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1
1 Olennaiset tapahtumat 
toiminnassa ja taloudessa

1.1 Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2018 oli Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän 
toinen toimintavuosi. Kaikilla toimialoilla jatkettiin 
palvelurakenteen uudistamista. Palveluverkkoa on 
hallituksen periaatelinjauksen mukaisesti tiivistetty 
keskittämällä kunnissa toimintoja mahdollisimman 
pitkälle yhteen toimipisteeseen. Omistajakunnat 
ovat myyneet omistamiaan sosiaali- ja terveyden-
huollon toimitiloja yksityisille toimijoille. Tästä on 
seurannut liikkeen luovutuksia, ja palveluiden ostot 
ovat kasvaneet.

Valinnanvapauden lisäämiseksi yhtymä on muka-
na avosairaanhoidon palvelusetelikokeilussa. Palve-
lusetelin käyttöä on laajennettu myös muissa palve-
luissa. Vuoden aikana käynnistettiin koko yhtymää 
koskevan SHQS-laatujärjestelmän rakentaminen. 
Yhtymän asiantuntijoita on osallistunut Päijät-Hä-
meen liitossa valtakunnallisen maakunta- ja so-
te-uudistuksen valmisteluun.

Toimintavuoden aikana pystyttiin vahvistamaan 
toiminnan painopisteen siirtoa kevyempiin palvelui-
hin ja varhaiseen tukeen. Kotona asuvien yli 75-vuo-
tiaiden osuus kasvoi. Kotikuntoutuksen ja kotihoi-
don asiakkuudet lisääntyivät merkittävästi. Asiaka-
sohjauksen toimintamuotoja on kehitetty. Alueen 
korkean työttömyyden vuoksi työllisyyden hoitoon 
liittyviä kysymyksiä on käsitelty säännöllisesti kun-
tayhteistyössä. Kuntouttavan työtoiminnan asiakas-
määrää onkin saatu nostettua merkittävästi vuoden 
aikana. Toisaalta lasten ja perheiden tuen tarpeen 
kasvu näkyy muun muassa lisääntyneinä lastensuo-
jeluilmoituksina.

Hoitoon pääsy on nopeutunut sekä avosairaan-
hoidossa että suun terveydenhuollossa. Lakisääteisiä 
hoitoon ja palveluihin pääsyn määräaikoja on pys-
tytty noudattamaan. 

Akuuttigeriatrian yksikkö Akkuna avattiin viime 
vuonna uudelleen, ja sosiaalipäivystys laajeni päi-
vystyskeskuksen yhteyteen. Pääosa laboratoriotoi-
minnoista siirtyi liikkeen luovutuksella Fimlab Oy:lle 
1.12.2018. Tämän seurauksena Laboratoriopalvelu-
jen ja lääkehuollon liikelaitoksen toiminta päättyi 
vuoden 2018 lopussa. Yhtymä hankki osake-enem-
mistön Päijät-Hämeen tekstiilihuolto Oy:stä.

Valtuusto päätti 25.6.2018 Päijät-Hämeen keskus-
sairaalan rakennusvaiheen 7 toteuttamisesta. Hank-
keella uudistetaan toimintatapoja ja varmistetaan 
sairaalaan toimintamahdollisuuksia pitkälle tulevai-
suuteen. 

Vuoden 2018 alussa otettiin käyttöön uusi yhtei-
nen asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Pian vuoden-
vaihteen jälkeen ohjelmistossa havaittiin vakavia 
ongelmia käytettävyydessä sekä ohjelmistovirheitä, 

jotka vaaransivat potilasturvallisuutta. Ongelmien 
selvittely ja korjaaminen yhdessä ohjelmistotoimit-
tajan ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa kes-
ti koko vuoden. Tämä vaikeutti merkittävästi toi-
mintaa, asiakaslaskutusta sekä toiminnan seurantaa 
ja raportointia. Vuoden lopulla ohjelmistossa ole-
vat ongelmat saatiin korjattua niin, että ohjelmisto 
toimii tyydyttävästi. Ongelmien korjaaminen vaati 
merkittävää lisäresursointia. Ohjelmiston toimitta-
jan kanssa on sovittu hyvityksestä. 

