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KATSAUS PUHEENJOHTAJILTA  

 
 
Arvoisat lukijat 
 
On tämän tarkastuslautakunnan viimeisen arviointikertomuksen aika. Neljä vuotta kului nopeasti. 
Aloittaessamme olimme kaikki ensikertalaisia yhtymän tarkastuslautakunnassa. Kokemuksesta 
voimme nyt todeta, että näin suuren kokonaisuuden haltuunotto vie aikaa. Sen vuoksi tietty jatkuvuus 
tarkastuslautakunnan kokoonpanossa myös vaalikausien yli olisi eduksi, jos halutaan säilyttää laa-
dukas yhtymän toiminnan arviointi. Jos kaikki jäsenet vaihtuvat kerralla, uuden lautakunnan sisään-
ajo kestää pari vuotta. Tehokkaimmillaan tämä lautakunta oli kolmannesta toimintavuodestaan al-
kaen. 
 
Kuluneen neljän vuoden aikana olemme nähneet kehitystä monissa ajamissamme asioissa, mutta 
emme kaikissa. Yhtymä on ollut hidas reagoimaan havaintoihimme, mutta onneksi reagointi on 
muuttunut koko ajan parempaan suuntaan. Toivomme, että havaintomme on opittu ottamaan asial-
lisesti vastaan ja arviointityöstämme on ollut hyötyä yhtymän toiminnalle. 
 
Vuotta 2016 leimasi suuri muutos. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyskuntayhtymä muuttui Päijät-
Hämeen hyvinvointikuntayhtymäksi, joka on aiempaa laajempi kokonaisuus. Valmisteluaikaa oli erit-
täin niukasti ja valmistelua hämmensi moni ylimääräinen asia. Yhtymässä tarvitaan nyt voimakasta 
muutosjohtamista ja kokonaisuuden hallintaa. Tämä kävi selväksi useimmissa käymissämme kes-
kusteluissa. 
 
Toinen keskeinen kokonaisuus on tavoiteasetanta. Yhtymän toimintaa ei voi seurata, ellei valtuusto 
aseta yhtymälle selkeitä strategisia, toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita. Viime vuonna näistä lip-
suttiin.  
 
Vielä emme tiedä valtuuston tai tarkastuslautakunnan uutta kokoonpanoa. Toivotamme joka tapauk-
sessa onnea ja menestystä kaikille, jotka näihin tehtäviin valitaan. Meillä on käsissämme arvokas 
yhtymä, jonka toiminnasta kannattaa todella olla perillä.  
 
 
 
Juha Salo 
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 
 
Jaana Lehtovirta 
Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja 
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1 TARKASTUSLAUTAKUNTA 

1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 

 
Tilikautena 2016 tarkastuslautakunnassa ovat toimineet:  
 
Jäsen    Varajäsen 
Juha Salo  puheenjohtaja Ilkka Marttila 
Jaana Lehtovirta varapuheenjohtaja Liisa Tiilikka 
Pekka Auvinen   Mauri Kyöstilä 
Veikko Salomaa   Jari Laaksonen 
Heljä Vetri    Marja Koskinen 
 
Lautakunnan sihteerinä ja valmistelijana toimi JHTT tilintarkastaja Sirpa Karejoki  
(BDO Audiator Oy). 
 

1.2 Tarkastuslautakunnan arviointityön lähtökohdat ja toimintamuodot 

 
Tarkastuslautakunnan tehtävistä on säädetty Kuntalain 14. luvussa ja kuntayhtymän 
tarkastussäännössä. Tarkastuslautakunnan asettaa tehtäväänsä yhtymävaltuusto.  
 
Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on mm. valmisteltava valtuuston pää-
tettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko val-
tuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta 
järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Kuntayhtymän tarkastus-
säännön mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on lisäksi seurata tilintarkastajan 
tarkastussuunnitelman toteutumista ja tehtävien suorittamista sekä tehtävä tarpeen 
mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi, huolehdittava siitä, että tilintarkas-
tusta varten on tarpeelliset voimavarat ja tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, 
tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman 
tarkoituksenmukaisella tavalla. 
 
Tarkastuslautakunnan suorittaman arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain yhtymä-
valtuustolle osoitetussa arviointikertomuksessa. 
 
Toimintansa tueksi tarkastuslautakunta on laatinut koko vaalikauden 2013–2016 kat-
tavan arviointisuunnitelman, jota täsmennetään vuosittain. Arviointisuunnitelmassa on 
esitetty ne tulosryhmät tai muut aihealueet, jotka otetaan kunakin vuonna syvällisem-
män arvioinnin kohteeksi. Suunnitelma täsmennetään työohjelmaksi vuosittain.  
 
Vuoden 2016 työohjelmaan valittiin arvioinnin painopistealueiksi yhtymähallinto, kes-
kussairaala, kuntoutuskeskus, ensihoito- ja päivystyskeskus sekä laboratorioliikelaitos. 
Lisäksi tarkastuslautakunta on vuoden 2016 arviointityössään käsitellyt yhtymän toi-
mintaa yleisesti, talouden toteutumaa, lakisääteisen tilintarkastuksen raportointia, si-
säisen tarkastuksen järjestämistä, henkilöstöasioita sekä investointeja.  
 
Tarkastuslautakunta kuuli vuoden 2016 arviointiin liittyen seuraavia yhtymän viranhal-
tijoita ja muita asiantuntijoita:  
 

 Kuntayhtymän johtaja (strategiajohtaja 27.2.2017 alkaen) Timo Louna 

 Vs. hallintojohtaja Iiris Laukkanen 

 Erikoissairaanhoidon johtaja Juhani Sand 

 Talousjohtaja Sami Sipilä 
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 Ensihoito- ja päivystyskeskuksen johtaja Liisa Kokkonen 

 Tukipalvelujohtaja Kari Ratala 

 Hallintoylilääkäri Maria Virkki 

 Hallintoylihoitaja Johanna Aitamurto 

 Laboratorioliikelaitoksen toimitusjohtaja Jouni Peltomaa 

 Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitoksen johtaja Veli Penttilä 

 Kuntoutuskeskus-tulosalueen johtaja Marja Mikkelsson 

 Materiaalipalvelut-tulosalueen johtaja Tarja Elomaa 

 Sisäinen tarkastaja Päivi Kukko 

 Vt. henkilöstöjohtaja Erja Saari 

 Työsuojeluvaltuutetut Kristiina Hämäläinen, Tiina Jokinen, Riikka Raaska, ja 
Juha Suhonen 

 Työhyvinvointipäällikkö Marita Simola 

 Luottamusmiehet Sini Lange-Härkönen (JUKO), Mari Laakkonen (Tehy), 
Tuula Nieminen (SuPer), Heli Saarinen (JHL) ja Mervi Tuominen (Jyty) 

 
Tarkastuslautakunta tapasi myös kuntayhtymän asiakasraadin sekä Lahden kaupun-
gin tarkastuslautakunnan. 
 
Lisäksi tilintarkastaja, JHT, HT Minna Ainasvuori (BDO Audiator Oy) raportoi tarkas-
tuslautakunnalle lakisääteisestä tilintarkastustyöstä. 
 
Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2016 arviointiin liittyen välillä toukokuu 2016-
toukokuu 2017 yhteensä 23 kertaa. 
 
 

2 EDELLISEN VUODEN ARVIOINTIKERTOMUKSEN 

JÄLKISEURANTA 

 
Arviointikertomus vuodelta 2015 käsiteltiin yhtymävaltuustossa 23.5.2016 (6 §), val-
tuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi. Hallitus käsitteli arviointikertomusta ko-
kouksessaan 27.6.2016 (93 §) ja antoi selvityksen tarkastuslautakunnalle. Selvitys an-
nettiin tiedoksi myös valtuustolle 12.9.2016 (30 §), jolloin valtuusto edellytti hallituksen 
antamaan uuden selostuksen koskien turvallisuustiimin työtä. Hallitus käsitteli lisäsel-
vityksen kokouksessaan 14.11.2016 (219 §). Valtuusto hyväksyi hallituksen uuden se-
lostuksen kokouksessaan 12.12.2016 (60 §). 
 
