan tekemät vi-
ranhaltijapäätökset esitetään johtokunnalle kussa-
kin kokouksessa. Johtokunta kokoontui 14 kertaa 
vuonna 2017.

Tehtäväjako ja vastuut perustuvat lainsäädän-
töön kunnallisista liikelaitoksista sekä liikelaitoksen 
perustamissopimukseen ja johtosääntöön sekä kun-
tayhtymän hallintosääntöön ja muihin ohjeisiin. 

Talouden ja tavoitteiden toteutumista seurataan 
kuukausittain kuukausiraportoinnin sekä osavuo-
siraportoinnin yhteydessä liikelaitoksen johtokun-
nassa ja laajennetussa johtoryhmässä sekä osasto-
kokouksissa. Raportoinnissa kiinnitetään huomio 
erityisesti poikkeamiin ja niiden korjaamiseen. Mah-
dollisista toiminnan muutoksista ja talousarvionen-
nusteeseen vaikuttavista tekijöistä keskustellaan ai-
na tarvittaessa johtoryhmän jäsenten ja esimiesten 
kesken.

Asiakkaille toimitetaan kuukausittain raportti 
analyysitoiminnan ja muun mahdollisen laborato-
riopalvelun asiakaskohtaisista suoritteista ja niistä 
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ja hankintoja seurataan johtokunnan ja liikelaitok-
sen laajennetun johtoryhmän kokouksissa esiteltä-
villä investointien ja hankintojen toteutumarapor-
teilla. Vahinkotilanteet raportoidaan lähimmälle 
esimiehelle ja asia käsitellään annettujen ohjeiden 
mukaisesti vahingon suuruuden mukaisesti. Liike-
laitoksen laitteistosta ylläpidetään laiterekisteriä. 
Lääkehankinnoissa noudatetaan HUS-erva hankin-
tasopimuksia. Lääkevarasto inventoidaan ja teh-
dään vanhenemisseurantaa säännöllisesti tavoit-
teena vanhenemishävikkien minimoiminen. Ta-
voitteena on saada lääkehuollon tietojärjestelmä 
Marelaan raportti, joka näyttää Marelasta kirjanpi-
toon siirtyneen myynnin.

3.4 Sopimustoiminta

Sopimukset on tallennettu Tweb -sopimustenhal-
lintajärjestelmään. Sopimusehtojen toteutuminen 
tarkastellaan ostolaskujen käsittelyn ja talousen-
nusteen laatimisen yhteydessä. Voimassa oleviin so-
pimuksiin vaikuttavat mahdolliset toiminnan muu-
tokset raportoidaan viikoittaisissa työkokouksissa. 
Sopimukset sisältävät sopimuksen voimassaoloajan 
ja irtisanomisajan. Palvelusopimuksilla määritellään 
liikelaitoksessa tuotettavien palvelujen määrä ja 
hinta. Sopimukset saatetaan asianosaisten tietoon 
sihteerin toimesta.

3.5 Henkilöstö

Laboratoriopalvelujen ja lääkehuollon liikelaitok-
sen vakinaisten virka- ja työsuhteisten määrä ajal-
la 1.1. – 31.12.2017 oli 195 ja määräaikaisten määrä 
22. Bruttotyöpanos on ollut 208 ja nettotyöpanos 
174. Laboratorion osalta henkilöstön brutto- ja net-
totyöpanos pysyivät vuoden 2016 tasolla. Työpa-
noksen kokonaiskasvu (21 %) johtui lääkehuollon 
integroitumisesta laboratorioliikelaitokseen. Henki-
löstön poissaoloja kertyi yhteensä 17 391 kalenteri-
päivää. Sairauspoissaoloja päivistä oli 2 715 (12.3 pv/
htv) määrän ollessa 5.0 %:a henkilöstön yhteen las-
ketuista työpäivistä. Työmatka-, työ- ja vapaa-ajan 
tapaturmien osuus kaikista sairauspoissaoloista oli 9 
%: a. Sairauspoissaolojen määrä kasvoi vain hieman 
vuoden 2016 tasosta. Suurin poissaolojen syy oli 
edelleen tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Lisä- ja 
ylityökustannukset n. 72 t euroa, olivat 31 %:a pie-
nemmät kuin vuonna 2016. Hälytysrahoja makset-
tiin 7 %:a vähemmän kuin edellisenä vuonna. Palk-
kojen ja palkkioiden kokonaissumma oli 8 468 712 
euroa.  

Henkilöstön keski-ikä nuorentui ollen tällä het-
kellä 47,2 vuotta. Suurin henkilöryhmä oli 55 - 64 
-vuotiaat (38 %). Seuraavan viiden vuoden aika-
na eläköityy henkilöstöstä noin 17 %:a ja poistu-

ma koskevat useita esimiehiä. Bioanalyytikoista ja 
röntgenhoitajista on vajetta. Rekrytointitarvetta 
kasvatti myös lisääntyneet osa-aikaiset työntekijät. 
Bioanalyytikkojen ja röntgenhoitajien heikkoa saa-
tavuutta korjattiin rekrytoimalla sairaanhoitajia ja 
lähihoitajia näytteenottotehtäviin. Patologialla ja 
kliinisellä neurofysiologialla oli lääkärivirkoja täyt-
tämättä. Lääkärivajetta korvattiin edelleen ostopal-
veluna. Tulevaisuuden rekrytointihaaste muodostuu 
osaavan työvoiman saatavuudesta. Huolena on vaa-
tivan analyysi- ja päivystysosaamisen turvaaminen. 
Lääkehuollon henkilöstöä on ollut toistaiseksi saa-
tavilla. Kokeneen ja erityisosaamista omaavan lää-
kehuollon henkilöstön rekrytointi ei ole nykyisessä 
rekrytointitilanteissa ollut helppoa.    
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4. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 

4.1 Tuloksen muodostuminen

Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen ja lääkehuollon liikelaitos    
Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut      

 (1000 €) 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016

Liikevaihto 41 801 21 266

Liiketoiminnan muut tuotot 38 74

Tuet ja avustukset 6

Materiaalit ja palvelut

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -21 130 -3 869

   Varastojen muutos 0

   Palvelujen ostot -8 604 -29 734 -7 208 -11 077

Henkilöstökulut

   Palkat ja palkkiot -8 369 -7 029

   Henkilösivukulut

      Eläkekulut -1 553 -1 450

      Muut henkilösivukulut -376 -10 299 -453 -8 932

Poistot ja arvonalentumiset

   Suunnitelman mukaiset poistot -1 009 -588

Liiketoiminnan muut kulut -749 -489

Liikeylijäämä 54 255

Rahoitustuotot ja -kulut

   Kuntayhtymälle maksetut korkokulut -4 -2

Ylijäämä ennen varauksia 50 253

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 170 -915

Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0 1 000

Tilikauden ylijäämä 220 338

Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,0 8,9

Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 1,0 8,9

Voitto, % 0,1 1,2

Sijoitetun pääoman tuotto, %            
=  100 * (Yli-/alijäämä  ennen  satunnaisia  eriä  +  Kunnalle/kuntayhtymälle  maksetut korkokulut + Muille maksetut korkokulut + 
Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Sijoitettu korollinen vieras pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)   
         
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %           
= 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) /  
(Oma pääoma + Lainat kunnalta/kuntayhtymältä + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)      
      
Voitto, %  = 100 * (Yli-/alijäämä ennen varauksia  / Liikevaihto)    
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4.2 Toiminnan rahoitus  

Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen ja lääkehuollon liikelaitos    
Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 

(1000 €) 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016

Toiminnan rahavirta

   Liikeylijäämä 54 255

   Poistot ja arvonalentumiset 1 009 588

   Rahoitustuotot ja -kulut -4 1 059 -2 841

Investointien rahavirta

   Investointimenot -1 857 -1 829

Toiminnan ja investointien rahavirta -798 -988

Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutokset

   Pitkäaikaisten lainojen lisäys kuntayhtymältä -163 1 300

   Lyhytaikaisten lainojen muutos kuntayhtymältä 4 977 -1 000

Muut maksuvalmiuden muutokset

   Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset +/- -5 -31

   Vaihto-omaisuuden muutos +/- -2 972 -3

   Saamisten muutos kuntayhtymältä -1 751 499

   Saamisten muutos muilta +/- -273 219

   Korottomien velkojen muutos muilta +/- 2 352 -2 649 -140 544

Rahoituksen rahavirta 2 166 844

Rahavarojen muutos +/- 1 367 -143

Rahavarojen muutos

   Rahavarat 31.12. 2 771 1 404

   Rahavarat 1.1. 1 404 1 367 1 547 -143

Toiminnan ja investointien  
rahavirran kertymä 4 vuodelta, 1000€

-727,7 70,7

Investointien tulorahoitus % 57,2 46,0

Lainanhoitokate 6,4 0,8

Kassan riittävyys,  pv 29,6 23,0

Quick ratio 0,6 0,9

Current ratio 0,9 1,0

Investointien tulorahoitus, % = 100 * (Ylijäämä(alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset-Tulovero /  
Investointien omahankintameno      
Lainanhoitokate = (Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset + Korkokulut - Tuloverot) /  
(Korkokulut + Lainanlyhennykset)       
Kassan riittävyys (pv) = 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella      
Quick ratio = (Rahat ja pankkisaamiset + Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma – Saadut 
ennakot)       
Current ratio = (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) /  
(Lyhytaikainen vieras pääoma – Saadut ennakot)       
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VASTAAVAA 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016

PYSYVÄT VASTAAVAT 3 927 3 079

Aineettomat hyödykkeet 178 212

   Aineettomat oikeudet 178 212

Aineelliset hyödykkeet 3 749 2 866

    Koneet ja kalusto 3 749 2 866

VAIHTUVAT VASTAAVAT 8 828 2 466

Vaihto-omaisuus 3 006 34

   Aineet ja tarvikkeet 3 006 34

Saamiset 3 051 1 027

Lyhytaikaiset saamiset 3 051 1 027

    Myyntisaamiset 196 327

    Saamiset kuntayhtymältä sis. 2 232 481

    Muut saamiset 621 216

    Siirtosaamiset 3 3

Rahat ja pankkisaamiset 2 771 1 404

VASTAAVAA YHTEENSÄ 12 755 5 544

Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen ja lääkehuollon liikelaitos  
Tase ja sen tunnusluvut (1000 €)  

4.3 Tilikauden tuloksen käsittely 

Laboratoriopalvelujen ja lääkehuollon liikelaitok-
sen tilikauden tulos ennen varausten ja rahastojen 
muutoksia on 50 001,13 euroa. Investointivarauksen 
käyttöön liittyvä poistoeron vähennys on 169 693,80 
euroa. Tilikauden ylijäämä on 219 694,93 euroa. 
Johtokunta esittää valtuustolle tilinpäätöksen hy-
väksymistä sekä ylijäämän 219 694,93 euroa siirtä-
mistä omaan pääomaan edellisten tilikausien ali/yli-
jäämään. 
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VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA 1 130 910

Peruspääoma 12 12

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 898 560

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 220 338

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 745 915

    Vapaaehtoiset varaukset 745 915

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 9 15

   Valtion toimeksiannot 9 15

VIERAS PÄÄOMA 10 871 3 704

Pitkäaikainen 975 1 138

     Lainat kuntayhtymiltä 975 1 138

Lyhytaikainen 9 896 2 567

    Lainat kunnilta ja kuntayhtymiltä 5 140 163

    Ostovelat 2 748 804

    Muut velat 328 284

    Siirtovelat 1680 1 316

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 12 755 5 544

Omavaraisuusaste, % 14,7 32,9

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 26,0 17,4

Velat ja vastuut käyttötuloista, % 26,1 17,5

Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 1 118 898

Lainakanta 31.12. (1000€) 6 115 1 300

Omavaraisuusaste, %    
100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset ) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)   
 
Suhteellinen velkaantuneisuus, %    
100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot)/Käyttötulot 
   
Velat ja vastuut käyttötuloista, %    
100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot + Vuokravastuut) / Käyttötulot 
   
Kertynyt ylijäämä(alijäämä) 1000€    
 = edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden alijäämä (ylijäämä)
    
Lainakanta 31.12. 1000€    
=Vieras pääoma - (Saadut ennakot+Ostovelat+Siirtovelat+Muut velat+korottomat velat ky)    
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5. Talousarvion  
toteutuminen 

5.1 Seurantaa koskeva säätely

Johtokunta on talousarviossaan (johtokunta 
20.10.2016 § 44) määritellyt että liikelaitoksen 
tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2017 perustu-
vat Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän pro-
jektisuunnitelman tavoitteisiin. Näissä keskeiset 
tavoitteet ovat taloudellinen kestävyys, vaikut-
tavuus ja asiakaslähtöisyys. Tavoitteiden toteu-
tumisessa on keskeistä se, että johtamisessa edel-
lytetään konkreettisia toimenpiteitä sekä mää-
ritellään selkeästi kuka tai ketkä ovat vastuussa 
ja mikä on aikataulu toteutukselle. Taloudellisen 
kestävyyden ja kilpailukyvyn varmistaminen edel-
lyttää myös tarvittavien investointien tekemistä, 
mutta investointien edellytyksenä pitää olla hy-
vin perusteltu analyysi ja suunnitelma, miten in-
vestointi edistää tavoitteiden saavuttamista. Var-
sinaisia tavoitteita ja niiden seurantaan tarkoitet-
tuja mittareita ei johtokunta ole liikelaitokselle 
määritellyt.  

Suoritteiden toteutuminen tulee esille alla ole-
vassa kappaleessa. Tuloslaskelmaosan, investoin-
tiosan ja rahoitusosan toteutuminen tulee esille 
seuraavassa kappaleessa. Päijät-Hämeen Hyvin-
vointikuntayhtymän talousarviossaan (Valtuusto 
12.12.2016 § 9) liikelaitokselle antaman sitovan 
tavoitteen toteutuminen on viimeisessä kappa-
leessa. 

5.2 Suoritteiden toteutuminen 

Laboratoriotoimintojen myynti on toteutunut ta-
lousarviota suurempana, tämä näkyy myös suorittei-
den toteutumisessa. Kliinisen kemian ja mikrobiolo-
gian laboratorioerikoisalat, jotka tuottavat suurim-
man osan liikelaitoksen suoritteista, ovat toteutu-
neet jonkin verran talousarviota parempina. Kliini-
sellä fysiologialla ja isotooppilääketieteessä on suo-
ritteiden toteuma ollut tätäkin suurempi. Kliinisessä 
neurofysiologiassa toteutumaprosentti on liikelai-
toksen suurin, tosin suoritteita on vähän ja niiden 
ennustaminen vaikeampaa. 

Patologia on ainoa liikelaitoksen erikoisaloista, 
jossa suoritteiden toteutuma on jäänyt hieman ta-
lousarviosta. Tämä johtuu siitä, että perusterveyden-
huollon tilaamat patologian tutkimukset ovat vä-
hentyneet jo vuosien ajan. Patologian alaan kuulu-
van immunohistokemian myynti kasvaa joka vuosi, 
mutta tämä ei näy oheisessa suoritetilastossa vaan 
euromääräisessä myynnissä, johtuen siitä, että tilas-
toteknisistä syistä niitä ei seurata Effica/LifeCare -jär-
jestelmässä. Tuotettujen immunohistokemiallisten 
värjäysten määrä kasvoi vuoteen 2016 verrattuna 6,6 
%. Tuotannon kasvuun vaikuttivat mm. ihon IF-tut-
kimusten tekeminen kokonaisuudessaan omana työ-
nä ja uusien immunohistokemiallisten markkereiden 
käyttöönotto diagnostiikan kehittämiseksi.