Ulkoiset toimintakulut kasvoivat 3,8 prosenttia 
edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvua oli kaikis-
sa keskeisissä menolajeissa. Kuntien maksuosuudet 
olivat yhteensä 629,6 miljoonaa euroa, josta satun-
naisilla tuotoilla katettiin 5,9 miljoonaa euroa. Sen 
jälkeen kuntien maksuosuudet olivat 4,0 prosenttia 
alkuperäistä talousarviota suuremmat. Toimintatuo-
tot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 2,8 pro-
senttia. Molemmat yhtymän liikelaitokset tekivät 
ylijäämäiset tulokset.

Erityisesti ikääntymiseen liittyvä palvelutarpeen 
kasvu haastaa meitä muuttumaan entistä nopeam-
min. Palvelujen integraatiota, sähköisten palvelu-
jen käyttöä ja asiakasohjausta tulee edelleen ke-
hittää. Kun yhä suuremman osuuden palveluista 
tuottavat yksityiset palveluntuottajat, hankintojen 
johtaminen ja seuranta vaativat aiempaa suurem-
paa panosta. 

Tietojärjestelmiin liittyvien ongelmien takia suuri 
osa henkilöstöstä joutui työskentelemään vaikeissa 
olosuhteissa. Tästä huolimatta monissa asioissa saa-
tiin aikaan myönteistä kehitystä, ja asiakkaille ja po-
tilaille onnistuttiin tuottamaan nopeammin ja pa-
rempaa palvelua. 

Veli Penttilä
vt. toimitusjohtaja

Olennaiset 
tapahtumat 
toiminnassa ja 
taloudessa
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1.2 Yhtymän hallinto ja siinä 
tapahtuneet muutokset

Yleistä

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.

Laboratoriotoiminnot myytiin pääosin Fimlab 
Oy:lle siten, että toiminta siirtyi yhtiölle 1.12.2018 
alkaen. Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen ja lää-
kehuollon liikelaitoksen toiminta ja johtokunnan 
toimikausi päättyivät 31.12.2018. Liikelaitoksen ne 
toiminnot, jotka eivät siirtyneet liikkeen luovutuk-
sella Fimlab Oy:lle, siirrettiin terveys- ja sairaanhoi-
topalvelujen toimialalle. 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä hankki ti-
livuoden aikana osake-enemmistön Päijät-Hämeen 
tekstiilihuolto Oy:stä. 

Luottamuselinorganisaatio

Luottamuselinorganisaatio on ollut  
hallintosäännön 6 §:n mukaisesti seuraava:

- valtuusto
- hallitus
- hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
- kielellisen vähemmistön lautakunta
- tarkastuslautakunta
- Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen ja lääkehuol-
lon liikelaitoksen johtokunta (31.12.2018 asti)
- Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitoksen 
johtokunta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan 
tehtävät määritellään hyvinvointikuntayhtymän pe-
russopimuksessa ja hallintosäännössä. Lautakunta 
vastaa laissa monijäseniselle toimielimelle määritel-
lyistä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristö-

terveydenhuollon tehtävistä sekä hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseen liittyvistä kehittämisasiois-
ta sekä kuntien ja yhtymän palvelujen yhteensovit-
tamiseen liittyvistä kysymyksistä palvelujen rajapin-
nassa. Lautakuntaan kuuluu 10 jäsentä, yksi jokai-
sesta hyvinvointiyhtymän jäsenkunnasta. Hallitus on 
21.3.2017 § 111 ja Hyvinvoinnin ja terveydenedis-
tämisen lautakunta 18.1.2018 § 3 päättänyt hyvin-
voinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan esit-
telijöistä. Lautakunnan toiminnan koordinoinnista 
vastaa yhtymässä perhe- ja sosiaalipalvelujen toimi-
ala.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lauta-
kunta kokoontui vuonna 2018 yhteensä 11 kertaa 
(18.1., 14.2., 14.3., 11.4., 16.5., 13.6., 22.8., 19.9., 
17.10., 14.11., 12.12.). Lautakunnassa käsiteltiin 226 
yksilöasiaa (vammaispalvelut 124, toimeentulotu-
ki 61, ikääntyneiden palvelut 24, ympäristötervey-
denhuolto 4, lapsiperhepalvelut 3, psykososiaaliset 
palvelut 1, muut asiat 9). Julkisia asioita käsiteltiin 
vuonna 2018 yhteensä 20.