Tarkastuslautakunta seurasi vuoden 2016 aikana yhtymän toimintaa vuoden 2015 ar-
viointikertomuksen havaintojen osalta. Seurannan perusteella toteamme seuraavaa:  
 
17,1 % tarkastuslautakunnan havaintoihin ei ole reagoitu 
41,5 % tarkastuslautakunnan havaintoihin on reagoitu osittain 
41,5 % tarkastuslautakunnan havaintoihin on reagoitu riittävästi. 
 
Arviomme mukaan havaintoihin ei yhtymässä edelleenkään reagoida riittävällä tasolla. 
 
 
 
 
 
 
 

41,5 41,5

17,1

0,0

50,0

Riittävästi Osittain Ei lainkaan
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Erityisesti haluamme tässä yhteydessä kiinnittää huomiota siihen, että aiemmista ke-
hotuksistamme huolimatta vuoden 2016 tasekirjan tiedot on edelleen jäsennelty epä-
loogisesti ja kokonaiskuvan muodostaminen on vaikeaa.  
 
Sen vuoksi esitämme edelleen, että tasekirjaa pitää uudistaa kokonaisuutena ja siitä 
on tehtävä niin selkeä, että oleelliset tiedot löytyvät helposti. Seuraavan valtuuston ja 
tarkastuslautakunnan on hyvä huomioida tämä omassa toiminnassaan. 
 
 

3 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI 

3.1 Strategisten tavoitteiden toteutuminen 

 
Yhtymävaltuusto hyväksyi yhtymän strategian vuosille 2014–2018 kesäkuun 2014 
kokouksessa. Strategia kiteytyy neljään menestysteemaan, joissa onnistuminen on 
välttämätöntä, jotta yhtymä menestyy tulevaisuudessa. Menestysteemat ovat: 
 
1. Hoidon ja palveluiden oikea kohdentaminen 
2. Henkilöstöön ja johtamiseen panostaminen 
3. Tehokkaat ja saumattomasti toimivat palvelut 
4. Teknologian hyödyntäminen  
 
Havaitsimme edellisessä arviointikertomuksessamme, ettei yhtymän johdossa käy-
tetä valtuuston asettamia strategisia tavoitteita todellisena johtamisen välineenä. Nii-
den toteutumisesta on tähän asti kuitenkin raportoitu osana tasekirjaa.  
 
Vuonna 2016 yhtymä ei enää raportoinut valtuustolle menestysteemojen mukaisten 
yhtymätason strategisten tavoitteiden toteutumisesta. Tavoitteiden toteutumisen seu-
ranta on jätetty pois erikoissairaanhoitoa lukuun ottamatta myös muista tulosyksi-
köistä. Liikelaitoksista strategisten tavoitteiden toteutumisesta raportoivat vain Aava 
ja laboratorioliikelaitos.  
 
Tarkastuslautakunta toteaa, että strategisten tavoitteiden puuttuessa yhtymän toimin-
taa on entistä vaikeampi arvioida.  
 

3.2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 

 
Valtuutetut saavat käsityksen yhtymän taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta, mutta 
toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen seuranta ei onnistu. Tasekirja ei avaa näky-
mää siihen, miten yhtymän toiminnassa on todellisuudessa onnistuttu.  
 
Edellytämme, että vuoden 2018 talousarviossa esitetään selkeästi yhtymän toiminnal-
liset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on ainoa dokumentti, jonka pohjalta val-
tuusto pystyy yhtymän toimintaa ohjaamaan ja tilinpäätöksen avulla seuraamaan. On 
äärimmäisen tärkeää, että kaikki tarvittava tieto löytyy talousarviosta selkeästi ja tar-
koituksenmukaisesti esitettynä. 
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3.2.1 Yhtymähallinto (tasekirjan sivulla 21) 
 
Yhtymähallinto palautti tuloksestaan 1,2 miljoonaa euroa sisäisille asiakkaille. Kun-
tayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat olivat asianmukaisia, tehty toimivaltarajausten 
puitteissa ja perusteltu hallintolain edellyttämällä tavalla.  
 
Sopimusten hallinnan osalta tilintarkastuksessa havaittiin, että sopimusten laatimisen 
ohjeistus tarvitsee päivitystä. Lisäksi ohjeiden olemassaolosta ja noudattamisvelvolli-
suudesta on syytä tiedottaa enemmän.  
 
Valtion rahoittaman terveystieteellisen tutkimuksen osalta todettiin, että kaikkien varo-
jen hallinnointiin on syytä määritellä yhteyshenkilö, joka vastaa varojen hallinnoinnista 
ja valvonnasta. Lisäksi tarvitaan sijaismäärittelyjä ja ohjeen päivitystä. 
 
Kuntalaskutuksen perusteena olevien taulukoiden tarkastuksessa ja niiden vertaami-
sessa lopulliseen kirjanpitoon ei todettu virheitä. Lopullisen laskennan tekevien henki-
löiden osalta sijaisjärjestelyt tulee kuitenkin ottaa huomioon, kun suunnitellaan uu-
dessa organisaatiossa lopullisten tietojen laskemiskäytäntöjä.  
 
Tukipalvelujen ateriamaksujen osalta suositellaan varmistamaan, että palvelu- ja mak-
supäätökset tehdään Effica-järjestelmään ajantasaisesti ja että vastuuhenkilöt tekevät 
pistokokeellisia tarkastuksia säännöllisesti. Tarkastetut asiakasmaksut olivat ohjeistus-
ten mukaisia. 
 
Tarkastuslautakunnan arvion mukaan tilintarkastuksen suositukset tulee huomioida 
yhtymän toiminnassa. Sopimuksiin liittyvä ohjeistus päivitetään ja ohjeistuksesta tiedo-
tetaan, koulutuskorvausten hallinnointiin määritellään vastuuhenkilö ja sijaisjärjestelyt 
sekä ohjeistus päivitetään, varmistetaan kunnolliset sijaisjärjestelyt lopullisten tietojen 
laskemiskäytöntöihin, varmistetaan ajantasainen palvelu- ja maksupäätösten vienti Ef-
fica-järjestelmään ja ryhdytään tekemään maksupäätösten pistokokeellista tarkasta-
mista vuoden 2017 loppuun mennessä. 
 
 
3.2.2 Erikoissairaanhoito (tasekirjan sivuilla 22–27) 
 
Erikoissairaanhoidossa palvelukysyntä ylitti jälleen kuntien tilausmäärän, nyt 9,4 %, 
mutta siihen pystyttiin vastaamaan, vieläpä edullisesti. Tilattu volyymi pystyttiin tuotta-
maan alkuperäisen talousarvion mukaisesti ja kasvanut volyymi johti keskimäärin 29,4 
euroa/suorite halvempaan yksikköhintaan. 
 
Viime vuonna huomioimme epäkohdat DRG-laskutuksen osalta, nyt hinnat on tarkis-
tettu ulosmyynnin osalta. Hinnantarkistusten avulla on varmistettu, että ulos myytävät 
tuotteet ovat varmasti vähintään omakustannushintaisia. Hoitotakuu on toteutunut kuu-
lokojesovituksia lukuun ottamatta ja niidenkin osalta on luotu ohjelma tilanteen korjaa-
miseksi. Hoitotyön johtamisalueiden uudistaminen toteutettiin onnistuneesti.  
 
Lähetekontrollin tiukentamista ja uusintakäyntien vähentämistä jatkettiin, lisätyöt on ra-
jattu tiukasti välttämättömimpään kiireisen hoidon turvaamiseen, lyhytaikaisten sijais-
ten käyttöä on vähennetty, lisäksi on tehty muita toimintaan ja resursointiin liittyviä 
muutoksia. Toimenpiteillä pyrittiin vähentämään jäsenkuntaylityksiä. Paineet lisäsääs-
töjen tekemiseen ovat kuitenkin edelleen suuret. 
 