Lääkehuollon myyntirivit ovat nousseet yhdis-
tymisen myötä. Lääkevalmistuserät ovat nousseet 
pääsääntöisesti kipukasettien ja –ruiskujen lisäänty-
misen myötä. Annosjakelusta ja osastokäynneistä ei 
ole vuodelta 2016 vertailukelpoisia lukuja. 

Laboratoriotoiminnot TP2016 MTA2017 Tot. 2017 Tot. - MTA Tot.%

Kliininen kemia ja mikrobiologia 2 987 368 2 886 388 2 900 437 14 049 100,49

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede 91 849 77 142 95 462 18 320 123,75

Kliininen neurofysiologia 3 056 2 675 3 559 884 133,05

Patologia 30 481 29 456 28 880 -576 98,04

Yhteensä 3 112 754 2 995 661 3 028 338 32 677

Lääkehuolto 2016 12 kk 2017 12 kk erotus % -muutos

Myyntirivit 150 800 171 966 21 166 14,04

Solunsalpaajatoimitusrivit 14 178 13 823 -355 -2,50

Lääkevalmistuserät 1 625 1 917 292 17,97

Annosjakelukäyntien lukumäärä 98 105 98 105

Osastokäyntien lukumäärä 85 85

Avohoidon reseptirivit 1 317 1 217 -100 -7,59
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5.3 Tuloslaskelmaosan  
toteutuminen 

Liikelaitoksen johtokunta päätti hyvityksen antami-
sesta jäsenkuntien omistamille, ei markkinoilla toi-
miville asiakkailleen palvelujen käytön suhteessa. 
Liikelaitoksen tilikauden liikevaihto on 41,8 milj. 
euroa ylittäen talousarvion n. miljoona euroa. Yli-
tystä selittää ennen kaikkea erikoissairaanhoidon 
ja ensihoito- ja päivystyskeskuksen toimialojen  

Ta 2017 Muutos MTA 2017 Toteuma Poikkeama

Liikevaihto 40 817 75 40 892 41 801 -909

   Liiketoiminnan myyntitulot 40 817 75 40 892 41 801 -909

Liiketoiminnan muut tuotot 7 0 7 38 -31

Tuet ja avustukset 16 0 16 6 10

Materiaalit ja palvelut

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -20 608 30 -20 578 -21 130 552

   Palvelujen ostot -8 171 -171 -8 342 -8 604 262

Henkilöstökulut

   Palkat ja palkkiot -8 354 58 -8 296 -8 369 73

   Henkilösivukulut

      Eläkekulut -1 655 10 -1 645 -1 553 -92

      Muut henkilösivukulut -387 -2 -389 -376 -13

Poistot ja arvonalentumiset

   Suunnitelman mukaiset poistot -1 059 0 -1 059 -1 009 -50

Liiketoiminnan muut kulut -599 0 -599 -749 150

Liikeali-/ylijäämä 7 0 7 54 -47

Rahoitustuotot ja -kulut

Kunnalle maksetut korkokulut  * -7 0 -7 -4 -3

Ali-/ylijäämä ennen varauksia  */** 0 0 0 50 -50

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 170 0 170 170

Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 0 0

Tilikauden ylijäämä 170 0 170 220 -50

Valtuustoon nähden sitovat erät *

Johtokuntaan nähden sitovat erät **

arvioitua suurempi laboratoriopalveluiden tarve. 
Liiketoiminnan muiden tuottojen ylitystä selittää 
mm. vieritestidiagnostiikkaan liittyvän vuokraus- ja 
tukipalvelun tarpeen lisääntyminen. Toimintakulut 
ovat yhteensä n. 39 milj. euroa.  Toimintakulut ylit-
tyvät talousarvioon nähden n 1 milj. euroa. Koko-
naiskuluista materiaalit ja palvelut ylittävät talous-
arvion 0,5 milj. eurolla. Palveluiden ostojen ylitys 
0,3 milj. euroa. Henkilöstökuluissa toteuma oli hie-
man suunniteltua pienempi, talousarvio alittui yh-
teensä n. 0,3 t euroa.

Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen ja lääkehuollon liikelaitos  
Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu (1000 €)
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5.4 Investointien toteutuminen

Investointeihin varatut määrärahat alittuvat alku-
peräiseen talousarvioon nähden n. 0,1 milj. euroa. 
Muutostalousarvio n. 1,3 milj. on tehty, koska lääke-
huolto käyttöomaisuus on siirretty liikelaitokseen.  

Määrärahat TA 2017 Muutos MTA 2017 31.12.17 Poikkeama

Muut investointimenot   

   Tietojärjestelmähankkeet (sovellukset, laitteet) 120 0 120 78 42

   Sairaalalaitteet ja -kalusto 583 1 268 1 851 1 779 72

   Yhteensä 703 1 268 1 971 1 857 114

Investointimenot yhteensä ** 703 1 268 1 971 1 857 114

   Tuloarvio

   Investointitulot yhteensä 0 0 0 0 0

Investoinnit nettomenot 703 1 268 1 971 1 857 114

Valtuustoon nähden sitovat erät *

Johtokuntaan nähden sitovat erät **

Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen ja lääkehuollon liikelaitos  
Investointien toteutumisvertailu (1000 €)
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5.5 Rahoitusosan toteutuminen 

Lyhytaikaisten lainojen muutos kuntayhtymältä si-
sältää lääkehuollon omaisuuden n. 1,3 milj. euroa, 
lääkevaraston n. 2,2 milj. euroa sekä lyhytaikaisen 
lainan kuntayhtymältä 1,5 milj. euroa (talousjohta-
jan päätös 30.10.2017 § 3).

TA 2017 Muutos MTA 2017 Toteuma Poikkeama

Toiminta ja investoinnit

Toiminnan rahavirta 1 059 0 1 059 1 059 0

   Liikeylijäämä 7 0 7 54 -47

   Poistot- ja arvonalentumiset 1 059 0 1 059 1 009 50

   Rahoitustuotot ja -kulut +/- -7 0 -7 -4 -3

Investointien rahavirta -703 -1 268 -1 971 -1 857 -114

   Investointimenot  ** -703 -1 268 -1 971 -1 857 -114

Toiminta ja investoinnit, netto 356 -1 268 -912 -798 -114

Rahoitustoiminta

Lainakannan muutokset -163 3 200 3 037 4 815 -1 778

   Pitkäaik. lainojen vähennys ky:ltä * -163 -163 -163 -1

   Lyhytaikaisten lainojen muutos ky:ltä * 3 200 3 200 4 977 -1 777

Muut maksuvalmiuden muutokset 0 -2 024 -2 024 -2 649 625

Rahoitustoiminta -163 1 176 1 013 2 166 -1 153

Vaikutus maksuvalmiuteen 193 -92 101 1 367 -1 266

Valtuustoon nähden sitovat erät *

Johtokuntaan nähden sitovat erät **

Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen ja lääkehuollon liikelaitos  
Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu (1000 €)
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5.6 Kuntayhtymän valtuustoon 
ja liikelaitoksen johtokuntaan 
nähden sitovien erien  
toteutuminen

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän valtuusto 
on talousarviossaan asettanut Laboratoriopalvelu-
jen ja lääkehuollon liikelaitoksen tavoitteeksi ja si-
tovaksi eräksi ylijäämän ennen varausten muutoksia 
olevan vähintään 0 euroa, lisäksi valtuustoon näh-
den sitovia eriä ovat myös olleet sisäiset korkome-
not sekä kuntayhtymältä otettujen pitkäaikaisten 
lainojen vähennys ja lyhytaikaisten lainojen muutos. 
Johtokuntaan nähden sitovia eriä ovat tilikauden 
ylijäämän lisäksi olleet investointimenot.

Liikelaitoksen tulos ennen varausten ja rahasto-
jen muutosta on 50 001,13 euroa, joten tavoite on 
toteutunut.  Lyhytaikaisten lainojen muutoksen 
ylitys johtuu kuntayhtymältä otetun lyhytaikaises-
ta lainasta. Sisäiset korkomenot ovat toteutuneet 
3 t euroa talousarviota alempina. Investointime-
not ovat toteutuneet 114 t euroa talousarviota 
alempina.
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6. Tilinpäätöslaskelmat

6.1 Tuloslaskelma

1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2016

Liikevaihto 41 800 584,47 21 265 986,62

Liiketoiminnan muut tuotot 37 949,87 55 643,59

Tuet ja avustukset 5 868,04 18 126,05

Materiaalit ja palvelut

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -21 130 203,28 -3 868 789,80

   Varastojen muutos 73,38

   Palvelujen ostot -8 603 908,64 -29 734 038,54 -7 207 916,63 -11 076 706,43

Henkilöstökulut

   Palkat ja palkkiot -8 369 470,63 -7 029 024,75

   Henkilösivukulut

      Eläkekulut -1 553 364,95 -1 450 084,88

      Muut henkilösivukulut -375 765,72 -10 298 601,30 -452 660,22 -8 931 769,85

Poistot ja arvonalentumiset

   Suunnitelman mukaiset poistot -1 008 555,07 -587 787,06

Liiketoiminnan muut kulut -749 083,94 -488 515,07

Liikeylijäämä 54 123,53 254 977,85

Rahoitustuotot ja -kulut

   Korkotuotot 0,00 0,91

   Muut rahoitustuotot 125,40 12,85

   Kuntayhtymälle maksetut korkokulut -4 183,14 -1 973,55

   Muut rahoituskulut -64,66 -4 122,40 -27,94 -1 987,73

Ylijäämä ennen varauksia 50 001,13 252 990,12

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 169 693,80 -915 153,10

Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 1 000 000,00

Tilikauden ylijäämä 219 694,93 337 837,02

Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen ja lääkehuollon liikelaitos  
Tuloslaskelma
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1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016

Toiminnan rahavirta

   Liikeylijäämä 54 123,53 254 977,85

   Poistot ja arvonalentumiset 1 008 555,07 587 787,06

   Rahoitustuotot ja -kulut -4 122,40 1 058 556,20 -1 987,73 840 777,18

Investointien rahavirta

   Investointimenot -1 856 939,54 -1 828 514,45

Toiminnan ja investointien rahavirta -798 383,34 -987 737,27

Rahoituksen rahavirta

 Lainakannan muutokset

   Pitkäaikaisten lainojen vähennys kuntayhtymältä -162 500,00 1 300 000,00

   Lyhytaikaisten lainojen muutos kuntayhtymältä 4 977 355,12 -1 000 000,00

Muut maksuvalmiuden muutokset

   Toimeksiantojen varojen ja pääomien  
   muutokset +/- 

-5 418,04 -30 785,27

   Vaihto-omaisuuden muutos +/- -2 971 674,35 -3 425,21

   Saamisten muutos kuntayhtymältä -1 751 129,73 499 315,70

   Saamisten muutos muilta +/- -272 809,91 219 171,61

   Korottomien velkojen muutos muilta +/- 2 351 682,23 -2 649 349,80 -139 787,43 544 489,40

Rahoituksen rahavirta 2 165 505,32 844 489,40

Rahavarojen muutos +/- 1 367 121,98 -143 247,87

Rahavarojen muutos

   Rahavarat 31.12. 2 771 067,95 1 403 945,97

   Rahavarat 1.1. 1 403 945,97 1 367 121,98 1 547 193,84 -143 247,87

Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen ja lääkehuollon liikelaitos  
Rahoituslaskelma

6.2 Rahoituslaskelma
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6.3 Tase

VASTAAVAA 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016

PYSYVÄT VASTAAVAT 3 926 942,72 3 078 558,25

Aineettomat hyödykkeet 177 784,35 212 111,82

   Aineettomat oikeudet 177 784,35 212 111,82

 Aineelliset hyödykkeet 3 749 158,37 2 866 446,43

    Koneet ja kalusto 3 749 158,37 2 866 446,43

    Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0,00 0,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT 8 828 315,47 2 465 579,50

Vaihto-omaisuus 3 006 093,40 34 419,05

   Aineet ja tarvikkeet 3 006 093,40 34 419,05

Saamiset 3 051 154,12 1 027 214,48

Lyhytaikaiset saamiset 3 051 154,12 1 027 214,48

    Myyntisaamiset 195 755,41 327 375,90

    Saamiset kuntayhtymältä sis. 2 231 992,83 480 863,10

    Muut saamiset 620 538,37 215 548,48

    Siirtosaamiset 2 867,51 3 427,00

Rahat ja pankkisaamiset 2 771 067,95 1 403 945,97

VASTAAVAA YHTEENSÄ 12 755 258,19 5 544 137,75

Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen ja lääkehuollon liikelaitos  
Tase
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VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA 1 129 949,00 910 254,07

Peruspääoma 12 421,58 12 421,58

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 897 832,49 559 995,47

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 219 694,93 337 837,02

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 745 459,30 915 153,10

   Poistoero 745 459,30 915 153,10

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 9 191,11 14 609,15

   Valtion toimeksiannot 9 191,11 14 609,15

VIERAS PÄÄOMA 10 870 658,78 3 704 121,43

Pitkäaikainen 975 000,00 1 137 500,00

     Lainat kuntayhtymiltä 975 000,00 1 137 500,00

Lyhytaikainen 9 895 658,78 2 566 621,43

    Lainat kunnilta ja kuntayhtymiltä 5 139 855,12 162 500,00

    Ostovelat 2 747 738,76 803 710,05

    Muut velat 328 385,34 283 995,87

    Siirtovelat 1 679 679,56 1 316 415,51

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 12 755 258,19 5 544 137,75
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Liitetiedot 

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Liitetieto 1

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät

Pysyvien vastaavien arvostus
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähen-
nettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitel-
man mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mu-
kaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitel-
man mukaisten poistojen perusteet.

Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihto-omaisuudessa olevan lääkevaraston arvo on merkitty taseeseen eräkohtaisen hankintameno -peri-
aatteen mukaisesti. Verivaraston arvo on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti Suomen Punaisen 
Ristin Veripalvelun määrittämään arvoon. 

Rahoitusomaisuuden arvostus
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
Vertailussa edelliseen vuoteen tulee ottaa huomioon, että lääkehuolto siirtyi Päijät-Hämeen laboratoriopal-
veluiden ja lääkehuollon liikelaitokseen

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Liitetieto 2

2017 2016

Liikevaihto 41 800 584 21 265 987

Liikelaitoksen hallinto 24 046 35 167

Kliininen kemia ja mikrobiologia 14 351 312 14 541 856

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede 3 713 283 3 241 907

Kliininen neurofysiologia 846 968 732 965

Patologia 2 639 775 2 714 092

Lääkehuolto 20 225 200 0

Liikelaitoksen toimintatuotot yhteensä 41 800 584 21 265 987



91Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä  |  Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017

Liitetieto 3 
    

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista.      
 
Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. 
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden 
hankintamenosta arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.   
     