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  
lääkehuollon liikelaitos (31.12.2018 asti)

Tilivelvolliset

Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat toimielin-
ten jäsenet ja edellä mainittujen toimielinten alaiset 
johtavat viranhaltijat: kuntayhtymän toimitusjoh-
taja, toimialojen johtajat, perusyhtymän tulosalu-
eiden johtajat sekä liikelaitosten johtajat ja johto-
kunnat.

1.3 Olennaiset muutokset 
kuntayhtymän taloudessa ja 
toiminnassa

Vuoden 2017 toimintakertomuksessa raportoitiin 
2018 alussa koko yhtymän laajuisesti käyttöönote-
tun asiakas- ja potilastietojärjestelmän ongelmista. 
Järjestelmässä havaittiin ongelmia käytettävyydes-
sä ja suorituskyvyssä sekä ohjelmistovirheitä. Ongel-
mat haittasivat toimintaa lähes koko vuoden ja ai-
heuttivat toiminnalle suoria ja epäsuoria kustannus-
vaikutuksia. Järjestelmäongelmista aiheutuneet las-
kutuksen viiveet haittasivat sekä yhtymän kuukau-
sittaista tulosraportointia että raportointia jäsen-
kunnille koko vuoden. Laskutus saatiin ajan tasalle 
vasta tilinpäätöksen yhteydessä.

Yhtymän ulkoiset toimintatuotot kasvoivat 2,8 
% verrattuna edelliseen vuoteen, ja olivat yhteis-
summaltaan 730,7 miljoonaa euroa. Jäsenkuntien 
maksuosuudet olivat 623,7 miljoonaa euroa. Mak-
suosuudet kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 
20,4 miljoonaa euroa. Maksutuotot ja ulkokunta-
myynti jäivät hieman odotetusta tasosta.

Ulkoiset toimintakulut olivat 723,4 miljoonaa eu-
roa, missä oli kasvua 3,8 % edelliseen vuoteen ver-
rattuna. Henkilöstökulut nousivat 2,0 %, vaikka 
vuoden 2017 aikana toteutui merkittäviä toiminnan 
ulkoistuksia. Palveluiden ostot kasvoivat 13,9 mil-
joonaa euroa (5,7 %). Kasvuun ovat vaikuttaneet 
merkittävät palveluiden ulkoistamiset (muun muas-
sa ravinto- ja laitoshuolto- sekä talouspalveluiden 
ulkoistukset), palvelutarpeen kasvu sekä osaltaan 
vuotta 2018 leimanneet tietojärjestelmähaasteista 
seuranneet lisääntyneet palveluostot. Palvelusete-
liin siirtyminen näkyy avustusten tiliryhmässä mer-
kittävänä kasvuna. Tarkasteltaessa asiakaspalvelui-
den ostoja ja avustuksia yhteensä kasvu vuoteen 
2018 oli maltillinen 1,6 %.

Yhtymän vuosikate oli 7,0 miljoonaa euroa, ja  
se heikkeni edellisvuodesta noin 6,3 miljoonalla  
eurolla. Poistot vähenivät 0,5 miljoonalla eurolla, ja 
olivat 12,8 miljoonaa euroa.

Satunnaisia tuottoja kertyi 5,9 miljoonaa euroa 
osakkeiden myyntivoitoista ja laboratoriopalvelui-
den myynnistä Fimlab Oy:lle.

Molemmat liikelaitokset tekivät tilikaudelta yli-
jäämää. Yhtymän tilikauden tulos oli noin 172 000 
euroa ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämäksi pois-
toeron muutoksen jälkeen muodostui noin 342 000 
euroa.

Yhtymän taseen loppusumma on 205,0 miljoo-
naa euroa. Pysyvistä vastaavista rakennusten tasear-
vo oli 68,8 miljoonaa euroa (2017: 73,7) ja koneiden 
ja kaluston 15,4 miljoonaa euroa. Oma pääoma oli 
62,0 miljoonaa euroa. Uutta vierasta pääomaa ei 
vuoden 2018 aikana nostettu. Pitkäaikaisen vieraan 
pääoman määrä vuoden lopussa oli 23,2 miljoonaa 
euroa.