Tarkastuslautakunnan arvion mukaan erikoissairaanhoidossa toimintaa tehostetaan 
aktiivisesti, mutta kuntien talouspaineet asettavat toiminnalle yhä tiukat raamit. Toimin-
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nan tehostamisessa joudutaan koko ajan tasapainoilemaan myös henkilöstön jaksa-
misen ja potilasturvallisuuden säilyttämisen kanssa. On olemassa riski, että toiminnan 
tehostaminen kääntyy itseään vastaan. Pidämme tärkeänä sitä, että rakenteita uudis-
tetaan yhteistyössä eri toimialojen ja liikelaitosten kanssa, koko hoitoketju huomioiden. 
Tämä edellyttää aktiivista ja hyvää vuoropuhelua myös omistajakuntien, yhtymän val-
tuuston ja yhtymän hallituksen kanssa sekä näiden välillä. 
 
 
3.2.3 Kuntoutuskeskus 
 
Erikoissairaanhoidon tulosryhmään kuuluvaan kuntoutuskeskukseen on keskitetty fy-
siatrian, fysio- ja toimintaterapian palvelut, puheterapia ja neuropsykologinen kuntou-
tus, kuntoutustutkimuksen, -ohjauksen ja -palveluhankintojen piiriin kuuluvat toiminnot 
sekä somaattinen sosiaalityö.  
 
Tekemämme tarkastuksen perusteella havaitsimme, että haasteita esiintyy lähinnä 
neuropsykologisessa kuntoutuksessa ja lasten puheterapiassa. Tilanne on valtakun-
nallinen, resursseja ei ole tarpeeksi käytettävissä. Muutoin tilanne vaikuttaa positiivi-
selta, pitkiä jonoja ei ole.  
 
Palvelurakenteen muutos, jolla pyritään mahdollistamaan entistä pidempi kotihoito, 
heijastuu kuntoutuskeskuksen toimintaan ennen kaikkea apuvälinehankintojen osalta. 
Apuvälinelainausten määrä on kasvanut huomattavasti, 8,4 %. Apuvälineillä tuetaan 
kotona asumista, jolloin säästöt näkyvät muissa palveluissa. Säästöjen sijasta pitäisi-
kin pyrkiä kustannusten nousun hillitsemiseen.  
 
Kuntoutuksen osalta alueellamme on tehty laajasti yhteistyötä jo aikaisemmin, joten 
hyvinvointikuntayhtymän synty ei aiheuttanut suurta muutosta toimintaan, pikemminkin 
helpotti sitä. Henkilöstön työtyytyväisyys on hyvällä tasolla.  
 
Tarkastuslautakunnan arvion mukaan toiminta on järjestetty tuloksellisella ja tarkoituk-
senmukaisella tavalla. Tilanteen säilyttämiseksi kuntoutuskeskuksen on hyvä jatkaa 
käynnissä olevia valmisteluja sote-uudistuksen mukana tulevaa kilpailutilannetta sil-
mällä pitäen. 
 
 
3.2.4 Asiakasraati 
 
Päijät-Häme on ollut edelläkävijöiden joukossa Suomessa, kun se on käynnistänyt 
asiakasraatitoiminnan vuonna 2015. Asiakasraati lisää toiminnan potilaskeskeisyyttä 
ja ottaa asiakkaat konkreettisesti mukaan toiminnan kehittämiseen.  
 
Asiakasraatitoiminta perustuu ERVA-alueen yhteiseen sopimukseen käynnistää asia-
kasraadit potilaslähtöisen toiminnan ja laadun kehittämisen tueksi. Toiminnasta on 
vastannut hallintoylijohtaja. Raati edustaa Päijät-Hämeen alueella asuvia iän, suku-
puolen ja asuinalueen osalta hyvin. Raadin jäseniä haettiin median välityksellä. Haluk-
kaita ilmoittautui 82, joista 22 valittiin raatiin kaudelle 2015-2017. Kokoontumisia on 
ollut 5-6 vuodessa. Raadissa on käsitelty mm. keskussairaalan opasteita ja ohjeita, 
potilaskutsukirjeiden uusimista, kotisivuja ja niiden sisältöä sekä toimenpiteeseen tule-
van potilaan hoitoprosessia.  
 
Tutustuimme raadin toimintaan syksyllä 2016 ja saimme positiivisen käsityksen koko-
naisuudesta. Raatilaiset ovat tyytyväisiä siitä, että kerrankin heidän äänensä tulee 
kuulluksi ja he voivat olla kehittämisessä aidosti mukana. Kokoukset ovat olleet hyvin 
valmisteltuja ja sairaalan henkilöstö on osallistunut toimintaan yhdessä raatilaisten 
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kanssa. Keskussairaalan johto kokee saaneensa raatilaisilta ideoita ja apua käytännön 
toiminnassa. Asiantuntijat on helppo motivoida mukaan toimintaan, koska raadissa kä-
sitellään konkreettisia, asiakkaita hyödyttäviä asioita. 
 
Kaksivuotinen kokeilu on saamassa jatkoa ja uusi raati valittaneen syksyllä 2017. 
 
Tarkastuslautakunnan arvion mukaan asiakasraatitoiminta on erinomainen mahdolli-
suus toiminnan kehittämiseen asiakasnäkökulmasta käsin. Raadin avulla saadaan po-
tilasnäkökulma toimintaan mukaan uudella tavalla. Asiakasraati esimerkiksi tyrmäsi 
keskussairaalan opaskylttiuudistuksen ensimmäiset versiot ja on antanut arvokasta 
palautetta potilaskutsukirjeiden sisällön selkiyttämiseksi. Pidämme positiivisena sitä, 
että toimintaa halutaan jatkaa. 
 
 
3.2.5 Tukipalvelukeskus (tasekirjan sivuilla 28–29) 
 
Tukipalvelut onnistui tuottamaan palvelunsa odotettua edullisemmin, jonka vuoksi 
muille tulosryhmille palautettiin 1,6 miljoonaa euroa. Onnistumisen taustalla vaikuttavat 
esimerkiksi henkilöstömenojen alittuminen sekä tiettyjen ICT-hankintojen siirtyminen 
ajallisesti eteenpäin.  
 
Suoritteista erityisen hyvin kehittyivät potilasasiakirjatapahtumat, jotka sähköisen poti-
laskertomushankkeen myötä vähenivät merkittävästi. Hoitotyöhön liittyviä papereita ja 
kuvia ei enää tilata arkistosta, vaan ne katsotaan suoraan potilastietojärjestelmästä. 
Tätä voidaan pitää onnistuneena toimintatavan muutoksena. 
 
Tukipalveluita tarkasteltiin Hyvinvointikuntayhtymän perustamisen yhteydessä koko 
alueen laajuisesti ja osa selvityksistä jatkuu edelleen. Muutoksen yhteydessä myös 
hallittavat kiinteistöneliöt kasvoivat huomattavasti, 51 osoitteesta kahteensataan. Kiin-
teistöjen omistajuus ei tässä yhteydessä kuitenkaan siirtynyt yhtymälle. Kiinteistöjen ja 
niihin liittyvien vuokrasopimusten haltuunottoa hankaloitti kunnilta saatu ristiriitainen tai 
vanhentunut tieto kiinteistöistä ja niihin liittyvistä sopimuksista. Muutenkin muutos vai-
kutti erityisesti tukipalveluiden kokonaisuuteen. Epäselvä kokonaistilanne on aiheutta-
nut huolta myös henkilöstössä. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyi RV7-rakennushankkeen toteuttamisen ja pro-
jektin kanssa on edetty. Meneillään on hankesuunnitteluvaihe. 
 
Tarkastuslautakunnan arvion mukaan bruttositovuus ei sovellu tukipalvelutoimintoihin 
parhaalla mahdollisella tavalla ja nettositovuuden käyttöönottoa kannattaa harkita. 
RV7-rakennushankkeen etenemisestä odotamme säännöllistä raportointia valtuustolle 
 
 
3.2.6 Ensihoito- ja päivystyskeskus (tasekirjan sivuilla 30–31) 
 
Akuutti 24:n potilasmäärä jatkoi kasvuaan. Päijät-Hämeessä olisi hyvä selvittää vii-
meistään tässä vaiheessa, miten alueen palvelut perusterveydenhuollon ja Akuutin vä-
lillä olisi tehokkainta hoitaa. Lähtökohtana tulisi olla potilasryhmät ja heidän tarpeensa.  
 