Valtuuston kokouksessaan 17.12.2012 §41 hyväksymät ja kokouksessaan 9.12.2013 §48 täydentämät  
poistoperusteet ovat seuraavat:

Poistoperusteet 1.1.2013 alkaen hyödykkeille, jotka hankittu 1.1.2013 jälkeen:

 Poistomenetelmä  Poistoaika
Aineettomat hyödykkeet   
Aineettomat oikeudet   Tasapoisto 5 vuotta
Tietokoneohjelmistot  1 Tasapoisto 3 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot 2 Tasapoisto 2 vuotta
     
Aineelliset hyödykkeet   
Rakennukset ja rakennelmat   
Hallinto- ja laitosrakennukset, kiviset 3 Tasapoisto 25 vuotta
Hallinto- ja laitosrakennukset, puiset 3 Tasapoisto 20 vuotta
Vapaa-ajan rakennukset 3 Tasapoisto 20 vuotta
Tilasaneeraukset 4 Tasapoisto 5 vuotta **)
Rakennusten tekniset laitteet 4 Tasapoisto 20 vuotta
     
Kiinteät rakenteet ja laitteet   
Pysäköintialueet   Tasapoisto 15 vuotta
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet   Tasapoisto 10 vuotta
     
Koneet ja kalusto   
Kuljetusvälineet   Tasapoisto 5 vuotta
Liikkuvat työkoneet   Tasapoisto 5 vuotta
Sairaala- ja terveydenhuolto laitteet, lyhytikäiset   Tasapoisto 5 vuotta
Sairaala- ja terveydenhuolto laitteet, pitkäikäiset  5 Tasapoisto 8 vuotta
Tietokonelaitteet  6 Tasapoisto 3 vuotta
Viestintälaitteet  7 Tasapoisto 3 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet  8 Tasapoisto 3 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet, pitkäikäiset  8 Tasapoisto 5 vuotta

     
1  Tietokoneohjelmistojen osalta poistoaika heijastaa ohjelmistojen taloudellista  pitoaikaa varovaisuuden periaate huomioiden. 
2 Esimerkiksi osakehuoneistojen perusparantamismenot.    
3 Sovelletaan rakennusrungon hankintamenon poistamiseen **) uudisrakennusten ja sellaisten peruskorjattavien   
 toiminnallisten kokonaisuuksien osalta, joiden peruskorjausaste on 80% tai yli.    
4 **) Sovelletaan rakennusten saneerauskohteille, jotka eivät ole peruskorjauksen tasoisia, mutta jotka parantavat   
 tilan toiminnallisuutta ja jatkavat tilan käyttöikää.    
5 Rakennusrungon hankintamenoon sisällytettävät rakennusten tekniset laitteet, kuten hissit, ilmanvaihto-, lämmitys-  
 ja jäähdytyslaitteistot ja keskusantennit.    
6 Vain ne laitteet, joiden taloudellinen pitoaika varovaisuuden periaate huomioiden on 8 vuotta. 
 Esim. magneettikuvaus-, laitteisto, tietokonetomografialaitteisto, suoradigitaalinen rtg-tutkimuslaite.   
7 Palvelimet, tietoverkkolaitteet, reitittimet, tietokoneiden yhteydessä hankitut ohjelmistot, jos ylittävät aktivointirajan.  
8 Televiestintä-, audio-, video- ja muut ICT-laitteet. Teleliikenneverkot mukaan lukien kaapeloinnit.  
 Murto- ja palohälytysjärjestelmät.    
9 Muut laitteet ja kalusteet, esimerkiksi konttorikalusteet, ravintokeskuksen laitteet.  
 5 vuoden poistoaika pääasiallisesti vain ravintokeskuksen laitteille.    
     
 **) Valtuusto 9.12.2013 §48 täydennys     
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Valtuuston kokouksessaan 7.12.2010 §29  hyväksymät ja kokouksessaan 11.6.2012 § 20   
täydentämät poistoperusteet ovat seuraavat:     
      
Poistoperusteet 1.1.2012 alkaen hyödykkeille, jotka hankittu ennen 1.1.2013   
      
  Poistomenetelmä  Poistoaika
Aineettomat hyödykkeet   
Aineettomat oikeudet   Tasapoisto 5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot   
ATK-ohjelmistot   Tasapoisto 3 vuotta
      
Aineelliset hyödykkeet   
Rakennukset ja rakennelmat   
Hallinto- ja laitosrakennukset  Tasapoisto 20-30 vuotta *)
Vapaa-ajan rakennukset  Tasapoisto 20 vuotta
      
Kiinteät rakenteet ja laitteet   
Verkostot (ilmanvaihto, tietoliikenne yms.)   Tasapoisto 10 vuotta
Pysäköintialueet   Tasapoisto 15 vuotta
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet   Tasapoisto 10 vuotta
      
Koneet ja kalusto   
Muut kuljetusvälineet   Tasapoisto 5 vuotta
Muut liikkuvat työkoneet   Tasapoisto 5 vuotta
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet, lyhytikäiset  Tasapoisto 5 vuotta
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet, pitkäikäiset  Tasapoisto 8 vuotta
Atk-laitteet   Tasapoisto 3 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet   Tasapoisto 3 vuotta
      
*) Hallinto- ja laitosrakennusten ryhmässä noudatetaan rakennusten teknisten laitteiden osalta   
   
20 vuoden poistoaikaa ja rakennusrungon osalta 30 vuoden poistoaikaa.     
Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 eur, on kuntayhtymässä kirjattu 
vuosikuluiksi.     

 
TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Liitetieto 4

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet

Aineettomat 
oikeudet

Yhteensä
Koneet ja  

kalusto
Yhteensä

Kaikki  
yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1. 212 112 212 112 2 866 446 2 866 446 3 078 558

Lisäykset tilikauden aikana 78 203 78 203 1 778 737 1 778 737 1 856 940

Rahoitusosuudet tilikaudella 0 0 0

Vähennykset tilikauden aikana 0 0 0

Siirrot erien välillä 0 0 0

Tilikauden poisto 112 530 112 530 896 025 896 025 1 008 555

Arvonalennukset ja niiden palautukset 0 0 0

Poistamaton hankintameno 31.12. 177 784 177 784 3 749 158 3 749 158 3 926 943

Arvonkorotukset 0 0 0

Kirjanpitoarvo 31.12. 177 784 177 784 3 749 158 3 749 158 3 926 943
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Oman pääoman erittely

2017 2016

Peruspääoma 1.1. 12 422 12 422

   Lisäykset

   Vähennykset

Peruspääoma 31.12. 12 422 12 422

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 559 995 263 783

   Edellisen tilikauden ylijäämä 337 837 296 212

   Edellisen tilikauden virheen oikaisu

Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 897 832 559 995

Tilikauden ylijäämä 219 695 337 837

Oma pääoma yhteensä 1 129 949 910 254

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

2017 2016

Lyhytaikaiset siirtovelat

   Korkojaksotukset 1 460 1 942

   Lomapalkkajaksotukset 1 598 515 1 285 147

   Muut siirtovelat 79 705 29 326

Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 1 679 680 1 316 416

Siirtovelat yhteensä 1 679 680 1 316 416

Leasingvastuiden yhteismäärä

2017 2016

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 45 977 38 976

Myöhemmin maksettavat 74 802 38 505

Yhteensä 120 779 77 481

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Liitetieto 5

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Liitetieto 7

Liitetieto 6
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HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

Liitetieto 9

Henkilöstön lukumäärä 31.12.

2017 2016

Vakinaiset 198 163

Määräaikaiset 29 24

Henkilöstön lukumäärä yhteensä 227 187

Henkilöstökulut

2017 2016

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 10 298 601 8 931 770

Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja  aineellisiin hyödykkeisiin 0 0

Henkilöstökulut yhteensä 10 298 601 8 931 770

Liitetieto 10
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Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Tase-erittelyt säilytetään erillisessä mapissa     
Liitetietoerittelyt säilytetään erillisessä mapissa     
Tasekirja säilytetään sidottuna pysyvästi ja muut kirjanpitokirjat 10 vuotta tilikauden päättymisestä.  
   
     
     
Tositelaji Nimitys   Tos.numerosarja 
 
KSUUN  Käyttösuunnitelma            120000-120004 
 
Muistiotositteet     
ALKUSA Alkusaldo                        110000  
EXCEL1 Excel1                           115001-115690  
     
Myyntilaskut Raindance
MYYNTE Myyntilaskut excel Yleislaskutus 300083-301579  
MYYNTI Myyntilaskutositteet Yleislaskutus 300000-301486 
 
Myyntisuoritukset
MAMAK  Manuaalimaksu    50011-50283  
MMAKSU My.Lasjuj maksu   50000-50279  
     
Ostolaskut     
OSTOIP IP-OSTOLASKUT                  600000-606085  
OMAKSU Ostomaksut                      10000-10280 
 
PALKAT Palkat                           2-31  
     
MATKAL Matkalaskut TEM        501000-501075  
WEBMAR WEB-MARELA                    Varastot 151-278  

KASSA  Kassatositteet                   100000-100257 
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Sosiaalialan  
osaamiskeskus  
Verso-liikelaitoksen 
eriytetty tilinpäätös ja 
toimintakertomus

6.2
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1. Johtajan katsaus 

1.1 Olennaiset tapahtumat  
toiminnassa ja taloudessa

Toimintavuoden alussa Päijät-Hämeessä käynnistyi 
lähes koko maakunnan kattava (pois lukien Heinola 
ja Sysmä) sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava or-
ganisaatio: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. 
Heinola järjestää edelleen itse perustason sosiaali- ja 
terveyspalvelut ja Sysmä päätti ulkoistaa valtaosan 
perustason sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluiden 
tuottamisesta Attendolle. Vuonna 2016 Päijät-Hä-
meessä tehty aktiivinen hyvinvointiyhtymän valmis-
telu nosti esiin kehittämistarpeita, joihin Verso pyrki 
vastaamaan mm. hankevalmisteluilla vuonna 2017. 

Vuosi 2017 olikin kehittämistoiminnan osalta 
poikkeuksellisen aktiivinen. Vuoden alussa aloitti 
LAPE -muutosagentti Päijät-Hämeen kuntien ja yh-
teistoiminta-alueiden toiveiden mukaisesti Versos-
sa. Kaksi hallituksen kärkihanketta: LAPE sekä OTE 
saivat alkuvuodesta rahoituksen Päijät-Hämeeseen. 
Päijät-Hämeessä Verso on lasten ja perheiden pal-
velujen kärkihankkeen (LAPE) toteuttaja ja itäisel-
lä Uudellamaalla Verso on osana koko maakunnan 
laajuista toimijajoukkoa. OTE eli osatyökykyisten tie 
työelämään – kärkihankeen Päijät-Hämeen osahan-
ke nimettiin Pähee OTE -hankkeeksi ja siinä kehite-
tään erityisesti vammaispalvelun asiakkaiden työl-
listymistä, koulutuksesta eteenpäin siirtymisen ni-
velvaihetta sekä asiakkaiden osallisuutta. Sosiaalis-
ta kuntoutusta kehittävä Pro Sos -hanke aloitti heti 
vuoden alussa ja Neljän tuulen -hanke helmikuussa. 
Vuonna 2017 Päijät-Hämeessä oli hankkeita ja si-
ten resursseja kehittää lähes kaikkia keskeisiä sosi-
aalialan osa-alueita. Yhteisenä hankkeena koko toi-
minta-alueella (IU ja PH) sekä koko valtakunnassa 
toteutettiin Kantaan siirtymistä valmistelevaa Kan-
sa-koulu -hanketta. Itäisellä Uudellamaalla Verson 
rooli vahvistui alueellisena verkostoijana ja kehittä-

mistyön tukijana muun muassa Kansa-koulu-hank-
keen vauhdittaman Kantaan valmistautumiseen liit-
tyvän uuden verkoston myötä.

Valtakunnallisesti sosiaalialan osaamiskeskukset 
toivat vahvasti esiin huolta koko sosiaalihuollon ke-
hittämisen tilanteesta ja tulevaisuudesta sekä ko-
rostivat sosiaalihuollon merkitystä sote -palvelura-
kenteen muutoksessa. Verson johtaja Juha Luomala 
siirtyi STM:ään maaliskuun aikana ja avoimen viran 
hoitajaksi nimettiin kehittämispäällikkö Kirsi Kuusi-
nen-James. Kehittämispäällikön tointa ei loppuvuo-
den ajaksi täytetty, vaan resurssia käytettiin mm. 
opiskelijoiden palkallisiin harjoitteluihin.

Verson tilinpäätös vuodelta 2017 on noin 34 423 
euroa tappiollinen. Verson perustoiminta yhdessä 
sosiaaliasiamiestoiminnan sekä ehkäisevän seutu-
koordinaation kanssa on kuitenkin noin 34 000 eu-
roa voitollinen. Ehkäisevän työn positiivinen tulos 
johtuu siitä, että seutukoordinaattorin palkkaku-
luja on kohdistettu Verson perustoimintaan ja Nel-
jän tuulen -hankkeelle. Sosiaaliasiamiestoiminta on 
yleensä hieman tappiollista. Vuoden 2017 positiivi-
nen tulos johtuu siitä, että toimintaa on hoitanut 
noin puolen vuoden ajan kahden työntekijän sijaan 
yksi työntekijä. 

Tilikauden tappio johtuu pääosin kahdesta kärki-
hankkeesta (LAPE ja OTE), joista kummankin tulos 
jäi tilinpäätöksessä noin 35 000 euroa miinusmerk-
kiseksi. Hankkeiden tulisi olla kustannusvaikutuksil-
taan neutraaleja, mutta hankkeiden maksatushake-
muksia voidaan tehdä vain 1-4 kertaa vuodessa, jo-
ten tulopuoli toteutuu koko ajan viiveellä suhteessa 
menoihin. Kärkihankkeiden maksatushakemukset 
ajalta 1.7.–31.12.2017 tehtiin vasta helmikuussa ja 
molempien hankkeiden osalta kulut ja siten hank-
keen rahoittajalta haettava korvaus arvioitiin vuo-
den 2017 osalta yhteensä noin 38 000 euroa toteu-
tunutta pienemmäksi. Työpanoksen siirrot hyvin-
vointikuntayhtymästä hankkeille tehtiin loppuvuo-
desta (yhteensä noin 34 000 euroa), mutta sisäistä 
laskutusta samalle summalle ei loppuvuodesta eh-
ditty tekemään. Tämä sama summa laskutetaan si-
ten vasta vuonna 2018. 

Vastuuyksikkö Tulosalue Tuotot €        Kulut € Toimintakate €

1600 Perustoiminta 262 734 -267 488 -4 754

1610 Sosiaaliasiamiestoiminta 149 809 -126 241 23 568

1630 Ehkäisevä seutukoordinaatio 76 542 -56 617 19 924

1620 Projektitoiminta 521 696 -593 892 -72 169

1640 Potilasasiamies -969 -969

1650 Vtr-tutkimus 40 0 34 385

60 Verso-liikelaitos   1 010 821   -1 045 207  -34 423
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Tilinpäätös olisi ollut positiivinen, mikäli nämä 
edellä mainitut toimenpiteet (sisäinen laskutus sekä 
hankkeiden kulujen ja siten hankkeiden rahoittajal-
ta haettavien tulojen lopullinen toteuma) olisi ennä-
tetty tehdä ennen kirjanpidon sulkeutumista. Versol-
la on ylijäämä/alijäämä tilillä 51 012 euroa, joilla ka-
tetaan viime vuoden tappio. Tilille jää tämän jälkeen 
vielä 16 589 euroa. Edellisellä sivulla olevassa taulu-
kossa on tuotu esille Verso liikelaitoksen tuotot ja 
kulut ilman rahoituseriä vastuuyksiköittäin.  

1.2 Arvio todennäköisestä  
tulevasta kehityksestä

Liikelaitoksen toiminta tulee jatkumaan samassa 
laajuudessa kuin tiikaudella 2017 kaikkien hankkei-
den jatkuessa vuoden loppuun asti. Vuodelle 2017 
kuuluneiden tulojen laskuttaminen kuluvana vuon-
na antaa hyvät lähtökohdat vuoden 2018 toimin-
nalle. 