Investointimenot toteutuivat 14,1 miljoonan eu-
ron suuruisina. Investointituloja kertyi 0,6 miljoo-
naa euroa, mikä liittyi laboratoriopalveluiden liike-
toimintakauppaan kuuluneen omaisuuden myyntiin 
tasearvosta. RV7-toteutussuunnittelu on edennyt, 
ja suunnittelukustannuksia kertyi 2,2 miljoonaa eu-
roa. Yhtymä hankki vuoden aikana Una Oy:n ja Päi-
jät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy:n sekä Fimlab Oy:n 
osakkeita yhteensä 5,2 miljoonan euron arvosta. 
Yhtymä myi PHP Holding Oy:n osakkeet. Suurin yk-
sittäinen laitehankinta oli 3T MRI -magneettiku-
vauslaitteisto. Hankintameno tilamuutoksineen oli 
lähes 2,1 miljoonaa euroa. 

Vuoden 2018 aikana tehtiin kolme muutostalo-
usarviota, jotka hyväksyttiin yhtymän valtuustossa 
16.4., 28.5. ja 13.12.2018.

Toimialojen merkittävimmät tapahtumat

Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialalla pal-
veluverkkoa muokattiin vastaamaan paremmin 
niukkenevia resursseja ja väestön lisääntyvää pal-
velutarvetta. Avovastaanottotoiminnassa hoitoon 
pääsy nopeutui sekä avosairaanhoidossa että suun 
terveydenhuollossa. Avosairaanhoidon palvelusete-
likokeilu käynnistyi, ja potilaiden listautuminen pal-
veluntuottajille alkoi toukokuun alussa.

Keskussairaalassa ensi käyntiä odottavien me-
diaaniodotusaika piteni huomattavasti, mutta kii-
reettömään hoitotoimenpiteeseen mediaaniodotus-
aika sitä vastoin lyheni. Asiakaspalveluiden ostot li-
sääntyivät edellisestä vuodesta 1,9 miljoonaa euroa. 
Akkuna avattiin uudelleen, ja kotisairaalatoiminta 
siirtyi osaksi päivystyskeskuksen toimintaa lokakuus-
ta lähtien. Ensihoidon tehtävien määrä lisääntyi 11 
prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, ja ensihoi-
toon lisättiin yksi 24/7-yksikkö. Kaikkea toimialan 
toimintaa leimasivat koko vuoden tietojärjestelmä-
ongelmat.

Kehittämisen ja terveyden edistämisen tulosalue 
toteutti lean-valmennusta ja käynnisti yhtymän laa-
juisen SHQS-laatuohjelman. Kehittämishankkeita 
tunnistettiin yli 200, joista yhtymätason kärkihank-
keiksi valittiin kotiutus-, sosiaalipäivystys- sekä ter-
veys- ja hoitosuunnitelmien jalkautusprosessit. 

Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialan tu-
los muodostui 4,0 miljoonaa alijäämäiseksi muutos-
talousarvioon nähden. Toimintatuotot olivat 41,0 
miljoonaa euroa ja jäivät 2,4 miljoonaa euroa al-
le muutostalousarvion. Maksutuotot ja ulkokunta-
myynti eivät toteutuneet odotetusti. Toimintakulut 
olivat 271,1 miljoonaa euroa ja ylittivät muutostalo-
usarvion 1,0 miljoonalla eurolla.

Ikääntyneiden palveluiden – ja kuntoutuksen toi-
miala saavutti asetetut toiminalliset tavoitteensa. 
Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus kasvoi. Va-
linnan vapautta lisättiin nostamalla palveluseteliasi-
akkuuksien määrää. Kotikuntoutuksen asiakaskäyn-
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nit ja säännöllisen kotihoidon asiakkuudet kasvoivat 
merkittävästi verrattuna edelliseen vuoteen. Kuntien 
kiinteistöjen myynnit ovat tarkoittaneet toimialalla 
liikkeen luovutuksia ja palveluiden oston kasvua.

Taloudellisesti ikääntyneiden palveluiden ja kun-
toutuksen toimialan tulos muodostui 0,7 miljoonaa 
euroa muutostalousarviota paremmaksi. Toiminta-
tuotot olivat 38,6 miljoonaa euroa ja toteutuivat 0,9 
miljoonaa muutostalousarviota parempina. Toimin-
takulut olivat 189,1 miljoonaa euroa ja toteutuivat 
muutostalousarvion mukaisina.