Saamamme selvityksen mukaan ensihoidon vati-yksiköiden käyttöaste on ollut sa-
massa suhteessa muiden yksiköiden kanssa. Palvelutasopäätösten osalta voisi olla 
hyvä tehdä sopimukset nykyistä pidemmäksi ajaksi. Vuonna 2016 valtuusto hyväksyi 
ensimmäisen palvelutasopäätöksen 23.5.2016 ja käsitteli uutta jo 12.12.2016. Sekä 
päättäjien että ennen kaikkea ensihoidon henkilökunnan kannalta pidempiaikaiset so-
pimukset olisivat toiminnan kannalta suotavampia.  
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Ikävin asia tarkastuslautakunnan mielestä oli ikäihmisille suunnatun Akkunan sulkemi-
nen. Akkunan toiminta käynnistyi vuoden 2016 alussa ja toiminta lähti hyvin käyntiin. 
Käyttöaste oli hyvä. Akkunan tavoitteena oli estää päivystyksen toistokävijöiden mää-
rän kasvua ja siinä onnistuttiinkin. Pyöröovi-ilmiö väheni. Syksyn säästöpaineessa yk-
sikön johto päätyi kuitenkin esittämään Akkunan lopettamista rahoituksen puuttuessa. 
Siten hyvin alkuun lähtenyt, 452 000 euroa maksanut uudenlainen toimintamalli lak-
kautettiin lähes välittömästi toiminnan käynnistyttyä. 
 
Syksyn säästökeskusteluissa oli havaittavissa kitkaa yhtymän hallituksen ja yksikön 
johdon välillä. Toivomme, että Akkunan hyvä toimintamalli ei romuttunut ainakaan ar-
vovaltakiistojen vuoksi.  
 
Tarkastuslautakunnan arvion mukaan Akkunan lopettaminen toi yksikkötasolle tarvit-
tavia säästöjä, mutta yhtymätasolla säästövaikutuksia on vaikea havaita. Vanhukset 
ajautuvat nyt pahimmassa tapauksessa Akkunan sijasta erikoissairaanhoidon vuode-
osastolle. Akkuna oli esimerkki uusista, innovatiivisista toimintamalleista, joita tarvitaan 
ja joiden avulla toimintaa pystytään tehostamaan. Yhtymässä on syytä varmistaa Ak-
kunan kaltainen toimintamalli jollakin sopivalla tavalla vielä vuoden 2017 aikana. Li-
säksi on syytä aloittaa selvitys siitä, miten alueen palvelut hoidetaan tehokkaimmin 
Akuutin ja perusterveydenhuollon välillä. Palvelutasopäätösten voimassaoloa olisi 
hyvä pidentää. 
 
 
3.2.7 Ympäristöterveyskeskus (tasekirjan sivuilla 32–33) 
 
Ympäristöterveyskeskuksen toiminta jatkui odotetulla tavalla. Toiminta oli suunnitel-
mallista ja painottui ennaltaehkäisevään työhön. Tulosryhmän tilikauden ylijäämä 76 
600 euroa palautettiin jäsenkunnille. Nastolan alueen ympäristöterveydenhuollon tuot-
taminen päättyi vuoden vaihteessa ja siirtyi Lahden kaupungin vastuulle.  
 
Tarkastuslautakunnan arvion mukaan toiminta on järjestetty tuloksellisella ja tarkoituk-
senmukaisella tavalla. Ympäristöterveyskeskuksen toimintaan kohdistuu kuitenkin 
edelleen sekä sisäisiä että ulkoisia paineita, jotka voivat muuttaa toiminnan organisoi-
tumista. Maakuntauudistuksen etenemisen seuraamista on syytä jatkaa. 
 
 
3.2.8 Peruspalvelukeskus Aava (tasekirjan sivuilla 54–84)  
 
Peruspalvelukeskus Aavan toiminta liikelaitoksena päättyi 31.12.2016.  
 
Aavakuntien lopulliset maksuosuudet toteutuivat 1,4 miljoonaa euroa alkuperäistä ta-
lousarviota pienempinä. Hoidon ja palvelujen saatavuus oli hyvällä tasolla.  
 
Tarkastuslautakunnan toivoma vuoropuhelu erikoissairaanhoidon ja perusterveyden-
huollon välillä jäi edelleen niukaksi, mutta ylivuotoa erikoissairaanhoitoon tai Akuuttiin 
ei Aavan osalta ollut merkittävästi. Tulevaisuuden terveyskeskusmalli, jossa potilaat 
pyritään pitämään pidempään perusterveydenhuollon piirissä, lähti Aavassa hyvin 
käyntiin. Hyvinvointikuntayhtymä mahdollistaa toiminnan jatkumisen ja kehittymisen 
vuoden 2016 Sote-yhtymää paremmin.  
 
Tarkastuslautakunnan arvion mukaan liikelaitoksen lopettaminen sujui suunnitellusti ja 
toiminnan uudelleenorganisointi on alkanut hyvin. Olemme edelleen huolissamme hen-
kilöstön jaksamisesta. Erityisesti koti- ja asumispalveluissa sekä huoltopalveluissa työ 
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on fyysisesti ja psyykkisesti kuormittavaa, lisäksi henkilöstö ikääntyy. Sairaspoissaolo-
jen kasvun pysäyttämiseen tulee kiinnittää jatkossakin erityistä huomiota. 
 
 
3.2.9 Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitos (tasekirjan sivuilla 85–113) 
 
Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitoksessa eli Laboratoriokeskuksessa jat-
kettiin vuonna 2014 aloitettua työhyvinvoinnin kehittämistä. Henkilöstö on otettu kehit-
tämiseen mukaan ja liikelaitoksen johto seuraa etenemistä aktiivisesti. Kehittäminen 
on järjestelmällistä ja tuottaa myös tulosta. Työtyytyväisyyskyselyn tuloksissa on ha-
vaittu varovaista nousua. 
 
Merkittävä toiminnallinen muutos tapahtui syksyllä, kun Lahden kaupunginsairaalan 
näytteenotto siirtyi kokonaan ajanvarauksella tapahtuvaksi palvelupisteeksi. Ajanva-
rauksen käyttöönotto vähentää asiakkaiden pitkiä jonotusaikoja samalla kun uusi toi-
mintamalli vähentää ruuhkautumista ja sitä kautta henkilökuntaan kohdistuvia paineita.  
 
Näytteenoton osalta on tehty tarkat laskelmat jokaisesta tutkimuksesta suoritetasolla 
ja toiminta on pitkälle tuotteistettua.  
 
PET-TT-laitteen käyttöönotto onnistui suunnitellusti. Laitteen avulla syöpätutkimukset 
paranivat merkittävästi. Myös kulut pienenivät, kun vuokralaitteesta luovuttiin.  
 
Kliinisen kemian uusi tuotantolinja saatiin asennettua suunnitelman mukaisesti. Henki-
lökunta koulutettiin linjan käyttöön ja tuotantokäyttö päästiin aloittamaan syyskuussa. 
Hankinta tuottaa merkittäviä säästöjä kliinisen kemian analytiikassa, joka on laborato-
rion volyymiltaan suurin osa-alue. Henkilökunnalle on syytä antaa erityiskiitos jaksami-
sesta, koska remontti kesti koko alkuvuoden. Tuotantolinjaa rakennettiin pari metriä 
kerrallaan, mikä hankaloitti työskentelyä.  
 
Tarkastuslautakunnan arvion mukaan Laboratoriokeskus toimii hyvin. Erityisesti johta-
mista ja johtamisen kehittämistä on tehty johdonmukaisesti, myös vaikeissa olosuh-
teissa. Toiminnan muutokset ovat olleet taloudellisesti järkeviä ja kannattavia. 
 
 
3.2.10 Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos (tasekirjan sivuilla 114–141) 
 
Osaamiskeskus Verson tulevaisuus on vielä avoin. Sen asemaa ei pohdittu erikseen 
hyvinvointikuntayhtymän perustamisvaiheessa.  
 