1.3 Arvio merkittävimmistä 
riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Toiminnan merkittävimmät riskit liittyvät osaamis-
keskusten valtionosuuden toteutumisen epävar-
muuteen. Valtionosuutta on esitetty leikattavaksi 
kolmesta miljoonasta kahteen miljoonaan jo useam-

pana vuonna, mutta rahoitus on aktiivisen vaikut-
tamistoiminnan johdosta pysynyt nykyisellä tasolla. 
Toinen riskitekijä liittyy hallituksen kärkihankkeiden 
rahoituksen toteutumiseen. Kriittiset kohdat liitty-
vät erityisesti kuntien maksatusosuuksien ja Hyvin-
vointikuntayhtymän työntekijöiden työpanoksen 
kertymiseen suunnitellussa laajuudessa. Hankkeille 
saattaa tulla myös kohdistua kuluja, joita hankera-
hoittajat eivät välttämättä hyväksy hankkeen ku-
luiksi, jolloin ne jäävät Verson maksettavaksi. Kulu-
jen hyväksyminen on hyvä varmistaa rahoittajalta 
etukäteen, mikäli ne eivät ole suoraan hankesuun-
nitelmaan liittyviä. Hyvinvointiyhtymän sisäisiä (stra-
tegia- ja tukipalveluyksikön toiminnoille kohdista-
mia) kuluja ei usein hankkeissa hyväksytä, jolloin ne 
jäävät Verson muusta rahoituksesta katettavaksi.   
 

1.4 Sisäisen valvonnan ja  
riskienhallinnan järjestäminen
 
Sisäistä valvontaa toteutetaan sekä omana toimin-
tana että koko Hyvinvointikuntayhtymän tasol-
la. Toimintaa seurataan ja raportoidaan kuukau-
siraporteissa, joissa avataan talouden toteumaa 
myös toiminnan näkökulmasta. Liikelaitoksessa 
noudatetaan kuntayhtymän ohjeita ja huolehdi-
taan siitä, että toimintaa toteutetaan rahoittajien 
(valtio, kunnat ja kuntayhtymät sekä hankerahoit-
tajat) edellyttämällä tavalla, jotta tulot toteutuvat 
suunnitellusti ja toiminnan aiheuttamat kulut saa-
daan katettua.  
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2 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja  
toiminnan rahoitus

2.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016

Liikevaihto 425 320

   Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymilta 185 184

   Muut suoritteiden myyntituotot 240 136

Tuet ja avustukset 586 185

Materiaalit ja palvelut

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 -4

   Palvelujen ostot -215 -227 -75 -80

   Henkilöstökulut

      Palkat ja palkkiot -627 -335

      Henkilösivukulut

         Eläkekulut -115 -60

         Muut henkilösivukulut -28 -770 -22 -416

   Liiketoiminnan muut toimintakulut -48 -48 -29 -29

Liikealijäämä(-ylijäämä) -34 -19

Rahoitustuotot ja -kulut 0 0

   Korkokulut 0 0

Tilikauden alijäämä(-ylijäämä) -34 -19

Sijoitetun pääoman tuotto, % -13,3 -0,4

Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % -13,3 -0,4

Voitto, % -8,1 -6,0

Sijoitetun pääoman tuotto, %            
100  *  (Yli-/alijäämä  ennen  satunnaisia  eriä  +  Kunnalle/kuntayhtymälle  maksetut korkokulut + Muille maksetut korkokulut + 
Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Sijoitettu korollinen vieras pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)   
         
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %           
= 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Lai-
nat kunnalta/kuntayhtymältä + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)        
    
Voitto, %            
100 * (Yli-/alijäämä ennen varauksia  / Liikevaihto)  

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso liikelaitos       
Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut (1000 €)      
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1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016

Toiminnan rahavirta

   Liikealijäämä(-ylijäämä) -34 -19

   Rahoitustuotot ja -kulut 0 -34 0 -19

Investointien rahavirta 0 0 0 0

Toiminnan ja investointien rahavirta -34 -19

Rahoituksen rahavirta

   Lainakannan muutokset

      Lainojen lisäys kuntayhtymältä 448 448

      Lainojen vähennys kuntayhtymältä -14 -14

   Muut maksuvalmiuden muutokset

      Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0 -1

      Saamisten muutos kuntayhtymältä 6 -6

      Saamisten muutos muilta -342 -43

      Korottomien velkojen muutos muilta 51 -285 43 -7

Rahoituksen rahavirta 163 -21

Rahavarojen muutos 128 -40

Rahavarojen muutos 

Rahavarat 31.12. 241 112

Rahavarat 1.1. 112 128 152 -40

Toiminnan ja investointien rahavirta ja  
sen kertymä 5 vuodelta, 1000€

6,8 -8,8

Lainan hoitokate -931,5 -1,4

Kassan riittävyys (pv) 84,1 78,2

Quick ratio 1,0 1,2

Current ratio 1,0 1,2

Lainan hoitokate   
= (Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset + Korkokulut - Tuloverot) /  
(Korkokulut + Lainanlyhennykset) 
   
Kassan riittävyys (pv)   
365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella
   
Quick ratio    
(Rahat ja pankkisaamiset + Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma – Saadut ennakot)  
  
Current ratio    
(Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma – 
Saadut ennakot)    

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso liikelaitos       
Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut (1000 €)      

2.2 Toiminnan rahoitus
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VASTAAVAA 2017 2016

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset 394 58

Lyhytaikaiset saamiset 394 58

    Myyntisaamiset 14 6

    Saamiset kuntayhtymältä sis. 0 6

    Muut saamiset 380 45

    Siirtosaamiset 0 1

Rahat ja pankkisaamiset 241 112

VASTAAVAA YHTEENSÄ 635 171

VASTATTAVAA 2017 2016

OMA PÄÄOMA 17 51

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 51 70

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -34 -19

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 0 0

   Muut valtion toimeksiannot 0 0

VIERAS PÄÄOMA 618 120

Lyhytaikainen 618 120

    Lainat kuntayhtymältä 448 0

    Ostovelat 13 4

    Muut velat 37 35

    Siirtovelat 121 81

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 635 171

Omavaraisuusaste, % 2,6 29,9

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 61,2 20,3

Velat ja vastuut käyttötuloista, % 62,9 21,0

Kertynyt ylijäämä 16,6 51,0

Lainakanta 31.12. 400 0,0

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso liikelaitos  
Tase ja sen tunnusluvut (1000€)

Omavaraisuusaste, %     
100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset ) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)    
 
Suhteellinen velkaantuneisuus, %     
100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot 
    
Velat ja vastuut käyttötuloista, %     
100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot + Vuokravastuut) / Käyttötulot
     
Kertynyt ylijäämä(alijäämä) 1000€     
 = edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden alijäämä (ylijäämä)
     
Lainakanta 31.12. 1000€     
=Vieras pääoma-(Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat + korottomat velat ky)
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3. Talousarvion  
toteutuminen

3.1 Seurantaa koskeva sääntely

Verson johtokunta on antanut talousarviossaan 
(johtokunta 31.10.2016 § 19) liikelaitoksen vas-
tuualuekohtaiset euromääräiset tavoitteet tuotoista 
ja kuluista sekä sanalliset tavoitteet vastuualueiden 
toiminnasta ja arvioinnista. Seuraavissa alakohdissa 
tuodaan vastuualuekohtaisesti esille toiminnan ta-
voitteiden toteutumista ja tuottojen ja kulujen to-
teutuma erillisessä taulukossa vastuualueittain. Tu-
loslaskelmaosan, investointiosan ja rahoitusosan 
toteutuminen tulee esille seuraavassa kappaleessa. 
Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän talousar-
viossaan (Valtuusto 12.12.2016 § 64) liikelaitoksel-
le antaman sitovan tavoitteen toteutuminen on vii-
meisessä kappaleessa.  

3.2 Verson tehtävät

Verso toimii osaamiskeskustoiminnasta annetun 
asetuksen mukaisesti itäisen Uudenmaan ja Päi-
jät-Hämeen alueella. Laki määrittelee osaamiskes-
kuksen tehtävät, mutta lisäksi kunta- ja kuntayh-
tymätoimijat tuovat osarahoittajina esille odotuk-
siaan Versoa kohtaan. Verso tekee yhteistyötä myös 
järjestöjen ja muiden kolmannen sektorin toimijoi-
den sekä oppilaitosten ja yliopistojen kanssa. Toi-
mintaa johtaa johtaja yhdessä johtokunnan kanssa.

Verson henkilöstö jakautuu kolmeen ryhmään: 

• valtionavustuksella sekä kuntien rahoituksella  
rahoitettuun perustoimintaan, 

• kuntatoimijoiden erikseen rahoittamaan toimin-
taan (sosiaaliasiamiestoiminta ja ehkäisevän mielen-
terveys- ja päihdetyön seudullinen koordinaatio  
Päijät-Hämeessä) sekä 

• hankehenkilöstöön. 

Perustoiminnassa työskenteli alkuvuonna 2017 kol-
me ja puoli henkilöä (johtaja, kehittämispäällikkö, 
suunnittelija sekä 0,5 sihteeri) ja maaliskuun lopus-
ta alkaen kaksi ja puoli henkilöä. Johtaja Juha Luo-
malan siirryttyä toisiin tehtäviin kehittämispäällikkö 
hoiti johtajan avointa virkaa ja kehittämispäälliköl-
le ei palkattu sijaista. Sosiaaliasiamiestoiminnassa 
on 2 henkilöä. Toinen sosiaaliasiamiehistä otti syk-
syllä toimivapaata ja hänelle ei palkattu siksi ajaksi 
sijaista. Ehkäisevässä päihde- ja mielenterveystyön 
seutukoordinaatiossa toimi yksi henkilö. Potilasasia-
miestoiminta (yksi työntekijä) oli sijoitettuna Ver-

soon noin 6 kuukauden ajaksi.  Hankkeisiin palkat-
tiin vuoden aikana yhteensä 11,5 työntekijää.  Ver-
son kokonaishenkilöstövahvuus kasvoi vuonna 2017 
vahvasti ollen loppuvuodesta 2017 yhteensä 16 hen-
kilöä, kun toimintavuonna 2016 henkilössä oli 7,5 
työntekijää.

3.3 Perustoiminta 

3.3.1 Tavoitteet vuodelle 2017

• Aktiivinen rooli sosiaali- ja terveydenhuollon  
kehittämisrakenteen toteuttamisessa 

• Sosiaalihuollon osaamisen vahvistaminen  
muuttuvassa ympäristössä

• Osallisuuteen ja kohtaamiseen tukevan  
osaamisen kehittäminen

3.3.2 Toiminta

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisrakenteita 
tehtiin vuonna 2017 osittain sekä kunnissa ja kun-
tayhtymissä, maakunnissa ja koko maan tasolla. Ke-
hittäminen on ollut eri tasoilla eritahtista.  Haastee-
na on osin ollut myös löytää roolia valmisteluista ja 
aktiivista osallistumista on rajoittanut myös perus-
työntekijäresurssin pienuus. Työajan tarkoituksen-
mukainen kohdentaminen eri tasoilla tapahtuvaan 
työhön oli vuonna 2017 erityisen haastavaa. Eri ta-
hoilla toimiminen mahdollisti kuitenkin tiedon kul-
kua alueelta valtakunnalliseen valmisteluun ja myös 
toiseen suuntaan.    

Osaamisen kehittäminen korostuu jo lainsäädän-
nöstä muodostuvana tehtävänä. Kehittämishank-
keiden myötä toimintaan on tullut lisää resursseja. 
Etenkin kärkihankkeiden myötä valtakunnallinen 
ohjaus kehittämisen kohteista ja tavoista on vahvis-
tunut alueen tarpeista lähtevän kehittämisen rin-
nalla. Kehittämistoiminta on vuonna 2017 vahvis-
tunut monipuoliseksi koulutus-, kehittämis- ja ver-
kostoyhteistyöksi sekä Päijät-Hämeessä että itäisellä 
Uudellamaalla. 

Hankkeet järjestivät viime vuonna lukuisia erilai-
sia koulutuksia. Perustoiminnan osalta tammikuussa 
2017 järjestetyt valtakunnalliset aikuissosiaalityön 
päivät olivat iso ponnistus. Päivät kokosivat Lahteen 
noin 300 sosiaalialan ammattilaista ja saivat pääosin 
erittäin hyvää palautetta. Päiviä valmistettiin yhdes-
sä Talentian, Soccan ja Sosiaalitaidon kanssa.  Ver-
so osallistui myös jo perinteeksi muodostuneen Päi-
jät-Hämeen Hyvinvointifoorumin järjestämiseen yh-
dessä Sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen, Päijät-Hä-
meen liiton sekä LAMKin kanssa. Tilaisuus oli loka-
kuussa.
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Valtakunnallisesti sosiaalialan osaamiskeskukset 
olivat vuonna 2017 edelleen aktiivisesti mukana so-
siaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmiste-
lussa erityisesti sosiaali- ja terveysalan kehittämis-
rakenteita koskevan valmistelun osalta. Juha Luo-
mala oli sosiaalialan osaamiskeskustoimintaa ohjaa-
van valtakunnallisen osaamiskeskustoiminnan neu-
vottelukunnan työvaliokunnan jäsen ja sosiaalialan 
osaamiskeskusjohtajien verkoston valtakunnallinen 
koordinaattori. Hän on uudessa roolissaan STM:ssä 
pitänyt edelleen tiiviisti yhteyttä osaamiskeskusjoh-
tajien kanssa kooten tietoa alueiden tilanteista esi-
merkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä maakun-
tauudistuksen etenemisestä. Hän tuo myös tervei-
siä kokouksiin valtakunnallisten valmistelujen tilas-
ta. Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat muodostavat 
kiinteän verkoston, joka antaa aktiivisesti lausunto-
ja esim. lakivalmisteluihin liittyen ja muutenkin vai-
kuttaa valtakunnallisesti kehittämistoiminnan vah-
vistamiseksi.

3.3.3 Verkostot Päijät-Hämeessä ja itäisellä 
Uudellamaalla

Versolle tärkeässä alueellisessa yhteistyössä tavoit-
teellinen verkostotyö on ensisijaisen tärkeä väline. 
Päijät-Hämeessä Verson koordinoimien verkostojen 
toiminta oli vuonna 2017 aiempia vuosia hiljaisem-
paa, sillä hyvinvointikuntayhtymän käynnistymi-
nen ja kolmen organisaation yhdistyminen edellyt-
tivät esimiesten ja työntekijöiden yhteistä toimin-
nan suunnittelua ja erilaisten toimintakäytäntöjen 
yhteensovittamista. Joidenkin verkostojen tarvetta 
tarkasteltiin uudessa tilanteessa myös siksi, että toi-
mintoja koottaessa isompiin yksiköihin sekä osaa-
misen että vertaistuen jakaminen on mahdollista 
oman organisaation sisällä. Substanssiryhmäkoh-
taisten verkostojen sijaan Päijät-Hämeessä alkoikin 
korostua teemallisten verkostojen tarve. Asiakkaat 
mukaan ottavan verkoston toiminta vahvistui ja se 
kokoaa eri-ikäisten ja erilaisissa palveluissa toimivia 
työntekijöitä pohtimaan asiakasosallisuuden tar-
vetta, tapoja ja kootun tiedon käyttötapoja.  Mui-
na viime vuonna kokoontuneina verkostoina Päi-
jät-Hämeessä olivat kirjaamisvalmentajaverkosto, 
terveyssosiaalityöntekijöiden verkosto, ehkäisevän 
mielenterveys- ja päihdetyön alueelliset verkostot, 
työhyvinvointi ja ehkäisevä työn sekä ongelmape-
laamisen ja pelihaittojen ehkäisyn verkosto, per-
he- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn verkosto, päih-
de- ja mielenterveysverkostojen yhteinen verkos-
to, vanhustyösosiaalityön ja vammaistyön verkosto. 
Verkostot kokoontuivat 2-6 kertaa toimintavuoden 
aikana.