Perhe- ja sosiaalipalveluiden toimialalla jatkettiin 
palvelurakenteen uudistamistyötä, joka keskittyi 
etenkin asiakasohjauksen sekä varhaista tukea ja 
osallisuutta vahvistavien työmuotojen kehittämi-
seen. Tavoitteena oli vahvistaa perustason palveluja. 
Useiden palvelusuoritteiden määrä kasvoi edelliseen 
vuoteen verrattuna, ja esimerkiksi työikäisten palve-
lutarpeen arviointien määrä kasvoi 37 prosenttia ja 
kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä 19,5 pro-
senttia. Vuosi 2018 oli Eläkeselvittely-yksikön ensim-
mäinen toimintavuosi. Sosiaalipäivystys laajeni päi-
vystyskeskuksen yhteyteen osana päivystyspalvelu-
järjestelmän uudistamista. Lasten ja heidän perhei-
densä tuen tarpeet eivät ole vähentyneet; vuonna 
2018 lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi 9 %. 

Perhe- ja sosiaalipalveluiden tilikauden tulos jäi 
0,2 miljoonaa euroa muutostalousarviota alemmak-
si. Toimintatuotot olivat 15,9 miljoonaa euroa ja to-
teutuivat 0,1 miljoonaa euroa muutostalousarviota 
alhaisempina. Toimintakulut olivat 183,9 miljoonaa 
euroa ja toteutuivat 0,3 miljoonaa euroa muutosta-
lousarviota pienempinä. 

Strategia- ja tukipalveluiden toimialan toimintaan 
vaikuttivat merkittävästi ict-järjestelmiin liittyneet 
haasteet, jotka työllistivät erityisesti asiakastieto-
järjestelmiä, sihteeripalveluita sekä taloushallintoa. 
Tietojärjestelmäongelmat saatiin pääosin korjattua 
vuoden 2018 loppuun mennessä. Alkuvuodesta Lah-
den kaupungin tietoverkkoon päässyt haittaohjel-
ma aiheutti niin ikään ylimääräisiä kustannuksia ja 
lisätöitä toimialalla. Toimitilat-tulosalueelle keski-
tettiin vuoden 2018 aikana loput välinehuollon hen-
kilöt. RV7-toteutussuunnittelu eteni. Erva-alueen 
vaihtuminen TAYSista HUSiin käynnistyi hoitotarvik-
keiden osalta vuoden 2018 aikana. Taloushallinnon 
palveluista kirjanpito ja reskontratoiminnot ulkois-
tettiin Provincia Oy:lle 2018 alusta.

Strategia- ja tukipalvelut-toimialan toimintaku-
lut olivat 77,4 miljoonaa euroa ja ylittivät muutos-
talousarvion 3,8 miljoonalla eurolla. Suurin ylitys 
oli Asiakasjärjestelmät-tulosalueella, jossa toimin-
takulut ylittivät muutostalousarvion 4,0 miljoonal-
la eurolla. Toimialan toimintatuotot olivat 12,0 mil-
joonaa euroa ja toteutuivat 1,6 miljoonaa euroa 
talousarviota korkeampina. Toimintatuottoja nosti 
muun muassa maakuntavalmisteluun liittyvien töi-
den laskutus Päijät-Hämeen maakuntaliitolta.

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 liikevaihto oli 41,7 miljoonaa eu-
roa. Liikelaitoksen toiminnassa tapahtui merkittävä 
muutos, kun pääosa laboratoriotoiminnosta siirtyi 
liikkeen luovutuksella Fimlab Oy:lle 1.12.2018. Asi-
akkaille annettujen palvelujenkäyttöhyvitysten jäl-
keen ylijäämäksi ennen varauksia muodostui 0 eu-
roa ja tilikauden ylijäämäksi varausten muutosten 
jälkeen 169.693,80 euroa. Liikelaitos päätettiin pur-
kaa 31.12.2018. Jäljelle jääneet toiminnat siirtyivät 
osaksi yhtymän terveys- ja sairaanhoito-toimialan 
toimintaa.

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitoksen lii-
kevaihto oli 0,5 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan 
muut tuotot 1,1 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijää-
mäksi muodostui 172.283,05 euroa. Valtuuston aset-
tama tulostavoite oli 0 euroa. Liikelaitoksen hyvää 
tulosta selittävät kulusäästöt, maakuntavalmiste-
luun liittyvä laskutus sekä edellisen tilikauden jakso-
tusvirheen korjaus.