Tarkastuslautakunnan arvion mukaan liikelaitokseksi muutettu Verso on hallinnollisesti 
tarpeettoman raskas yhtymän osa. Kun kaikilla sairaanhoitopiireillä pitää olla lakisää-
teisesti myös perusterveydenhuollon kehittämisyksikkö, vähintään näiden kahden yh-
distäminen olisi sekä toiminnallisesti että hallinnollisesti järkevää. Tämän lisäksi sosi-
aalialan osaamiskeskuksen ja perusterveydenhuollon kehittämisyksikön sijoittuminen 
laajemmassa maakunnallisessa yhteistyömallissa on syytä miettiä huolellisesti, eikä 
ainakaan unohtaa kaiken muun mennessä edelle. 
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3.3 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 

 
(Tasekirjan sivuilla 5–8, 14–20 ja 34–50)  
 
Kuntayhtymä teki taloudellisesti hyvän tuloksen. Hyvä tulos koostuu selkeästä meno-
jen hallinnasta ja siitä, ettei vuoden aikana tapahtunut mitään ennakoimatonta.  
 
Tilikauden ylijäämä maksuosuuksien palautusten ja lisäkantojen sekä varausten jäl-
keen on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Hyvinvointikuntayhtymän perustamiskuluja 
peritään jäsenkunnilta eritysmaksuosuuksina 0,7 miljoonaa euroa. 
 

 
Investoinnit, vuosikate ja poistot vuosina 2011–2016 

 
Suunnitelman mukaiset poistot lisääntyivät vuodesta 2015 vuoteen 2016 verrattuna 
1,1 miljoonaa euroa. Muutostalousarvioon verrattuna poistot olivat 0,3 miljoonaa eu-
roa pienemmät. Lisäksi kertaluontoisina poistoina on kirjattu hallituksen keskeyttä-
män Tiera ERP-järjestelmän hankinnan kustannuksia 0,8 miljoonaa euroa. Meno olisi 
kuulunut kirjata toimintakuluksi. Kirjaus poistoksi toimintakulun sijaan ei vaikututa 
kuntayhtymän tulokseen, mutta se vaikuttaa vuosien vertailtavuuteen. 
 
Tilinpäätökseen on jäänyt kirjaamatta kuluksi kaksi isompaa laskua, jotka ovat kirjau-
tuneet vuodelle 2017. Nämä ovat yhteensä noin 0,4 miljoonaa euroa. Lisäksi tilinpää-
tökseen sisältyy kaksi epävarmaa saamista, yhteismäärältään noin 0,4 miljoonaa eu-
roa.  
 
 
Toimintatuotot  
 
Kokonaisuudessaan ulkoiset toimintatuotot (pl. liikelaitokset) alittuivat muutettuun ta-
lousarvioon verrattuna 3,8 miljoonaa euroa. Jäsenkuntien osalta lisämaksuosuuksia 
kannetaan erikoissairaanhoidossa ja ensihoitokeskuksessa. Maksuosuuksia palaute-
taan Akuutti24:n ja ympäristöterveydenhuollon osalta.  
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  TA 2016 MTA 2016 TP 2016 

To-
teuma% 
vrt. TA 
2016 

To-
teuma% 
vrt. MTA 
2016 

Toimintatuotot  352 427 368 030 364 206 103,3 99,0 

Liiketoiminnan myyntituotot  1 562 1 562 1 576 100,9 100,9 

Täyden korvauksen perusteella  1 023 1 023 1 019 99,6 99,6 

Korvaukset kunnilta ja kuntayhtym.  254 531 266 292 263 372 103,5 98,9 

Muut suoritteiden myyntitulot  78 032 78 555 76 628 98,2 97,5 

Terveydenhuollon maksut  12 151 15 470 16 185 133,2 104,6 

Tuet ja avustukset  3 988 3 988 4 138 103,8 103,8 

Vuokratuotot  1 085 1 085 1 225 112,9 112,9 

Muut toimintatuotot  55 55 63 114,5 114,5 

Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 1000 € / ulkoiset yhtymä pl. liikelaitokset 

 
 
Toimintakulut  
 
Toimintakulut ylittyivät yhtymätasolla (pl. liikelaitokset) alkuperäiseen talousarvioon 
verrattuna 11,5 miljoonaa euroa ja alittuivat muutostalousarvioon verrattuna 3,9 miljoo-
naa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna menot kasvoivat 6,8 %.  
 

  TA 2016 MTA 2016 TP 2016 

To-
teuma% 
vrt. TA 
2016 

To-
teuma% 
vrt. MTA 
2016 

Toimintakulut  -340 471 -355 949 -352 003 103,4 98,9 

Henkilöstökulut  -152 933 -155 593 -155 428 101,6 99,9 

-Palkat ja palkkiot  -123 819 -124 876 -124 149 100,3 99,4 

-Eläkekulut  -23 684 -24 905 -25 369 107,1 101,9 

-Muut henkilösivukulut  -7 109 -7 487 -7 882 110,9 105,3 

-Henkilöstökorvaukset ja muut  1 678 1 674 1 972 117,5 117,8 

Asiakaspalvelujen ostot  -33 303 -35 633 -37 004 111,1 103,8 

Muiden palvelujen ostot  -100 679 -106 459 -99 950 99,3 93,9 

Ostot tilikauden aikana  -46 915 -50 889 -51 705 110,2 101,6 

Varastojen lisäys / vähennys 0 0 150    

Avustukset kotitalouksille  -21 -4 -5 23,8 125,0 

Avustukset yhteisöille  -137 -154 -280 204,4 181,8 

Muut toimintakulut  -6 482 -7 217 -7 781 120,0 107,8 

Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 1000 € / ulkoiset yhtymä pl. liikelaitokset  

 
 
Investoinnit 
 
Talousarviossa 2016 investointeihin varattiin 18,5 miljoonaa euroa ja niitä toteutui 9,5 
miljoonan edestä. Tasekirjan mukaan rakennusinvestointien alittamiseen vaikutti mer-
kittävästi se, että kuluista arvioitua suurempi osa jaksottui jo vuodelle 2015. Yksi tili-
kaudella 2016 toteutuneista investoinneista on Akkuna-arviointikeskus (452 000 eu-
roa), jonka toiminta lopetettiin vielä vuoden 2016 aikana.   
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4 HENKILÖSTÖ  

 
Yhtymän varhe eli varhaiseläkemenoperusteiset maksut kasvoivat merkittävästi edel-
lisvuoteen verrattuna. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt maksuihin huomiota usean 
vuoden ajan ja edellisvuonna näytti jo siltä, että maksut olisi saatu aiempaa parempaan 
hallintaan. Nyt maksu oli kuitenkin1 287 000 euroa eli 353 000 euroa enemmän kuin 
vuonna 2015.  
 
Varhe-maksua maksetaan työkyvyttömyyseläkkeelle ja yksilölliselle varhaiseläkkeelle 
jäämisen seurauksena. Varhe-maksu voidaan usein välttää, jos työntekijän työkyvyn 
menetyksen uhkaan kiinnitetään huomiota hyvissä ajoin. Työtä keventämällä tai työ-
tehtäviä muuttamalla työkykyä voidaan ylläpitää, ja työntekijä voi jatkaa työssä pidem-
pään. Työssä jatkamisen ja työhön paluun tukimuotoja koordinoi yhtymässä työky-
kykoordinaattori.  
 
Yhtymä kehittää parhaillaan työkykykoordinaattorin tehtävänkuvaa ja roolia työeläke-
yhtiö Kevasta saadun työelämän kehittämisrahan turvin. Tavoitteena on, että koordi-
naattori on varhaisemmassa vaiheessa työnantajan ja työntekijän tukena työurasuun-
nittelussa. Kehittämishankkeeseen liittyy myös sisäisen liikkuvuuden kehittäminen 
sekä työntekijöiden itseohjautuvuuden lisääminen eri keinoin. Kehittämistyö alkoi syk-
syllä 2016 ja jatkuu vuoden 2017. Varhe-ryhmä on hankkeen ohjausryhmä. 
 
Aiemmin työkyvyn ylläpidosta vastasi työhyvinvointisuunnittelija. Yhtymä kuitenkin lak-
kautti tehtävän vuonna 2014. Työkykykoordinaattorin tehtävä perustettiin vuonna 
2015. Varhe-maksuja tarkastellessa voidaan miettiä, oliko tehtävän lakkauttaminen 
virhe. Yhtymätason riskinäkin tunnistettu varhe-maksujen hallitsematon kasvu on joka 
tapauksessa asia, johon henkilöstöyksikössä on kiinnitettävä vakavasti huomiota.  
 