Itäisellä Uudellamaalla verkostojen toiminta oli 
vuonna 2017 suhteellisen aktiivista.  Itäisellä Uudel-
lamaalla toimineita verkostoja olivat: aikuissosiaa-
lityön verkosto, mielenterveys- ja päihdetyönver-
kosto, vanhustyön esimiesten ja johdon verkosto, 

maahanmuuttotyönverkosto, vammaistyönverkos-
to, asiakkaat mukaan ottava kehittämisen verkosto, 
kirjaamisvalmentajien verkosto sekä IU tiedonhallin-
non verkosto. Verkostot ovat kokoontuneet tarpeen 
mukaan noin 3-4 kertaa toimintavuoden aikana. 
Joidenkin verkostojen kohdalla toiminta oli vähän 
hiljaisempaa mm. johtuen henkilöstövajauksesta 
Porvoon toimistolla (4 kk). Verkostot kokoavat itäi-
sen Uudenmaan sosiaalialalla toimivia ammattilaisia 
yhteen ja tarjoavat kollegiaalista vertaistukea sekä 
yhteisen kehittämisalustan. Tuleva sote-integraatio 
ja maakuntauudistus tuo myös erilaisia tarpeita ko-
koontua yhteen yli kunta- ja organisaatiorajojen ja 
haastaa täten sekä alueen kunnat että myös Verson 
tiiviimpään yhteistyöhön. Tarve mm. yhteneväisil-
le kriteereille ja toimintatavoille tulee korostumaan 
ja verkostot ovat jakamisen ja yhteisen keskustelun 
luontevia paikkoja. 

3.3.4 Valtakunnalliset  
verkostot ja yhteistyö

Verso on osallistunut erilaisten valtakunnallisten 
verkostojen sekä kehittämishankkeiden ohjaavaan 
toimintaan seuraavasti: 

• Osaamiskeskusjohtajien kokoukset 
• Osaamiskeskusten yleissuunnittelijoiden verkoston 
kokoukset
• Perhekeskusverkosto (THL)
• Kansa-koulu -hankkeen ohjausryhmä
• Pro Sos -hankkeen ohjausryhmä
• LAPE Uusimaa -hankkeen ohjausryhmä
• Omaistoiminnan neuvottelukunnan jäsenyys  
(Itäinen Uusimaa)
• Paikallinen alkoholipolitiikka (PAKKA) kehittäjä-
verkoston jäsenyys (THL)
• Sosiaalityön tutkimuksen seuran hallitus

3.3.5 Viestintä

Verson kotisivuja osoitteessa https://www.phhyky.
fi/fi/yhtyma/verso päivitettiin säännöllisesti. Verson 
uutiskirje, Verso-Info, ilmestyy keskimäärin kuukau-
sittain (pois lukien kesä-heinäkuu) sekä Päijät-Hä-
meessä että itäisellä Uudellamaalla. Uutiskirjeessä 
kerrotaan Verson ajankohtaisista kuulumisista se-
kä tiedotetaan tulevista tapahtumista. Verson Face-
book -sivuille päivitettiin tietoja mm. ajankohtaisis-
ta koulutuksista ja muista tilaisuuksista sekä julkai-
suista. Sivuille on lisätty myös pidettyjen tilaisuuk-
sien tallennuksia. Pähee OTE -hankkeen viestintä-
assistentit ovat olleet tilaisuuksien striimauksessa ja 
tallentamisessa merkittävä viestintää tukeva resurs-
si.  Verson Facebook -sivuja seuraa on noin 600 hen-
kilöä https://www.facebook.com/sosiaalialanosaa-
miskeskusverso/ . Twitter tilin käyttö on jäänyt vä-
häiseksi ja aktivoitunut mm. koulutusten aikana. 
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Muut tilaisuudet ja seminaarit

• Aikuissosiaalityön päivät 25.–26.1.2017, osallistujia n. 300 yhteistyössä Soccan,  
Sosiaalitaidon sekä Talentian kanssa

• Turpakäräjät 17.1.2017, osallistujia 66

• Uudenmaan I & O Kick off työpaja Porvoossa yhteistyössä I & O muutosagentin kanssa, osallistujia 45

• Kökkö, nuba, nöffe, biitti, nuuska – lisääntyneet kokeilut haastavat ammattilaisen 3.4.2017, osallistujia 68 

• Voi hyvin työssä -kiertue 24.–27.4.2017, osallistujia 80

• Ehkäisevä työ kuuluu kaikille 19.6.2017, osallistujia 71

• Riskipelaaminen, sen varhainen tunnistaminen ja mitä sitten? 11.10.2017 klo 12–16, osallistujia 49

• Hyvinvointifoorumi 13.10.2017, osallistujia n.70 yhteistyössä Päijät-Hämeen liiton, Päijät-Hämeen sosiaali- 
ja terveysturva ry:n sekä LAMKin kanssa

• Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ja siihen puuttuminen lasten, nuorten ja perheiden palveluissa 
13.11.2017 klo 12-16, osallistujia 83

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierros 17.10.2017, yhteistyössä Kehittämisen ja Terveyden 
edistämisen tulosalueen (PHHYKY), Päijät-Hämeen liiton, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry:n, STM:n 
ja THL:n kanssa, osallistujia 142

• Kohti monitomijaista perhetyötä 8.11, LAPE Perhetyön ja perhekuntoutuksen yhteiskehittämispäivä Por-
voossa, Verso ja FSKC järjestäjinä, osallistujia 110 

• Rahapelaamisesta pitää puhua -keskustelutilaisuus 12.12.2017 klo 17–19, osallistujia 14

Aamukahvit ja muut alustukset Päijät-Hämeessä ja itäisellä Uudellamaalla

Aika Alustaja Aihe Osallistujat

31.1. Seija Viljamaa/THL Kohti sosiaalihuollon kantapalveluja 32

1.3. Kirsi Kuusinen-James
Sosiaalityöntekijän uusi asiantuntijuus työskenneltäessä 
heikkojen tai haluttomien kuluttajien kanssa

11

8.3. Minna Veistilä Muutosta hyvinvointiin 30

18.5. Kirsi Kuusinen-James Sosiaalihuollon valinnanvapaus ja kuluttajuus 15

27.4. Hannele Poutiainen
Huolen tunnistamisen ja toimimisen haasteet lastenneu-
volassa ja kouluterveydenhuollossa

13

31.10.
Aino-Maija Maison- 
lahti ja Päivi Nousiainen/IU sospsy

Matka sosiaaliseen osallisuuteen 15
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3.3.6 Arviointi ja talouden toteuma

Verso asetti toimintasuunnitelmassaan vuodelle 
2017 perustoiminnan tavoitteiksi:

• Aktiivisen roolin sosiaali- ja terveydenhuollon  
kehittämisrakenteen toteuttamisessa,
• Sosiaalihuollon osaamisen vahvistamisen  
muuttuvassa ympäristössä,
• Osallisuuteen ja kohtaamiseen tukevan osaamisen 
kehittämisen. 

Kuhunkin tavoitteisiin on pyritty vastaamaan kai-
killa toiminnan tasoilla, paikallisesti, alueellisesti 
ja valtakunnallisesti. Kehittämisrakenteiden suun-
nittelua koko toiminta-alueella on hidastanut se, 
että valtakunnalliset päätökset ja sosiaali- ja ter-
veydenhuollon järjestämislain hyväksymisestä ovat 
siirtyneet.   

Osaamisen vahvistamisessa merkittävässä roolissa 
on ollut kehittämishankkeissa tehtävä työ.   Osaami-
sen vahvistamisessa myös verkostoilla on merkittävä 
rooli. Osallisuuteen liittyvän osaamisen kehittämistä 
on edistetty Päijät-Hämeessä asiakkaat mukaan ot-
tavan kehittämisen verkostossa. Pro Sos -hankkeen 
toisena työpakettina pilotoitiin vuonna 2017 koke-
musohjaajatoimintaa aikuissosiaalityön työkaluna 
yhdessä Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrisen säätiön 
kanssa. Osallisuuden teema on ollut vahvasti esillä 
myös ns. Neljän tuulen toimintamalliin sekä kärki-
hankkeisiin liittyen.

Johtajan ja sosiaaliasiamiesten vaihtuminen ja 
uusien hankkeiden käynnistymiseen liittyvät rekry-
toinnit ovat haastaneet toiminnan jatkuvuutta ja 
osin myös sen kehittämistä. Katkonaisuutta aiheut-
ti myös Päijät-Hämeessä päätöksestä siirtää potila-
sasiamiestoiminta Verson hoidettavaksi noin puo-
leksi vuodeksi ja sen jälkeen palauttaa se takaisin 
suoraan yhtymän toiminnaksi. Uudet työntekijät ja 
toiminnot ovat tuoneet kuitenkin mukanaan myös 
uutta osaamista, jota on hyödynnetty yksittäisiä 
hankkeita laajemmin myös verkostoissa ja hankkei-
den välisessä yhteistyössä. Toiminnasta kerätään pa-
lautetta ja kehittämisideoita kotisivuille pysyvästi 
asennetun palaute- / yhteydenottolomakkeen avul-
la ja palautetta toiminnasta on pyydetty suoraa eri-
laisten tilaisuuksien jälkeen ja muissa luonnollisissa 
yhteyksissä.

HENKILÖSTÖ

Juha Luomala, johtaja 21.3.2017 asti

Kirsi Kuusinen-James, kehittämispäällikkö 21.3.2017 
asti, 22.3.2017 alkaen johtaja

Monica Blomqvist-Åkermarck, suunnittelija

Pirjo Teräväinen, sihteeri (50 %) 31.8.2017 asti, 
1.9.2017 alkaen Mervi Hietaranta (50 % perustoi-
minta, 50 % kärkihankkeiden sihteeri)     

TA 2017 MTA 2017 Tot 2016 Tot 2017 TA % Ed.vuod.muutos %

Tuotot 214 719 267 056 243 351 262 734 98,4 % 8,0 %

Kulut -214 719 -167 967 -263 490 -267 488 159,3 % 1,5 %

Toimintakate 0 99 089 -20 139 -4 754 -4,8 % -76,4 %

Tulot ja menot
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3.4 Sosiaali- ja 
potilasasiamiestoiminta  

3.4.1 Tavoitteet ja toiminta

Sosiaaliasiamiestoiminnan tavoitteena on tuottaa 
laadukasta sosiaaliasiamiestoimintaa sopimuksen 
tehneiden kuntien alueella (väestöpohja 303 932 
asukasta ja kuntia 16).

Tavoitteet ja toiminta: Asiakas, kuntalainen: tavoi-
tettavuus säilyy hyvänä, asiakas saa omaan asiaansa 
mahdollisimman hyvän avun ja asiakkaan vaikutus-
mahdollisuuksia asioihinsa edistetään 

Sosiaaliasiamiestoiminnassa on ollut tavoitetta-
vuuden osalta melko hyvä vuosi, vaikka noin puo-
len vuoden ajan toiminnasta on vastannut yksi so-
siaaliasiamies. Potilasasiamies toimi Versossa puo-
len vuoden ajan ja sosiaaliasiamies sijaisti myös 
potilasasiamiestä. Sosiaaliasiamiestoiminnan lisäk-
si Verso jatkoi potilasasiamiespalvelun tarjoamis-
ta Askolan kunnan perusterveydenhuollolle sekä 
teki uuden sopimuksen potilasasiamiespalvelusta 
Porvoon Specsaversin kanssa. Asiamiestoiminnan 
tunnettavuutta on pyritty lisäämään osallistumalla 

pyydettynä puhujana mm. järjestöjen tilaisuuksiin. 
Lisäksi sosiaaliasiamiehet ry:n toiminnan kautta on 
vaikutettu asiamiestoiminnan näkyvyyteen valta-
kunnallisesti. 

Asiakkaan saama asiantunteva neuvonta ja apu 
ovat paljolti sosiaaliasiamiesten oman ammatillisen 
osaamisen ja yhteistyökykyjen varassa. Asiamiehet 
osallistuvat koulutuksiin ja työnohjaukseen mahdol-
lisuuksien ja omien tarpeidensa mukaan. Laaja ja 
monipuolinen verkostoituminen laajentaa konsul-
tointimahdollisuuksia puolin ja toisin. Työntekijöi-
den kanssa tehtävä yhteistyö on myös avainasemas-
sa asiakkaiden asioiden edistämisessä. Tästä syys-
tä asiamiehet pyrkivät olemaan näkyvillä erilaisissa 
verkostoissa, koulutuksissa ja osallistuvat asiakasta-
paamisten lisäksi mielellään erilaisiin työntekijäko-
kouksiin.

Sosiaaliasiamiestyön keskeisenä tavoitteena on 
tukea asiakkaan osallisuutta oman asiansa hoidossa.  
Siihen liittyy paitsi asiakkaan neuvominen omien 
oikeuksiensa suhteen, myös oikeuksista tiedotta-
minen. Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita kirjallis-
ten valitusten tekemisessä ja tarvittaessa auttaa asi-
akkaan oman näkemyksen saamisessa kirjalliseen 
muotoon. Sosiaaliasiamies ei kuitenkaan voi toimia 
asiakkaan puolesta, eikä asianajajana.
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Tavoitteet ja toiminta: Kuntien työntekijät, esimie-
het: työntekijöiden tietämystä asiamiestoiminnasta 
pidetään yllä ja lisätään, tuodaan kuntiin jatkuvasti 
tietoa asiakastyöstä työn kehittämiseksi

Vuonna 2017 koulutuksia asiakkaan oikeuksista ei 
työntekijöiden vaihtumisen takia pidetty, mutta 
niitä on tarkoitus jatkaa.  Työntekijät voivat kon-
sultoida asiamiestä mieltään askarruttavissa asiois-
sa. Sosiaaliasiamies on osallistunut esim. PHHYKY:n 
perhe- ja sosiaalipalvelujen, vammaispalvelujen se-
kä työikäisten palvelujen johtoryhmiin esitellen ha-
vaintojaan, toimintaansa ja yhteydenottotilasto-
jaan. Asiamiehet ovat mukana lähes kaikissa Verson 
verkostoissa, jota kautta vuoropuhelu kuntien virka-
miehiin pysyy ajan tasalla. Itäisen Uudenmaan osal-
ta keskeinen yhteistyöverkosto on mm. osaamiskes-
kusneuvottelukunta ja aikuissosiaalityön verkosto. 
Lisäksi sosiaaliasiamiehet molemmilla alueilla osal-
listuivat aktiivisesti Kansa-koulu-hankkeen koulu-
tuksiin, joissa käytiin hyvää keskustelua kirjaamisen 
merkityksestä asiakkaan oikeuksille. 