Kuntien maksuosuuksien arviointia

Kuntien palvelunkäytön kokonaiskustannukset oli-
vat vuonna 2018 yhteensä 629,6 miljoonaa euroa, 
missä oli kasvua 4,4 % edelliseen vuoteen verrattu-
na. Palvelunkäytön kokonaiskustannuksista katet-
tiin satunnaisilla tuotoilla 5,9 miljoonaa euroa. Tä-
män jälkeen kuntien maksuosuuksien yhteismäärä 
oli 623,7 miljoonaa euroa. Se on 4,0 % enemmän 
kuin alkuperäisessä talousarviossa.

Erikoissairaanhoidon maksuosuudet toteutuivat 
10,3 miljoonaa euroa edellistä vuotta suurempina 
ja olivat 225,7 miljoonaa euroa. Asiakaspalveluiden 
ostot kasvoivat 2,6 miljoonaa euroa (6,8 %) ja oman 
palvelutuotannon kustannukset 7,7 miljoonaa eu-
roa (4,4 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Erityis-
maksuosuudet toteutuivat hiukan edellistä vuotta 
alhaisempina.

Päivystyskeskuksen maksuosuus nousi 3,7 miljoo-
naa euroa (16,2 %) verrattuna edelliseen vuoteen. 
Kokonaismaksuosuudeksi muodostui 26,8 miljoonaa 
euroa. Kasvua selittävät päivystyskeskuksen käytön 
kasvu ja toiminnalliset muutokset. Kuntalaskutet-
tavat päivystyskäynnit, mukaan lukien hammaspäi-
vystys, lisääntyivät 3,1 % edelliseen vuoteen ver-
rattuna. Kotisairaalatoiminta siirtyi loppuvuodesta 
päivystyskeskuksen toiminnaksi, ja Akkuna-yksikkö 
avattiin uudelleen vuoden alkupuolella. Näiden toi-
minnallisten muutosten vaikutus päivystyskeskuksen 
kustannuksiin oli noin 1,8 miljoonaa euroa.  

Ensihoitokeskuksen kustannustason kehitys py-
syi maltillisena. Sen maksuosuudeksi muodostui 
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10,3 miljoonaa euroa, mikä on 0,1 miljoonaa euroa 
edellistä vuotta korkeampi. Tehtävämäärien kasvun 
vuoksi toimintaan lisättiin kesäkuussa yksi ensihoi-
don 24/7-yksikkö.

Peruspalveluiden kokonaismaksuosuus on 365,2 
miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna 
maksuosuudet nousivat 14,1 miljoonaa euroa (4,0 
%). Hoito- ja hoivapalveluiden kustannukset nou-
sivat euromääräisesti eniten, 5,5 miljoonaa euroa, 
edelliseen vuoteen verrattuna. Muun muassa koti-
kuntoutukseen panostaminen näkyi lääkinnällisen 
kuntoutuksen suhteessa eniten nousseina kustan-
nuksina (kasvu + 24,5 %, 2,1 miljoonaa euroa). 

Ympäristöterveydenhuollon maksuosuudeksi 
muodostui 1,6 miljoonaa euroa.

Tulevaisuuden arvio

Ikääntymiseen liittyvä palvelutarpeen kasvu, hoi-
tojen parantuminen, kunta-alan palkkaratkaisu ja 
yleinen inflaatio aiheuttavat merkittävän menojen 
nousupaineen vuosittain Päijät-Hämeen hyvinvoin-
tiyhtymän alueella. Tästä valtaosa on sopeutettava 
toimintatapoja muuttamalla. Kertaluonteisia kus-
tannuksia vuodelle 2019 aiheuttaa vanhojen raken-
nusosien purkaminen.

Vuoden 2019 talousarvioon sisältyy riskejä toi-
mintakulujen ja toimintatuottojen osalta. Perusyh-
tymän toimintakulut vuonna 2018 olivat 726,4 mil-
joonaa euroa. Vuoden 2019 talousarviossa on varau-
duttu 720,6 miljoonan euron toimintakuluihin, mikä 
tarkoittaa vuonna 2019 negatiivista kulukehitystä 
verrattuna vuoteen 2018, samaan aikaan kun työeh-
tosopimusten mukaiset palkankorotukset nostavat 
henkilöstökuluja arviolta 2,36 prosenttia. Lisäksi toi-
mintatuotoissa arvioidaan olevan noin kolmen mil-
joonan euron riski. Asiakasmaksutuotot ja ulkokun-
tamyynti eivät kertyneet vuonna 2018 ennusteen 
mukaisina, ja talousarviossa 2019 näihin kohdistuu 
riskiä. Perusyhtymän (yhtymä ilman liikelaitoksia) 
vuoden 2019 talousarvio valmisteltiin 7,7 miljoonaa 
euroa alijäämäiseksi. Alijäämä on tarkoitus kattaa 
tilikauden aikana omaisuuden ja liiketoimintojen 
myynneillä.
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1.4 Yhtymän henkilöstö