Henkilöstön sairauspoissaolot lisääntyivät 2,2 % verrattuna edellisvuoden 6,1 %:n kas-
vuun. Työtapaturmien määrä laski 21,1 % ja työmatkatapaturmien määrä laski 4,7 %. 
Toimenpiteet tapaturmien ehkäisemiseksi ovat olleet onnistuneita.  
 
Yleisimmistä sairauspoissaolojen syistä mielenterveyden häiriöt vähenivät 8,9 %, 
mutta hengityselinten sairaudet kasvoivat 13,6 %. Sisäilmaan liittyvät ongelmat työllis-
tävät yhtymässä edelleen.  
 
Hyvinvointikuntayhtymän perustamisessa henkilöstönäkökulman olisi pitänyt olla voi-
makkaammin esillä yhtymän organisaatiomuutoksessa. Nopea ja raju muutos on ai-
heuttanut hämmennystä henkilöstön keskuudessa ja herättänyt kysymyksiä tulevai-
suudesta. Muutosjohtamista olisi tarvittu enemmän. Osalla henkilöstöä vanhat työyh-
teisöt ovat hajonneet, esimiehet vaihtuneet ja toimintatavat muuttuneet. Muutokseen 
sopeutuminen vaatii henkilöstöltä aina aikaa, mutta nyt sitä ei ole ollut käytettävissä. 
 
Elokuussa 2016 perustettu henkilöstötyöryhmä teki varmasti parhaansa liikkeenluovu-
tuksen onnistumiseksi. Moni tärkeä asia jäi silti odottamaan ja oli yhtä kesken helmi-
kuussa 2017, kun tarkastuslautakunta teki arviotaan. Uudesta yhtymästä puuttuivat 
mm. yhtenäinen palkkausjärjestelmä, palkkaharmonisointi, osa tehtäväkuvista ja hen-
kilöstöohjeista. Suuri ponnistus on edessä myös toimintakulttuurien yhdistämisen 
osalta. Muutostukikin oli vasta suunnittelun asteella. 
 
Muutos ei tapahdu ilman henkilöstön mukaan ottamista. Henkilöstöpuolella onkin syytä 
panostaa nyt yhdessä tekemiseen ja hyvien käytäntöjen luomiseen. Myös esimiesten 
rooli korostuu. 
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Tarkastuslautakunnan arvion mukaan varhe-maksujen kasvun hillitsemisen on oltava 
keskeisellä sijalla henkilöstöyksikön toiminnassa. Järjestelmällisen työn työtapatur-
mien vähentämiseksi on hyvä jatkua. Henkilöstön jaksamiseen on kiinnitettävä erityistä 
huomiota ja uuden yhtymän henkilöstörakenteet on saatava kuntoon nopeasti. Muu-
tostukea on tarjottava koko henkilöstölle. 
 
 

5 MUUT HAVAINNOT  

5.1 Muutos hyvinvointikuntayhtymäksi 

 
Yhtymää kohtasi suuri muutos, kun jäsenkuntien kesäkuinen päätös yhdistää kolme 
organisaatiota uudeksi Hyvinvointikuntayhtymäksi sai lainvoiman 5.9.2016.  
 
Hyvinvointikuntayhtymän valmistelua leimasi jo lähtökohtaisesti valtava kiire. Teknis-
ten ja rakenteellisten muutosten tekeminen piti aloittaa vauhdilla, jotta esimerkiksi palk-
kojen ja laskujen maksaminen onnistuisi 1.1.2017 alkaen. 
 
Samaan aikaan valmistelun alkaessa yhtymän hallitus vaihtui, yhtymään palkattiin 
muutosjohtaja ja myöhemmin loppusyksystä yhtymän toimitusjohtaja siirtyi muihin teh-
täviin talon sisällä.  
 
Vuoden loppua kohti kävi ilmi, ettei yhtymän hallituksella ollut valtuuston täyttä tukea 
toiminnassaan. Päätöksentekoa leimanneet ongelmat aiheuttivat hämmennystä myös 
henkilöstön keskuudessa, erityisesti vuodeosastotoiminnan osalta.  
 
Muutos on näkynyt henkilöstössä työsuojeluun tulleiden yhteydenottojen lisääntymi-
senä, niin työntekijöiden kuin esimiestenkin osalta. Erilaisten sovittelukeskustelujen 
määrä on lisääntynyt selkeästi. Epävarmuutta on ollut niin työtilanteen, ohjeistuksen 
kuin tiedonkulunkin osalta.  
 
Nopea valmisteluaikataulu ja poliittisen päätöksenteon ongelmat olivat varmasti yksi 
syy sille, ettei muutosjohtamiselle jäänyt tarpeeksi aikaa. Henkilöstön osalta olisi 
tarvittu myös muutostukea, jota ei lainkaan ehditty valmistella.  
 
Suuriakin muutoksia pystytään viemään läpi lyhyessä ajassa, mutta silloin keskeiseksi 
nousee juuri muutoksen johtaminen. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä tämä 
hävisi kriittisellä hetkellä. Nopean valmistelun, päätöksenteon ongelmien ja toimitus-
johtajan tilanteen lisäksi henkilöstöjohtaja irtisanoutui loppuvuonna. Yhtymän pitkäjän-
teinen johtaminen ja kokonaisedun varmistaminen näyttivät puuttuvan. 
 
Kokonaisuutena suurimmat muutokset ovat kohdistuneet pieneen osaan palvelutuo-
tantoa, mutta huonosti johdettuna muutos on aiheuttanut jopa normaalia voimakkaam-
paa muutosvastarintaa.  
 
Tarkastuslautakunta toivoo uudelle yhtymälle työrauhaa. Parhaiten tämä taataan, jos 
poliittinen päätöksenteko pysyttäytyy sille määritellyssä roolissa samalla kun yhtymän 
sisällä keskeiset toimijat tunnistavat roolinsa muutoksen johtajina. Asioita voidaan 
viedä eteenpäin vain yhteistyössä. Kuppikunnat ja eripuraisuus ovat pahinta, mitä 
tässä tilanteessa voi tapahtua. 
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5.2 Turvallisuustyö ja riskienhallinta 

 
Havaitsimme vuosi sitten puutteita yhtymän riskitietoisuudessa ja riskienhallinnassa. 
Myös sisäinen tarkastustoimi teki alkusyksystä 2016 riskienhallintaprosessin tarkas-
tuksen ja havaitsi, että riskienhallinnan prosessin kehitys on ollut yhtymässä hidasta. 
Vuosittaista riskienarviointia ei ole toteutettu järjestelmällisesti eikä riskienhallinta ole 
ollut osa talousarvioprosessia. Prosessin koordinoinnille ei ole määritetty selkeästi 
henkilöä. Lisäksi ohjeistuksessa on kehitys- ja päivitystarpeita.  
 
Vastauksena vuoden 2015 arviointikertomukseemme yhtymän hallitus totesi mm. ”ti-
linpäätöksen laatimisen yhteydessä analysoidaan keskitetysti merkittävimmät yhtymä-
tasoiset riskit” ja ”riskinarviointi on tosiasiallisesti osa kaikkien päätöksentekoon mene-
vien hankkeiden valmistelua ja niiden sopimusvalmistelua”. Hallituksen vastaus on ris-
tiriidassa tarkastustoimen havaintojen kanssa.  
 
Ainakin tämän vastauksen osalta tarkastuslautakunta toteaa, ettei hallitus tai asiaa val-
mistellut yhtymän johto ole ollut todellisen tilanteen tasalla. Valtuusto on saanut vää-
ristyneen kuvan yhtymän todellisuudesta. 
 
Toinen havaintomme viime vuodelta liittyi yhtymän turvallisuusorganisaation hajanai-
suuteen. Tämän asian suhteen ei ole tapahtunut muutosta. Näkemyksemme on edel-
leen, että uudelleenorganisoituminen voisi tehostaa yhtymän kokonaisturvallisuutta ja 
riskienhallintaa.  
 