Havaittuja epäkohtia nostetaan työntekijöiden 
kanssa keskusteluun mahdollisimman nopeasti. Sel-
vityksen keskeinen tavoite on tuottaa tietoa asiak-
kaan oikeuksien toteutumisessa havaituista ongel-
mista päättäjien lisäksi myös työntekijöille. Sosiaali-
asiamies tiedottaa uusista ennakkopäätöksistä, oi-
keusasiamiehen ratkaisuista sekä muista ajankohtai-
sista sosiaalihuoltoon liittyvistä asioista. 

Tavoitteet ja toiminta: Yhteiskunnallinen vaikutta-
minen: selvityksen roolin vahvistaminen

Selvityksen käytettävyyttä on pyritty ja pyritään jat-
kossakin lisäämään kuntien palautteen pohjalta. 
Julkaisuajankohtaa aikaistettiin siten, että tavoit-

teena on helmikuun loppu. Vuonna 2017 selvityk-
sen julkaisu kuitenkin viivästyi henkilöstövajauksen, 
rekrytoinnin ja toimeentulotuen Kela siirron aiheut-
tamien kiireiden johdosta. Sosiaaliasiamies esittelee 
mielellään selvityksestä esiinnousseita asioita kunti-
en päättäjille, esimiehille ja työntekijöille.

3.4.2 Arviointi ja talouden toteuma

Sosiaaliasiamiehet toimittavat vuosittaiset raport-
tinsa kunnanhallituksille. Useimmiten selvitys käsi-
tellään lisäksi ensin sote/perusturvalautakunnassa. 
Vuodelle asetetut tavoitteet on saavutettu. Kaikkiin 
yhteydenottopyyntöihin on vastattu mahdollisim-
man pian, viimeistään kahden työpäivän sisällä.

Säännöllisiä keskusteluja sosiaaliasiamiestoimin-
nasta käytiin kuntayhtymän sekä kuntien työnteki-
jöiden ja edustajien kanssa. Tulot eivät ole aiempi-
na vuosina riittäneet kattamaan sosiaaliasiamiestoi-
minnan kuluja. Kuntaosuus on pysynyt toiminnan 
alusta alkaen samana sosiaaliasiamieskustannus-
ten jatkuvasti hieman noustessa. Vuonna 2016 toi-
minnan tappio oli noin 9 000 euroa. Vuonna 2017 
toinen sosiaaliasiamiehen vakanssi oli täyttämättä 
noin puoli vuotta, joten toiminta oli nyt voitollista.

   
HENKILÖSTÖ
 
Liukonen Ritva 1.1–31.8.2017 (alueena: Porvoo,  
Sipoo, Askola, Lapinjärvi ja Loviisa, Asikkala,  
Hartola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Myrskylä, Orimattila, 
Padasjoki, Pukkila) 

Anne Korpelainen, sijaisena Soile Heikkinen 
1.3.2017 – 31.12.2017 (alueena Lahti, Heinola ja  
Sysmä)

TA 2017 MTA 2017 Tot 2016 Tot 2017 TA % Ed.vuod.muutos %

Tuotot 124 000 124 000 123 183 149 809 120,8 % 21,6 %

Kulut -124 000 -129 643 -132 106 -126 241 97,4 % -4,4 %

Toimintakate 0 -5 643 -8 923 23 568 -417,7 % -364,1 %

Tulot ja menot
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3.5 Ehkäisevän mielenterveys- ja 
päihdetyön seutukoordinaatio 

3.5.1 Tavoitteet

Päijät-Hämeen ehkäisevän mielenterveys- ja päihde-
työn sekä pelihaittojen ja lähisuhdeväkivallan eh-
käisyn seudullisen koordinaation tavoitteena oli  
sekä seudullisesti että alueellisesti:

• kehittää, rakentaa, edistää ja tukea ehkäisevän 
mielenterveys- ja päihdetyön sekä perhe- ja lähisuh-
deväkivallan vastaisen työn koordinaatiota ja ver-
kostoyhteistyötä
• välittää ajankohtaista tietoa ja osaamista  
toimijoiden käyttöön
• edistää ehkäisevän työn tunnettuuden ja osaami-
sen lisääntymistä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa 
periaatteella ”ehkäisevä työ kuuluu kaikille”
• mahdollistaa laajan yhteistoiminta-alueenlaajui-
sen verkostoyhteistyön ja rakenteen toiminnan jat-
kuminen ja kehittyminen

3.5.2 Toiminta

Seudullinen koordinaatio käsitti vuonna 2017 sekä 
paikallisen että seudullisen yhteistyön koko laajal-
la yhteistoiminta-alueella. Työn painopisteinä olivat 
kuntien lakisääteisen ehkäisevän päihdetyön, peli-
haittojen ehkäisyn, edistävän mielenterveystyön se-
kä lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön tukeminen sekä 
tavoitteiden mukaisesti monialainen verkostoyhteis-
työ, tiedon ja osaamisen välittäminen sekä ehkäise-
vän työn osaamisen ja ymmärryksen maakunnalli-
nen vahvistaminen. Seutukoordinaattori myös vah-
visti ehkäisevän työn roolia ja näkyvyyttä osana ter-
veyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja sen välitöntä 
yhteyttä kuntien hyvinvointityöhön.

Tavoitteena turvallisuus – Päijät-Hämeen perhe- 
ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintasuunni-
telma 2017–2020: hyväksyttiin Päijät-Hämeen hy-
vinvointikuntayhtymän Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen lautakunnassa sekä kaikissa alueen 
kunnissa. Toimintasuunnitelmaan kirjattiin tavoit-
teet toimikaudelle sekä tehtävät tavoitteisiin pää-
semiseksi.
  
Arki terveeksi – mieli hyväksi – Päijät-Hämeen eh-
käisevän mielenterveys- ja päihdetyön toiminta-
suunnitelma 2018–2021: laadittiin seutukoordinaa-
tioryhmän ja alueen kuntien yhteistyönä. Suunni-
telma saatiin valmiiksi jouluun 2017 mennessä ja se 
päätettiin lähettää hyväksyttäväksi kuntiin ja hyvin-
vointiyhtymään kevään 2018 aikana. Toimintasuun-
nitelmaan kirjattiin tavoitteet toimikaudelle sekä 
tehtävät tavoitteisiin pääsemiseksi.  

3.5.3 Yhteistyötä verkostoissa

Seutukoordinaattori vastasi seutukoordinaatioryh-
mien toiminnasta, jotka kokoontuivat säännöllises-
ti (mielenterveys- ja päihdetyö (7 kokousta), peli-
haittojen ehkäisy (4 kokousta) sekä perhe- ja lähi-
suhdeväkivallan ehkäisy (4 kokousta)), ja niissä oli 
edustettuina alueen kunnat sekä sote- ja järjestö-
toimijat. Seutukoordinaattori osallistui kutsuttu-
na Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittä-
mistyöhön ryhmässä, jonka puheenjohtajana toimi 
Risto Kuronen.  

Valtakunnalliseen PAKKA -verkoston kokouksiin 
osallistuminen, seudullisen Turvallisuusverkoston 
sihteeriys sekä Asiakkaat mukaan ottava kehittämi-
nen – verkostossa mukana oleminen olivat osa seu-
tukoordinaattorin tekemää verkostotyötä. Työhön 
kuului myös eri kehittämishankkeiden työn tuke-
minen, osallistuminen Neljän tuulen -hankkeen toi-
mintaan ohjausryhmän ja mallintamistyöryhmän 
jäsenenä sekä hankkeen tukeminen yleisesti. Seu-
tukoordinaattori tuki ehkäisevän mielenterveys- ja 
päihdetyön aluekoordinaattoreiden työtä kunnissa, 
ohjasi opiskelijoita työharjoitteluiden ja opinnäy-
tetöiden muodossa sekä osallistui yhteistyöhön Eh-
käisevä päihdetyö EHYT ry:n ARPA -hankkeen pai-
kalliseen kehittämisyhteistyöhön riskipelaamisen 
varhaiseksi tunnistamiseksi. Kutsuttuna seutukoor-
dinaattori oli mukana erilaisissa tilaisuuksissa esit-
telemässä omaa työtään tai luennoimassa ehkäise-
västä työstä.  

             
3.5.4 Koulutusta ja osaamisen  
vahvistamista

Vuonna 2017 järjestettiin kuusi erilaista koulutusti-
laisuutta (ks. kohta 3.3.5). 

Oman osaamisensa ja ammattitaitonsa ylläpitä-
miseksi seutukoordinaattori osallistui vuoden aika-
na pääasiassa maksuttomiin koulutuksiin joko läs-
nä olevana tai etäyhteyden välityksellä, mutta lisäk-
si myös Aikuissosiaalityön päiville (työpajan vetäjä), 
Sosiaalipedagogisille päiville (asiantuntijapuheen-
vuoro ja työpajan vetäjä), Päihdepäiville, Sosiaa-
lialan osaamiskeskus -päiville sekä valtakunnalliseen 
Väkivaltafoorumiin (asiantuntijapuheenvuoro). 

Tarveperusteista kehittämistyötä palvelujärjestel-
män kehittämiseksi: Seutukoordinaattori fasilitoi 
vuoden aikana palvelujen kehittämiseen liittyviä 
prosesseja. Vuonna 2016 käynnistynyt kehittämis-
prosessi perhe- ja lähisuhdeväkivallan tunnistami-
seksi ja siihen puuttumiseksi peruspalvelukeskus Oi-
van alueen neuvoloissa vietiin loppuun kevään 2017 
aikana. Keväälle 2017 ajoittui myös kehittämispro-
sessit perhe- ja lähisuhdeväkivallan tunnistamiseksi 
ja siihen puuttumiseksi Oivan alueen koulu- ja opis-
keluterveydenhuollossa sekä Heinolan äitiys- ja las-
tenneuvoloiden sekä kouluterveydenhuollon paris-
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sa. Syksyn aikana vastaava kehittämisprosessi toteu-
tettiin aikaisemmin Lahdessa toimineiden koulu- ja 
opiskelijaterveydenhuollon ammattilaisten kans-
sa. Työpanosta myytiin hanketyönohjauksena Dilan 
Vauva Taika -hankkeelle. 

3.5.5 Arviointi

Seudullisesti koordinoitua ja alueellisessa yhteistyös-
sä tehtyä ehkäisevää työtä arvioitiin säännöllisesti. 
Arvioinnin kohteena olivat tavoitteiden toteutumi-
nen sekä toiminnalla aikaansaadut välittömät vai-
kutukset ja tuotokset. Arviointia tehtiin ydinverkos-
toissa sekä sidosryhmien kanssa.

Toiminta, seudullinen koordinaatio ja koulutuk-
set, kyettiin järjestämään budjetin puitteissa ilman 
tarvetta kerätä esimerkiksi osallistumismaksua semi-
naareista. Lisätuottoja kirjattiin Vauvan Taika -hank-
keen konsultoinnista. Seutukoordinaattori sijaisti 
loppuvuodesta johtajaa ja hänen palkkojaan kirjat-
tiin perustoimintaan ja myös työpanoksen siirtona 
Neljän tuulen hankkeelle. 

HENKILÖSTÖ

Susanna Leimio, seutukoordinaattori

TA 2017 MTA 2017 Tot 2016 Tot 2017 TA % Ed.vuod.muutos %

Tuotot 75 735 75 735 75 713 76 542 101,1 % 1,1 %

Kulut -75 735 -78 558 -75 205 -56 617 72,1 % -24,7 %

Toimintakate 0 -2 823 508 19 925 -705,8 % 3822,2 %

Tulot ja menot

3.6 Projektit 
 
Toimintavuoden aikana Versossa käynnistyi poikke-
uksellisen runsaasti hankkeita. Vuonna 2016 käyn-
nistyneen sosiaalihuollon määrämuotoista kirjaa-
mista kehittävän Kansa-koulu-hankeen lisäksi käyn-
nistyi neljä muutakin hanketta: Neljä tuulta, Pro 
Sos, LAPE -hanke sekä Pähee OTE -hanke. LAPE -kär-
kihankkeen muutosagentti aloitti myös vuoden 
2017 alussa. LAPE -kärkihankkeen tavoitteet katta-
vat sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi laajasti myös 
kuntien vastuulle jääviä toimialoja, mm. koulutuk-
sen ja varhaiskasvatuksen. Siksi LAPE -kärkihank-
keen muutosagentin sijoituspaikkana Verso on toi-
miva ratkaisu. 

3.6.1 Kansa-koulu -kehittämishanke 

Kansa koulu -kehittämishanke sosiaalihuollon asiaka-
sasiakirjalain toimeenpanoon sekä Kansa-ohjelman 
toteuttamiseksi 2016–2017. Kansa-koulu -hankkeen 
tarkoituksena oli valtakunnallisesti tukea kuntia ja 
organisaatioita Kanta-palveluihin valmistautumista 
mm. tarjoamalla koulutusta/valmennusta määrämuo-
toisen kirjaamisen käyttöönotossa sote -organisaati-
oissa ja vahvistamalla alueellisesti tarvittavaa tukea. 

Vuoden 2017 aikana hankkeessa toteutettiin kak-
si neljä päivää käsittänyttä kirjaamisvalmentajaval-
mennuskokonaisuutta. Keväällä koulutettiin noin 
15 kirjaamisvalmentajaa itäisellä Uudellamaalla/
Porvoossa ja syksyllä noin 30 valmentajaa Päijät-Hä-
meessä/Lahdessa.

Koulutetut kirjaamisvalmentajat muodostavat 
alueellisen kirjaamisvalmentajaverkoston aluekoor-
dinaattorin johdolla (Verson työntekijä) joka ko-
koontuu säännöllisesti jakamassa sekä kokemuksia 
että uutta tietoa. Kirjaamiseen liittyviä asioita ja ky-
symyksiä on myös ollut paljon esillä Verson muissa 
verkostoissa. 

Verson suunnittelija oli vuoden 2017 aikana myös 
toisena koulutusvastaavana ruotsinkielisessä kirjaa-
misvalmentajaryhmässä (28 osallistujaa) Vaasassa. 
Täten saatiin ruotsinkielinen materiaali käyttööm-
me erityisesti Itäisen uudenmaan kaksikielisiä kun-
tia ajatellen.  

HENKILÖSTÖ

Hankkeen aluekoordinaattoreina toimivat
  
Kirsi Kuusinen-James (Päijät-Häme) 
 
Monica Blomqvist- Åkermarck (itäinen Uusimaa)
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3.6.1 Pro Sos -hanke 

Pro Sos -hanke uudenlaista sosiaalityötä yhdessä ra-
kentamassa 2017-2018. Seitsemän sosiaalialan osaa-
miskeskusta kehittää STM/ ESR rahoittamassa hank-
keessa työikäisten sosiaalipalveluja sekä asiakkaiden 
osallisuutta kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville 
asiakkaille. Mukana olevilla osaamiskeskuksilla on 
omat alueelliset kehittämishankkeensa. 

Päijät-Hämeessä hanke vastaa erityisesti tarpee-
seen tunnistaa kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevien henkilöiden sosiaalisen tuen ja kuntoutuk-
sen tarpeet. Lisäksi hankkeessa mallinnetaan sosiaa-
lisen kuntoutuksen maakunnallista toimintaa ja ko-
kemusohjaajatoimintaa. Hankkeen rahoitus on vuo-
sille 2017–2018. Vuoden 2017 aikana toteutettiin 
kolme työpajaa, joissa mallinnettiin yhteiskehittä-
misen periaatteiden mukaisesti maakunnallista so-
siaalisen kuntoutuksen toimintamallia. Työpajoihin 
osallistui sekä työikäisten palveluissa toimivia julki-
sen sektorin ja kolmannen sektorin ammattilaisia ja 
vapaaehtoistoimijoita sekä kokemusohjaajia. Koke-
musohjaajatoiminta käynnistyi keväällä 2017 ja ko-
kemusohjaajat toimivat sekä sosiaalista kuntoutus-
ta tuottavassa #Nosteessa ja syksyllä vahvistui myös 
yhteistyö asiakasohjauksen kanssa. Kokemusohjaa-
jat toimivat vertaisina asiakkaille ja saattavat heitä 
esimerkiksi järjestötoimijoiden toimintoihin, mikäli 
se on asiakkaan toiveen ja tilanteen pohjalta tarkoi-
tuksenmukaista. Sosiaalisen kuntoutuksen vaikutta-
vuuden arviointityökaluna pilotoidaan Kykyviisaria.

 
HENKILÖSTÖ

Kehittämispäällikkö/ johtaja Kirsi Kuusinen-James 
(osa-aikaisesti 6.8.2017 asti)

Projektikoordinaattori Susanna Holopainen  
7.8–30.9.2017

Projektikoordinaattori Tiina Hämäläinen  
20.11.2017 alkaen

3.6.3 LAPE-muutosagentti -hanke 

Huomisen hyvinvointia lapsille ja perheille Päi-
jät-Hämeessa (Lape-muutosagentti) 2017-2018 on 
STM:n rahoittama hanke. STM rahoittaa jokaiseen 
maakuntaan vuosiksi 2017–2018 muutosagentin 
Lasten ja perheiden palvelujen kehittämiseen sekä 
Lasten ja perheiden kärkihankkeen tavoitteiden ja 
teemojen maakunnalliseen edistämiseen.  

Muutosagentin työn tavoitteena on käynnistää, 
edistää ja koordinoida muutosohjelman tavoittei-
den toteutumista Päijät-Hämeessä.  Vuoden 2017 
aikana toteutettu erilaisten verkostojen kokoami-
nen liittyy varsinaisen maakunnallisen muutostyön 
käynnistämiseen. Muutosagentti toimi LAPE -hank-
keen ohjausryhmän koollekutsujana ja vastaa ryh-

mässä käsiteltävistä asioista ja teemoista yhdessä 
LAPE -projektipäällikön kanssa. Kuntien LAPE -ryh-
mien käynnistyminen ja työskentelyn tukeminen oli 
muutosagentin tärkeä tehtävä. Kuntatyöllä kuntiin 
saadaan rakentumaan toisaalta toimivat yhteistyö-
rakenteet sote- toimijoihin ja toisaalta vahvistettua 
kunnan omia palveluja tulevassa sote- ja maakun-
tauudistuksessa. LAPE:lla tavoitellaan entistä vah-
vempaa sivistyksen, soten, 3.sektorin integraatio-
ta ja maakunnallista yhtenäisyyttä. Muutosagentin 
työssä on tärkeää myös olla vaikuttamassa tulevan 
maakunnan strategiaan ja siihen, miten lapset, nuo-
ret ja perheet tulevat huomioiduksi, kohdatuksi ja 
autetuksi oikea-aikaisemmin. Hyvinvointikuntayh-
tymän kehittämistyössä on myös edistettävä LAPE:n 
elementtejä ja varmistettava sote -palveluiden saa-
tavuutta Päijät-Hämeessä.  Keskeisenä tavoitteena 
on kuntalaisten, kuntapäättäjien ja työntekijöiden 
osallistaminen yhteiseen työhön. Muutosagentin 
tärkeänä työnä on myös mahdollisimman avoin ja 
tehokas viestintä. Toiminnan kulut katetaan koko-
naisuudessaan STM:n rahoituksella.

HENKILÖSTÖ

Muutosagentti Elina Vesterinen

3.6.4 LAPE Päijät-Häme -hanke 

Huomisen hyvinvointia lapsille ja perheille Päi-
jät-Hämeessä (LAPE) 2017–2018 on valtakunnalli-
seen LAPE -muutosohjelmaan kuuluva Päijät-Hä-
meen maakunnallinen hanke laajaan maakunnal-
liseen yhteistyöhön perustuva kokonaisuus. Siihen 
on sitoutunut maakunnassa kokonaisuudessaan so-
siaali- ja terveyspalvelut sekä kuntien sivistystoimet, 
laajasti alueella toimivat järjestöt sekä seurakunnat. 
Hankkeen painopiste on STM:n muutosohjelman 
määrittämissä kehittämiskokonaisuuksissa 1-3, eli 
perhekeskustoimintamallin kehittäminen, varhais-
kasvatuksen, koulun ja oppilaitosten lasten ja nuor-
ten hyvinvoinnin tuen kehittämisen sekä lapsiystä-
vällisen toimintakulttuurin kehittäminen.

Hankkeen tavoitteena on luoda toimiva malli 
lapsen ja perheen lähiympäristöön muodostuvasta 
matalan kynnyksen tuen kokonaisuudesta, joka pi-
tää sisällään niin julkisen sektorin toimijoiden kuin 
3. sektorin ja seurakuntien tuottaman tuen. Samalla 
se mahdollistaa lasten ja perheiden yhteisöllisyyttä 
ja keskinäistä tuen tuottamista. Hankkeessa kehite-
tään joustavaa ja monialaista tuen tarpeen arvioin-
tia, sekä tarvittaessa vahvemmin ammatillista mo-
nialaista palvelutarpeen arviointia sekä tästä käsin 
rakentuvia sujuvia ja lapsi- ja perhelähtöisiä palvelu-
prosesseja. Keskiössä on erityisesti vanhemmuuden 
tuki niin koulun, kuin varhaiskasvatuksen sekä myös 
perhekeskustoiminnan ympäristöissä. 

Vuonna 2017 työ käynnistyi suunniteltua hitaam-
min rekrytointien hitaudesta johtuen. Hankkeessa 
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on kuitenkin syksyn aikana päästy täyteen vauhtiin 
ja se on edennyt kohti edellä mainittuja tavoittei-
ta. Toimintamalleja on luonnosteltu ja kehitetty ja 
pilotoinnit toteutuvat vuonna 2018. Työtä ja raken-
teita on kehitetty niin, että hankeaikana kehitetyt 
toimintamallit on mahdollista juurruttaa osaksi ole-
massa olevia rakenteita ja muutostyön jatkuminen 
on varmistettu hankeajan jälkeen vuodesta 2019 
eteenpäin.

HENKILÖSTÖ

projektipäällikkö Tuija Åstead

suunnittelija Marita Moisander-Pohjola 

suunnittelia Anne Haavisto

asiantuntija Hilkka Kemppi

seitsemän henkilöä on tehnyt  
10–40% työpanosta hankkeelle.

3.6.5 LAPE Uusimaa 

LAPE-Uusimaa -yhdessä olemme enemmän 2017-
2018 -hankkeen kehittämistyössä on mukana kaikki 
Verson IU-alueen kunnat sekä Uudenmaan sosiaa-
lialan osaamiskeskukset. LAPE Uusimaa tekee myös 
tiiviisti yhteistyötä LAPE PKS (pääkaupunkiseutu) 
hankkeen kanssa. Verso on mukana hankkeessa pie-
nellä rahoituksella. 

Hankkeen kehittämisen kohteita ovat erityisesti 
perhekeskustoimintamallin kehittäminen sekä var-
haiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin tuen kehittäminen. Tämän li-
säksi kehitetään myös lapsiystävällisen toimintakult-
tuuria sekä erityispalvelujen osalta uusia toiminta-
malleja, monialaista yhteistyötä sekä perhetyötä ja 
– kuntoutusta. 

Verson työpanos on toimintavuoden aikana eri-
tyisesti kohdistunut yhteistyöhön THL:n ja muiden 
sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa yhteiskehittä-
mispäivien järjestämiseksi THL:n laatimien mallin-
nusten ja sovitun rakenteen mukaisesti.  Alueen las-
tensuojelussa ja lapsi- ja perhepalveluissa toimivien 
kanssa haarukoitiin sopivia teemoja näistä mallin-
nuksista käsin keväällä 2017. Sen pohjalta päätettiin 
järjestää yhteiskehittämispäivä lastensuojelun 
ja perhetyön ja perhekuntoutuksen tematiikan 
ympärillä. Päivä oli yhteinen ja avoin kaikille Uudel-
lamaalla toimiville ja se järjestettiin yhteistyössä FS-
KC:n kanssa. Päivään osallistui 110 ammattilaista ja 
päivä ylitti odotukset kaikilla tasoilla. 

Loppuvuodesta 2017 alettiin suunnitella alkuvuo-
den 2018 monikulttuurisen perhekeskus työpajapäi-
vää yhdessä LAPE hanketoimiston ja alueen kuntien 
kanssa. 

Verson IU alueen suunnittelija on edustajana 
hankkeen ohjausryhmässä sekä on mahdollisuuk-
sien mukaan osallistunut myös hankkeen muihin 
työryhmiin, erityisesti EVA (ennakkovaikutusten ar-
viointi) työryhmään.

HENKILÖSTÖ 

Verson suunnittelija Monica Blomqvist-Åkermarck 
(osa-aikaisesti)

3.6.6 Neljä tuulta -hanke

Neljä tuulta -integroiva toimintamalli ehkäisevään 
työhön: Päihteet, mielenterveys, ongelmapelaami-
nen ja lähisuhdeväkivalta, pilotti Päijät-Hämeessä 
2017–2019. 

Neljä tuulta on Terveyden edistämisen määrä-
rahoilla rahoitettava hanke. Se aloitti toimintansa 
helmikuun 2017 alusta. Valmistelevaa työtä tehtiin 
jo tammikuussa 2017. Hankesuunnittelu saatiin no-
peasti käyntiin ja vuoden 2017 aikana järjestettiin jo 
sekä työryhmäkoulutuksia että Neljän tuulen semi-
naari III. Hankkeessa toimii sen laadun ja toiminnan 
arvioijina kaksi keskeistä ryhmää: ohjausryhmä sekä 
mallinnusryhmä. Hankkeessa on pystytty työsken-
telemään vuoden aikana sen päätavoitteita kohti. 
Hankkeen päätavoitteena on valtakunnallisesti so-
vellettavan mallin kehittäminen Neljän tuulen ilmi-
öiden integroidun ehkäisyn ja hoidon tiimoilta. Pää-
tavoite jakautuu kolmeen alatavoitteeseen: Osaa-
misen vahvistaminen, systemaattinen kirjaaminen ja 
mallin pilotointi. 

Hankkeessa käytettiin vuonna 2017 vähemmän 
varoja, kuin sille on Terveyden edistämisen määrä-
rahoista varattu, mutta toimintavaroja pystytään 
siirtämään ilman erillistä muutosilmoitusta koko 
toimintakauden ajalle. Näin ollen hankkeessa on 
vuosille 2018 ja 2019 käytössä enemmän määrära-
hoja. Vuokramenot ja työpanosten siirrot on kui-
tenkin tehty vuonna 2017 alkuperäisen suunnitel-
man mukaisesti, joten vuosina 2018 ja 2019 nämä 
menot eivät kasva suhteessa laskutettavaan mää-
rärahaan. Hankkeen omarahoitusosuuksia, eli Ver-
son/Yhtymän panosta ovat vuokramenot sekä työ-
panossiirrot.

HENKILÖSTÖ

Projektipäällikkö Helena Heinonen 
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3.6.7 Pähee OTE -hanke 

Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) kärkihanke 
2017–2018. Pähee OTE kuuluu OTE kärkihankekoko-
naisuuden -Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen ko-
konaisuuteen. Kyseessä on alueellinen kokeiluhanke, 
jossa pilotoidaan ja kehitetään kolmella osa-alueella 
erilaisia keinoja, joilla pyritään edistämään vammais-
ten henkilöiden työllisyyttä ja osallisuutta. Hanke 
aloitti toimintansa maaliskuussa 2017. Hanke toimii 
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ja Heinolan kau-
pungin vammaispalveluiden päiväaikaisen toiminnan 
ympäristössä. Hankkeen rahoitus koostuu valtion 
osuudesta (80 %), sekä kuntien omarahoitusosuudes-
ta (20 %), joka kertyy Phhykyn puolta työpanossiir-
roin ja Heinolan kaupungin rahoitusosuudesta. Mak-
satushakemukset tehtiin kaksi kertaa vuodessa, en-
simmäinen elokuussa 2017.

Hankkeen tavoitteisiin kuuluu maakunnallisten 
mallien luominen vammaisten päiväaikaiseen toi-
mintaan kolmella osa-alueella (mallit työtoiminnas-
ta töihin, opinnoista töihin ja osallisuutta tukevaan 
toimintaan). Lisäksi Päheessä pyritään siirtymään 
rakennelähtöisestä toiminnasta kohti yksilöllisiä rat-
kaisuja. Hanke pilotoi erilaisia kokeiluja kaikilla kol-
mella osa-alueella. 

Koulutuskokonaisuudet: Kesäkuussa 2017 Pähee 
kilpailutti neljä koulutuskokonaisuutta. Vammais-
palveluiden päiväaikaisen toiminnan koko henki-
löstölle suunnatulle koulutukselle (toimintakulttuu-
rin muutos) valittiin toteuttajaksi Harri Kankare. 
Tämä koulutusprosessi alkoi marraskuussa 2017 ja 
jatkuu vuoden 2018 puolelle. Hankkeeseen palkat-
tiin elokuussa 2017 neljä vammaispalvelun asiakasta 
toteuttamaan hankkeen viestintää yhdessä hanke-
työntekijöiden kanssa. Viestintätiimille järjestettiin 
koulutusta vuoden 2017 aikana viisi päivää ja kou-

TA 2017 MTA 2017 Tot 2016 Tot 2017 TA % Ed.vuod.muutos %

Tuotot 369 885 1 047 439 61 726 521 696 49,8 % 745,2 %

Kulut -369 885 -1 094 360 -52 688 -593 892 54,3 % 1027,2 %

Toimintakate 0 -46 921 9 038 -72 196 153,9 % -898,8 %

Kaikkien projektien tulot ja menot yhteensä  

lutuksen toteutti Newbeat Oy. Myös tätä koulutus 
jatkuu vuonna 2018. Maakunnallisen työhönval-
mennuksen mallin tukemiseksi suunniteltiin ja aloi-
tettiin yhdessä Kehitysvammaliiton kanssa työhön-
valmentajien koulutuskokonaisuutta. Kehitysvam-
maliitto on järjestämässä myös vertaisvalmentajien 
koulutuskokonaisuutta.

Tapahtumat: Päheen henkilöstö on osallistunut 
vuoden 2017 aikana viiteen alueellisten 
kokeiluhankkeiden järjestämään seminaariin 
(kokeilukiertueet). Oma kokeilukiertueseminaa-
ri -Päheesti muutokseen- järjestettiin marraskuussa 
2017. Seminaariin osallistui 135 henkilöä. 
Seminaarien lisäksi THL:n koordinaatiotiimi järjesti 
useita työpajapäiviä, joihin osallistui koko Päheen 
henkilöstö. 

Kaksi hanketyöntekijää osallistui myös työkyky-
koordinaattorikoulutukseen, josta valmistuivat jou-
lukuussa 2017. Hanketyöntekijöiden lisäksi tähän 
koulutukseen osallistui myös kolme vammaispalve-
luiden ohjaajaa Phhykystä.