Toimintaa tehostaisi myös työsuojeluasioiden organisoiminen omaksi tehtävänkuvak-
seen. Nykyisin työsuojelukokonaisuus on yhdistetty työhyvinvointipäällikön tehtävän-
kuvaan. Tarkastuksemme yhteydessä havaitsimme, että yhdistetyn tehtävän hoitami-
nen on raskasta, erityisesti nyt, kuntayhtymän laajennuttua. Hyky-uudistus on lisännyt 
työsuojelun tehtäviä merkittävästi, eivätkä muutokset ole ohi. Sote-uudistus on edessä 
vuonna 2019. Resurssien lisääminen työsuojeluun vaikuttaa erittäin perustellulta.  
 
Tarkastuslautakunta edellyttää, että riskienhallinta otetaan nyt aidosti haltuun hyvin-
vointikuntayhtymässä. Samalla on selvitettävä turvallisuustyöhön osallistuvien henki-
löiden asema organisaatiossa kokonaisturvallisuuden näkökulmasta ja varauduttava 
työsuojelupäällikön tehtävän perustamiseen.  
 

5.3 Piilokorruption torjuminen yhtymän toiminnassa 

 
Vaasan yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan Suomessa on piilossa olevaa korrup-
tiota, jossa liikutaan laillisen ja laittoman, eettisen ja epäeettisen harmaalla vyöhyk-
keellä. Suomalainen korruptio on mm. salailua, sukulaisten suosimista ja hyvä veli -
verkostoja. Terveydenhoitoalan hankinnat olivat tutkimuksessa piilokorruption top 
10:ssä.  
 
Tarkastuslautakunta on viime vuosien ajan kiinnittänyt erityistä huomiota yhtymän han-
kintoihin ja niiden taustoihin. Olemme havainneet, että joitakin hankintoja on tehty ohi 
hankintatoimen. Lisäksi olemme havainneet tarjouksia, jotka ovat olleet hyvin lähellä 
kansallista hankintarajaa ja lopullinen toteutus on ylittänyt rajan selkeästi.  
 
Tapauksissa ei välttämättä ole kyse rahasta, vaan menettelytavasta. Juuri alle hankin-
tarajan olevat tarjoukset, mahdollisesti jopa tutulta toimittajalta ilman kilpailutusta, jät-
tävät tilaa epäilyksille ja ovat toimintatapana kestämättömiä julkisella sektorilla.  
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Tarkastuslautakunta edellyttää, että yhtymän johto ja hankintoja tekevät asiantuntijat 
kiinnittävät erityistä huomiota piilokorruption torjumiseen. Toimintatapa ei ole yhty-
mässä täysin vieras, vaikkei olekaan kovin yleinen. Kaikki epäterveet hankintailmiöt on 
kytkettävä järjestelmällisesti pois hyvinvointikuntayhtymän toiminnasta. Hankintalakia 
ei saa yhtymässä kiertää millään tavalla. 
 
 

5.4 Tilintarkastajan toiminta ja sisäisen valvonnan järjestäminen 

 
Yhtymä sai käynnistettyä sisäisen tarkastustoimen vasta vuonna 2016 elokuun puoli-
välissä, puolentoistavuoden mittaisen tauon jälkeen. Tarkastuksesta on laadittu ERVA-
yhteistyösopimus yhdessä Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien kanssa. 
Osa tarkastuksista on yhteisiä, osa kuntayhtymäkohtaisia ja ne toteutetaan yhdessä 
sovitun vuosisuunnitelman mukaisesti. Kuluista ja työpanoksesta hyvinvointikuntayh-
tymän osuus on 30 %. Sopimuksen puitteissa sairaanhoitopiirien käytössä on kaksi 
sisäistä tarkastajaa. 
 
Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsul-
tointitoimintaa, joka on luotu tuottamaan lisäarvoa organisaatiolle ja parantamaan sen 
toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa 
tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- 
sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.  
 
Syksyn aikana tehtiin kaksi ERVA-tarkastusta, aiheina riskienhallintaprosessi ja hoi-
toon pääsyn ohjeistus, viestintä ja valvonta. Yhtymälle räätälöitynä tarkastuksena arvi-
oitiin terveydenhuollon vaaratapahtumien arviointityökalun HaiPron hyödyntämistä po-
tilasturvallisuuden kehittämisessä.  
 
Kuntayhtymän tilintarkastuspalvelut ostettiin edelleen JHTT-yhteisö BDO Audiator 
Oy:ltä. Tilintarkastaja on raportoinut tarkastuslautakunnalle vuoden 2016 tarkastuk-
sista joulukuussa 2016 sekä loppuraportoinnin ja tilintarkastuskertomuksen antamisen 
yhteydessä huhtikuussa 2017.  
 
Tarkastuslautakunta on ollut huolissaan tilintarkastuksen resurssien riittävyydestä, kun 
tilitarkastukseen on tähän mennessä ollut käytettävissä 45 päivää. Päätimme lisätä 
tarkastuspäiviä siten, että tilivuodesta 2017 alkaen niitä on 60.  
 
Tarkastuslautakunnan arvion mukaan sisäinen valvonta on ERVA-sopimuksen myötä 
tarkoituksenmukaisesti järjestetty. ERVA-alueen muutoksen yhteydessä sopimukset 
tulee kuitenkin tarkistella uudelleen ja varmistaa sisäisen tarkastuksen jatkuvuus ilman 
katkoksia. Tilintarkastuksen osalta tarkastuspäivien lisääminen oli tarpeen ja vastaa 
nyt paremmin kuntayhtymän tarpeita. 
 

5.5 Potilasasiamiehen toiminta 

 
Potilasasiamies palveli vuonna 2016 erikoissairaanhoidon osalta kaikkia päijäthämä-
läisiä potilaita ja perusterveydenhuollon osalta potilaita Lahden kaupungin peruster-
veydenhuoltoa lukuun ottamatta. Toimialueeseen kuuluvat myös Heinolan terveys-
keskus, Työterveys Wellamo Oy ja Dila. 
 
Yhteydenottoja oli koko alueella tilikauden aikana 10,8 % edellisvuotta enemmän. Kes-
kussairaalan, Akuutti24:n, laboratoriokeskuksen, tukipalvelukeskuksen ja Aavan 
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osalta yhteydenottoja oli 11,2 % edellisvuotta enemmän. Keskussairaalaa koski 574 
(530), Akuutti24:ää 217 (171) ja Aavaa 67 (85) yhteydenottoa. Kirjallisia muistutuksia 
potilasasiamiehen kautta kulki 274 (267) kappaletta. (Suluissa vuoden 2015 lukemat). 
 
Yhteydenotot aiheittain koko alueella vuosina 2012–2016: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Potilasvahinkoepäily 287 258 262 273 308 

Potilasvahinkoasia 38 28 27 35 37 

Hoito ja menettely 278 306 345 241 284 

Hoitoon pääsy 92 102 109 123 124 

Kohtelu 78 99 133 84 120 

Tiedonsaanti / tarkastusoikeus 37 51 58 70 74 

Tietosuoja / salassapito 13 7 5 11 11 

Lääkärintodistukset 11 9 18 21 13 

Potilasmaksut 34 30 28 36 57 

Itsemääräämisoikeus 2 5 23 15 17 

Tahdonvastainen hoito 12 14 15 17 11 

Lääkehoito/lääkevahinko 9 8 13 25 28 

Esinevahinko/vahingon korv. 28 24 19 14 22 

Muu syy 88 54 93 96 70 

Yhteensä 1007 995 1148 1061 1176 

 
Yhteydenotot alueittain vuosina 2012–2016: 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Keskussairaala 556 524 589 530 574 

Akuutti 24 147 176 211 171 217 

Kuntoutuskeskus 9 14 12     

Lääketieteelliset Palvelut 7 8       

Laboratoriokeskus 1.4.14     11 6 12 

Tukipalvelukeskus 13 13 16 15 20 

Peruspalvelukeskus Aava 88 69 70 85 67 
Ppk Oiva, työterv. Wellamo, Heinola tk  
ja alueen ulkop. 

188 191 239 254 286 

Koko alueen yhteydenotot 1008 995 1148 1061 1176 
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6 YHTEENVETO  

 
Olemme koonneet vuoden 2016 arviointikertomuksen toimenpiteitä edellyttävät ha-
vainnot vielä taulukkomuotoon, yhteenvedoksi. Toivottavasti taulukko helpottaa seu-
raavan tarkastuslautakunnan työtä vuoden 2017 tarkastuksen osalta.  
 