HENKILÖSTÖ

Projektipäällikkö Päivi Tainala (100%)

Projektisuunnittelija Elina Huttunen (100%)

Projektisuunnittelija Enni Ruuth (100%)

Viestintäavustaja Teemu Kumpu (6h/vko)

Viestintäavustaja Kirsi Muhonen (6h/vko)

Viestintäavustaja Antti Laaksonen (6h/vko)

Viestintäavustaja Janne Tavast (6h/vko)
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3.7 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

TA 2017 TA muutos MTA 2017 Toteuma Poikkeama

Liikevaihto 361 52 413 425 -12

   Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 185 0 185 185 0

   Muut suoritteiden myyntituotot 176 52 229 240 -11

Tuet ja avustukset 423 678 1 101 586 515

Materiaalit ja palvelut -165 -234 -400 -227 -173

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 -13 -19 -11 -8

   Palvelujen ostot -159 -221 -381 -215 -165

Henkilöstökulut -615 -432 -1 048 -770 -277

   Palkat ja palkkiot -506 -355 -861 -627 -234

   Henkilösivukulut -110 -77 -187 -143 -43

      Eläkekulut -86 -61 -147 -115 -32

      Muut henkilösivukulut -24 -17 -40 -28 -12

Liiketoiminnan muut kulut -46 -21 -67 -48 -19

Liikealijäämä(-ylijäämä) -43 43 0 -34 34

Tilikauden tulos -43 43 0 -34 34

TA 2017 TA muutos MTA 2017 Toteuma Poikkeama

Toiminta ja investoinnit

Toiminnan rahavirta -43 43 0 -34 34

   Liikealijäämä -43 43 0 -34 34

   Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0

   Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0

Toiminnan ja investointien rahavirta -43 43 0 -34 34

Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutokset 0 0 0 448 -448

Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 0 -285 285

Rahoituksen rahavirta 0 0 0 163 -163

Vaikutus maksuvalmiuteen -43 43 0 128 -128

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso liikelaitos     
Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu  (1000€)     

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso liikelaitos  
Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu (1000€)  

3.8 Rahoitusosan toteutuminen
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3.9 Investoinnit

Versolla ei ollut investointeja vuonna 2017.

3.10 Kuntayhtymän  
valtuustoon nähden sitovien 
erien toteutuminen

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän valtuusto 
on antanut talousarviossaan Sosiaalialan edistämis-
keskus Verso -liikelaitokselle tavoitteeksi ja sitovaksi 
eräksi vuodelle 2017, että liikelaitoksen ylijäämä en-
nen varauksien muutoksia on vähintään 0 euroa. 

Tavoite ei ole toteutunut, koska tilikauden tulos 
on -34 423 euroa. Tämä johtuu kahden kärkihank-
keen negatiivisesta tuloksesta ja hankkeille tehdys-
sä sisäisessä laskutuksessa tapahtuneesta jaksotus-
virheestä. 

4. Johtokunnan esitys  
vuoden 2017 tuloksen  
käsittelystä 

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitoksen 
esitys on, että vuoden 2017 tilikauden tulos -34 387 
siirretään taseen ylijäämä/alijäämätilille. 
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5. Tilinpäätöslaskelmat

5.1 Tuloslaskelma

1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016

Liikevaihto 424 847,82 319 987,68

   Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 184 771,80 184 426,35

   Muut suoritteiden myyntituotot 240 076,02 135 561,33

Tuet ja avustukset 585 972,93 185 334,75

Materiaalit ja palvelut

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 198,32 -4 213,22

   Palvelujen ostot -215 334,58 -226 532,90 -75 313,25 -79 526,47

   Henkilöstökulut

      Palkat ja palkkiot -626 993,52 -334 968,98

      Henkilösivukulut

         Eläkekulut -115 013,01 -59 656,45

         Muut henkilösivukulut -28 449,83 -770 456,36 -21 594,05 -416 219,48

   Liiketoiminnan muut toimintakulut -48 218,02 -48 218,02 -28 926,09 -28 926,09

Liikealijäämä(-ylijäämä) -34 386,53 -19 349,61

Rahoitustuotot ja -kulut -36,92 0,00

   Korkokulut -36,92 0,00 0,00

Tilikauden alijäämä(-ylijäämä) -34 423,45 -19 349,61

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso liikelaitos       
Tuloslaskelma



119Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä  |  Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017

5.2 Rahoituslaskelma 

1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016

Toiminnan rahavirta

   Liikealijäämä(-ylijäämä) -34 386,53 -19 349,61

   Rahoitustuotot ja -kulut -36,92 -34 423,45 0,00 -19 349,61

Investointien rahavirta 0,00 0,00 0,00 0,00

Toiminnan ja investointien rahavirta -34 423,45 -19 349,61

Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutokset

   Lainojen lisäys kuntayhtymiltä 448 045,53

   Lainojen vähennys kuntayhtymältä 448 045,53 -13 659,95 -13 659,95

Muut maksuvalmiuden muutokset

   Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -39,70 -1 349,33

   Saamisten muutos kuntayhtymältä 5 762,27 -5 762,27

   Saamisten muutos muilta -341 531,80 -43 335,68

   Korottomien velkojen muutos muilta 50 605,47 -285 203,76 43 421,99 -7 025,29

Rahoituksen rahavirta 162 841,77 -20 685,24

Rahavarojen muutos 128 418,32 -40 034,85

Rahavarojen muutos 

   Rahavarat 31.12. 240 833,17 112 414,85

   Rahavarat 1.1. 112 414,85 128 418,32 152 449,70 -40 034,85

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso liikelaitos       
Rahoituslaskelma
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5.3 Tase 

VASTAAVAA 2017 2016

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset 393 939,24 58 169,71

Lyhytaikaiset saamiset 393 939,24 58 169,71

    Myyntisaamiset 13 774,50 6 430,00

    Saamiset kuntayhtymältä sis. 0,00 5762,27

    Muut saamiset 380 164,74 44 596,28

    Siirtosaamiset 0,00 1 381,16

Rahat ja pankkisaamiset 240 833,17 112 414,85

VASTAAVAA YHTEENSÄ 634 772,41 170 584,56

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA 16 588,78 51 012,23

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 51 012,23 70 361,84

Tilikauden alijäämä (ylijäämä) -34 423,45 -19 349,61

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 0,00 39,70

    Muut valtion toim.pääomat 0,00 39,70

VIERAS PÄÄOMA 618 183,63 119 532,63

Lyhytaikainen 618 183,63 119 532,63

    Lainat kuntayhtymältä 448 045,53 0,00

    Ostovelat 12 804,96 3 986,05

    Muut velat 36 806,26 34 749,74

    Siirtovelat 120 526,88 80 796,84

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 634 772,41 170 584,56

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso liikelaitos  
Tase  
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5.4 Tilinpäätöksen liitetiedot 

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT 
LIITETIEDOT
 
Liitetieto 1 
 
Arvostus- ja jaksotusperiaatteet  
sekä menetelmät
  
Jaksotusperiaatteet
Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suorite-
perusteen mukaisesti. Projektiluonteisten hankkei-
den tuet ja avustukset on merkitty tuloslaskelmaan 
maksuperusteisesti. Tilinpäätöksen yhteydessä vuo-

den 2017 kustannuksiin liittyvät saamatta olevat 
projektien tuet ja avustukset on muutettu suorite-
perusteisiksi.
 
Rahoitusomaisuuden arvostus   
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai 
sitä alempaan todennäköiseen arvoon. 

Tilikauden tulokseen liittyvä jaksotusvirhe
Tilikauden tulos on -34 423 euroa. Kuntayhtymän 
ja liikelaitoksen välisessä sisäisessä laskutuksessa ta-
pahtuneet jaksotusvirheen suuruus on n. 34 t euroa. 
Ilman jaksotusvirhettä liikelaitoksen tilikauden tulos 
olisi lähellä 0 euroa. Kyse on kuntayhtymän sisäises-
tä rahoitusosuudesta kahteen projektiin ja on kirjat-
tu vuoden 2018 kirjanpitoon. 

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Liitetieto 2

Verso toimintatuotot 2017 2016

Myyntituotot jäsenkunnilta 184 772 184 426

Muut myyntituotot 240 076 135 561

Tuet ja avustukset 585 973 185 335

Liikelaitos Verson toimintatuotot yhteensä 1 010 821 505 322

Oman pääoman erittely 2017 2016

Edellisten tilikausien alijäämä 1.1. 70 362 96 573

   Edellisen tilikauden ylijäämä -19 350 -26 211

   Verso liikelaitos aloittavatase

   Edellisen tilikauden virheen oikaisu

Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 51 013 70 362

Tilikauden Alijäämä (Ylijäämä) -34 423 -19 350

Oma pääoma yhteensä 16 589 51 013

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Liitetieto 3
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Liitetieto 4

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 2017 2016

Lyhytaikaiset siirtovelat

   Lomapalkkajaksotukset 37 126 80 797

   Muut siirtovelat 2 603

Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 39 729 80 797

Siirtovelat yhteensä 39 729 80 797

Henkilöstön lukumäärä 31.12. 2017 2016

Vakinaiset 5 6

Määräaikaiset 18 0

Henkilöstön lukumäärä yhteensä 23 6

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

Liitetieto 5
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Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista   

   
Pääkirjanpito Päiväkirja  
 Pääkirja  
 Tasekirja  
   
Osakirjanpidot Kassanhallinta  
 Käyttöomaisuuskirjanpito  
 Myyntireskontra  
 Ostoreskontra  
 Palkkakirjanpito  
 Varastokirjanpito  
   
Tase-erittelyt   
Liitetietoerittelyt   
Tilinpäätöskirja säilytetään sidottuna pysyvästi ja muut kirjanpitokirjat 10 vuotta tilikauden päättymisestä. 
  
   
Tositelaji Nimitys  Tos.numerosarja

KSUUN  Käyttösuunnitelma              120000-120005
LSUUN Talousarviomuutokset  120006
   
Muistiotositteet   
ALKUSA Alkusaldo                              110000
EXCEL1 Excel1                                    115001-115220
   
Myyntilaskut Raindance   
MYYNTI Myyntilaskutositteet Yleislaskutus 300000-300040
   
   
Myyntisuoritukset   
MMAKSU My.Lasjuj maksu            50000-50015
   
Ostolaskut   
OSTOIP IP-OSTOLASKUT                             600000-600453
OMAKSU Ostomaksut                                10000-10173
   
PALKAT Palkat                                 1-25
   
MATKAL Matkalaskut TEM       501000-501058
WEBMAR WEB-MARELA                    Varastot 151-161
   
KASSA  Kassatositteet                  100001-100219



125Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä  |  Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017



126Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä  |  Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017

6.3 Liikelaitosten vaikutus kuntayhtymän talouteen

Liikelaitosten vaikutus kuntayhtymän tilikauden tuloksen muodostumiseen (1000 €)

Talousarvion toteuma    Eliminoinnit
Kokonais- 
tarkastelu

Kuntayhtymä Liikelaitokset
Yhtymän 

sisäiset erät
Yhtymä/

liikelaitokset
Liikelaitokset/

Yhtymä
Tulos-

laskelma

Toimintatuotot 804 186 42 855 -91 642 -4 666 -39 954 710 779

   Myyntituotot 726 341 42 222 -91 558 -4 666 -39 954 632 386

   Maksutuotot 60 105 3 -2 0 0 60 106

   Tuet ja avustukset 6 483 592 0 0 7 075

   Muut toimintatuotot 11 257 38 -82 0 0 11 213

Toimintakulut -791 575 -41 827 91 642 39 954 4 666 -697 139

   Henkilöstökulut -317 551 -11 069 0 0 0 -328 620

   Palkat ja palkkiot -256 411 -8 996 -265 408

   Henkilösivukulut -61 140 -2 073 0 0 -63 212

      Eläkekulut -49 676 -1 668 -51 345

      Muut henkilösivukulut -11 463 -404 -11 868

   Palvelujen ostot -351 252 -8 819 91 540 20 681 4 666 -243 184

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -61 568 -21 141 20 19 273 0 -63 416

   Avustukset -20 739 0 0 0 -20 739

   Muut toimintakulut -40 465 -797 83 0 -41 180

Toimintakate 12 612 1 028 0 35 289 -35 289 13 640

Rahoitustuotot ja -kulut -388 -4 0 -4 4 -392

   Korkotuotot 5 0 -1 0 3

   Muut rahoitustuotot 258 0 -3 0 256

   Korkokulut -436 -4 0 4 -436

   Muut rahoituskulut -215 0 0 -215

Vuosikate 12 224 1 024 0 35 284 -35 284 13 248

Poistot ja arvonalentumiset -12 224 -1 009 0 0 0 -13 232

Suunnitelman mukaiset  
poistot

-12 224 -1 009 -13 232

Tilikauden tulos 0 16 0 35 284 -35 284 16

Poistoeron lisäys(-) tai  
vähennys(+)

0 170 0 0 0 170

Varausten lisäys(-) tai  
vähennys(+)

0 0 0 0 0 0

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 0 185 0 35 284 -35 284 185
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Liikelaitosten vaikutus kuntayhtymän toiminnan rahoitukseen (1000 €

Talousarvion  
toteuma

Eliminoinnit
Kokonais- 
tarkastelu

Kunta- 
yhtymä

Liike- 
laitokset

Yhtymän 
sisäiset erät

Yhtymä/
liikelaitokset

Liikelaitoksen
sisäiset erät

Liikelaitokset/
Yhtymä

Rahoitus-
laskelma

Toiminta ja investoinnit

Toiminnan rahavirta 12 482 1 024 0 35 284 0 -35 284 13 506

Vuosikate 12 224 1 024 0 35 284 0 -35 284 13 248

Tulorahoituksen  
korjauserät

258 0 0 0 0 0 258

Investointien  
rahavirta

-7 493 -1 857 0 -1 268 0 1 268 -9 350

Investointimenot -8 856 -1 857 0 0 0 1 268 -9 445

Rahoitusosuudet  
investointimenoihin

0 0 0 0 0 0 0

Pys.vastaavien  
hyöd.luovutustulot

1 363 0 0 -1 268 0 0 96

Toiminta ja  
investoinnit, netto

4 989 -833 0 34 017 0 -34 017 4 157

Rahoitustoiminta

Antolainauksen  
muutokset

-6 058 0 0 5 215 0 0 -844

Antolainasaamisten  
lisäykset

-6 239 0 0 5 377 0 0 -862

Antolainasaamisten  
vähennykset

181 0 0 -163 0 0 18

Lainakannan  
muutokset

-377 5 263 0 -2 232 0 -5 263 -2 609

Pitkäaikaisten  
lainojen vähennys

-2 609 -163 0 0 0 163 -2 609

Lyhytaikaisten  
lainojen muutos

2 232 5 425 0 -2 232 0 -5 425 0

Oman pääoman  
muutokset

-300 0 0 0 0 0 -300

Muut maksuvalmiuden 
muutokset

15 447 -2 935 0 535 0 1 745 14 793

Rahoitustoiminta 8 712 2 328 0 3 518 0 -3 518 11 040

Vaikutus maksu- 
valmiuteen

13 701 1 496 0 37 534 0 -37 534 15 197
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7 Tilinpäätöksen varmentaminen

Lahdessa 26. päivänä maaliskuuta 2018

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Hallitus

____________________________           ____________________________

____________________________           ____________________________

____________________________           ____________________________

____________________________           ____________________________

____________________________           ____________________________

____________________________           ____________________________



129Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä  |  Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017

8 Tilinpäätösmerkintä

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Lahdessa      .      .  2018

BDO Audiator Oy
Tilintarkastusyhteisö

Minna Ainasvuori
JHT, HT
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