Talousasiat 

Sijaisjärjestelyt kuntoon lopullisten tietojen laskemiskäytäntöihin 

Palvelu- ja maksupäätösten ajantasainen vienti Effica-järjestelmään ja maksupäätösten pis-
tokokeellisten tarkastusten aloittaminen 

Talousarviossa pysyminen 

Toiminnalliset asiat 

Tarkastuslautakunnan havaintoihin reagoiminen riittävällä tasolla (>50 %) 

Toiminnalle asetetaan selkeät ja ymmärrettävät strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset ta-
voitteet, toteutumista seurataan aktiivisesti, valtuustolle raportoidaan ymmärrettävästi 

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön uudelleenarviointi koko hoitoketju 
huomioiden 

Lopetetun Akkunan toimintakonseptin jatkaminen yhtymän toiminnassa 

Ensihoidon palvelutasopäätösten voimassaolon pidentäminen 

Verson asema yhtymässä ja oikea sijoittuminen sote-uudistuksessa 

Riskienhallinta haltuun koko yhtymässä 

Turvallisuustyöhön osallistuvien henkilöiden organisoinnin selkiyttäminen kokonaisturvalli-
suuden näkökulmasta 

Piilokorruption aktiivinen torjuminen yhtymän toiminnassa 

Henkilöstöasiat 

Koti- ja asumispalveluiden henkilöstön sairaspoissaolojen määrän pienentäminen 

Varhe-maksujen kasvun hillitseminen 

Henkilöstön työtapaturmien määrän vähentäminen myös jatkossa 

Hyvinvointikuntayhtymän henkilöstörakenteiden kuntoon saattaminen 

Muutostuen tarjoaminen koko henkilöstölle 

Varautuminen työsuojelupäällikön tehtävän perustamiseen 

Hallinnolliset asiat 

Tasekirjan kehittäminen selkeämmäksi ja ymmärrettävämmäksi 

Sopimuksiin liittyvän ohjeistuksen päivittäminen ja ohjeista tiedottaminen 

Koulutuskorvausten hallinnoinnin vastuuhenkilöiden ja sijaisten määrittäminen, ohjeistuksen 
päivittäminen 

Selvitys nettositovuuden käytöstä tukipalveluissa bruttositovuuden sijaan 

RV7-rakennushankkeen etenemisen säännöllinen raportointi valtuustolle 

Johtoportaan ja esimiesten aktiivinen toiminta muutosjohtajina 

Sisäisen tarkastuksen jatkuvuuden varmistaminen ERVA-alueen muutoksen yhteydessä 
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7 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS YHTYMÄVALTUUSTOLLE  

 
Tarkastuslautakunta kiittää kuntayhtymän johtoa ja koko henkilökuntaa sekä erityisesti 
tarkastuslautakunnassa vierailleita asiantuntijoita yhteisestä toimintavuodesta ja hy-
västä yhteistyöstä.  
 
Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2016 yhtymävaltuus-
ton käsiteltäväksi ja esittää, että valtuusto pyytää hallitukselta vastineet arvioin-
tikertomuksen havaintoihin toimitettavaksi tarkastuslautakunnalle 31.8.2017 
mennessä.  
 
Arviointikertomus on saatavilla myös kuntayhtymän www-sivuilta osoitteesta 
http://www.phhyky.fi. Kuntayhtymä toimittaa arviointikertomuksen kaikkien jäsenkun-
tien tarkastuslautakunnille.  
 
 
 
 
 
 
Lahdessa 10. toukokuuta 2017 
 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tarkastuslautakunta 
 
 
 

 
 

  

https://www.phhyky.fi/
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8 LIITTEET 

Teimme alla olevat havainnot vuonna 2015. Vuoden 2016 aikana seurasimme, miten 
havaintoihimme on yhtymässä reagoitu. Analyysi löytyy arviointikertomuksen sivulta 5. 
 
Talousasiat  

Talouskurin noudattaminen kaikissa yksiköissä, talousarviossa pysyminen  

Perussopimuksen ja hallintosäännön mukainen talousarvion muutoskäsittely  

Potilastoimenpiteiden laskuttaminen todellisten kustannusten mukaan  

Poistojen oikea arviointi talousarviossa  

Suunnitteluvuosien kirjaus investointivarausten käytön yhteydessä  

Talousarvion laatiminen todellisten tietojen pohjalta (mm. keskussairaalan vuokrat)  

Riittävät varahenkilö- ja kontrollijärjestelmät sekä kuukausi- että tasauslaskennassa  

Oikea alv-käsittely, käsittelijät koulutetaan tarvittaessa, jälkitarkastuksen tarve pienenee  

Toiminnalliset asiat  

Toiminnalle asetetaan selkeät ja ymmärrettävät tavoitteet, toteutumista seurataan aktiivi-
sesti, valtuustolle raportoidaan kattavasti, selkeästi ja ymmärrettävästi 

 

Toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan riittävällä tasolla (>50 % täysin toteutunut)  

Yksiköiden sisäisen siiloutumisen purkaminen  

Potilasketjun toiminta kokonaisuutena (ESH-Akuutti-Aava-henkilöstön riittävyys)  

Hoitotakuun lisäksi hoidon jälkeisten kontrollikäyntien asianmukainen toteutuminen  

Erikoissairaanhoidon vuodepaikkojen sulkemisesta aiheutuvien kokonaiskustannusten 
seuranta, aiheuttaako ongelmia muualla hoitoketjussa 

 

Hoitotarvikekustannusten kehittymisen seuranta  

Laboratoriokeskuksen hinnoittelun oikeellisuus  

Potilasriskien kattava huomioiminen laboratorion toiminnassa  

Kotihoidon optimointiohjelman toimivuus (Aava)  

Sähköisten asiointipalvelujen käyttäjämäärien kehitys ja varmistuminen, että palvelut lan-
seerattu riittävällä tasolla, käyttöopastusta tarjolla ja palvelut helppoja käyttää  

 

Asiakaspalautteen aktiivinen keräys, sen pohjalta tehtävä kehittäminen (koko yhtymä)  

Asiakasviestinnän ja vuorovaikutuksen parantaminen koko yhtymässä  

Yhtymän palvelujen markkinointi  

Verson asema yhtymässä ja tilanne muuttuvassa toimintaympäristössä  

Aavan tilanne muuttuvassa toimintaympäristössä  

Ympäristöterveyskeskuksen tilanne muuttuvassa toimintaympäristössä  

Henkilöstöasiat  

Koti- ja asumispalveluiden henkilöstön sairauspoissaolojen määrän pienentäminen  

Työtapaturmien määrän pienentäminen  

Työsuojeluvaltuutettujen asema yhtymässä, mukaanotto mm. rakennushankkeisiin  

Yhtymän turvallisuusorganisaation selkeyttäminen  

Hallinnolliset asiat  

Tarkastuslautakunnan havaintoihin reagoiminen riittävällä tasolla (>50 %)  

Tasekirjan kehittäminen selkeämmäksi ja ymmärrettävämmäksi  

Hankintalain noudattaminen kaikilta osin, noudattamisen seuranta  

Riskienhallintapolitiikan noudattaminen yhtymän toiminnassa  

Huolelliset laskelmat tulevaisuuden käyttötarpeesta kaikkien rakennushankkeiden osalta  

Sisäisen tarkastustoimen käyttö yhtymän johdon ja hallituksen työn tukena  

Taloushallinnon järjestelmien uudistamisprojektin eteneminen  

Sivutoimilupakäytännöistä tiedottaminen ja ohjeistuksen noudattamisen valvonta  

Yhtymän varastoja koskevan ohjeistuksen laatimisen eteneminen  

Yhtymän luottamushenkilöiden matkalaskukäytäntöjen nykyaikaistaminen  

Vaarallisen jätteen määrän raportointi tilinpäätöksessä muiden jätteiden ohella  

Valtionavun hakeminen kaikkiin hankkeisiin, joihin sitä on mahdollista saada  

Tukipalvelut: tuotteistusvaihtoehdon käyttöönotto nykyisten kustannusvyörytysten sijasta  

 