Yhtymässä oli vuoden lopussa vakinaista ja määrä-
aikaista henkilöstöä yhteensä 7 079. Merkittävimpiä 
henkilöstömäärään vaikuttavia tekijöitä ovat olleet 
palvelurakenneuudistukseen liittyvät liikkeen luo-
vutukset, eläköitymiset ja luonnollisesti myös irtisa-
noutumiset sekä uusien henkilöiden rekrytoinnit. 

Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana, mää-
räaikaisten palvelussuhteiden määrä ja osa-aikatyö-
tä tekevien osuus henkilöstöstä aiheuttavat, että 
henkilötyövuosi kuvaa paremmin henkilöstöresurs-
sia kuin henkilöstömäärä laskettuna tiettynä päivä-
nä. Henkilötyövuodella tarkoitetaan tässä yhteydes-
sä täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden 
työskentelyä. Vuoden 2018 alussa henkilötyövuo-
sien määrä oli 6 664 ja vuoden lopussa 6 613.  

Keskeiset tunnusluvut 

Vakinaisten osuus henkilöstöstä oli 80,6 prosenttia, 
ja vastaavasti määräaikaisten osuus laski vertailu-
jakson aikana 19,4 prosenttiin. Naisten ja miesten 
osuus vakinaisesta henkilöstöstä on pysynyt lähes-

2017 2018

Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön lukumäärä 31.12. 7 302 7 079

Henkilötyövuosien lukumäärä 31.12. 6 664 6 613

Vakinaisia %     78,7 80,6

Määräaikaisia % 21,3 19,4

Naisten osuus vakinaisesta henkilöstöstä % 88,6 88,5

Miesten osuus vakinaisesta henkilöstöstä % 11,4 11,5 

Keski-ikä (koko henkilöstö)   44,2 44

Lähtövaihtuvuus %     4,9 5,2

Eläkeikä (vanhuuseläke)   63,4 63,6

Eläkeikä (kaikki eläkkeet)   62,9 59,3

Koulutuspäivien lukumäärä/henkilö 2,4 2,5

 

Sairauspoissaolot / toteutunut henkilötyövuosi 19,6 19,6

Keskeisiä tunnuslukuja 2017–2018 Ympäristötunnusluvut

tulkoon samana. Henkilöstön keski-ikä on pysynyt 
suurin piirtein ennallaan eli 44 vuodessa. Henkilös-
tön lähtövaihtuvuus on hieman noussut 5,2 prosent-
tiin. Lähtövaihtuvuuteen lasketaan irtisanoutuneet, 
mutta siihen ei lasketa palvelutuotannon ulkoistuk-
sia eikä eläkkeelle siirtyneitä. Vanhuuseläkkeelle 
siirrytään keskimäärin 63,6 vuoden iässä. Koulutus-
päivien lukumäärä henkilöä kohden pysyi kutakuin-
kin samana ja oli 2,5 päivää/henkilö. Sairauksista ja 
tapaturmista aiheutuneet poissaolot olivat 19,6 päi-
vää/henkilötyövuosi, eli pysyivät ennallaan edelli-
seen vuoteen verrattuna.

Seuraavan viiden vuoden aikana eläköityy noin 
11 prosenttia henkilöstöstä. Ammattitaitoisen hen-
kilöstön saatavuuden varmistaminen edellyttää 
työantajamielikuvan ja alueen houkuttelevuuden 
lisäämistä. 

Palkat ja palkkiot olivat 273 154 315,31 euroa. 

Yhteistyössä Työterveys Wellamon kanssa kohdistet-
tiin työkykyä parantavia toimenpiteitä työyksikkö-
kohtaisesti. Korvaavan työn toimintamallia vietiin 
yhteistyössä eteenpäin. Lähdimme mukaan myös 
Kevan Avaintietopalveluihin, jota kautta meillä 
on mahdollista saada jatkossa vertailutietoa muun 

muassa muiden julkisten työnantajien työkyvyttö-
myyskustannuksista.

Henkilöstöjohtamisen linjausten ja toimintamalli-
en yhdenmukaistamistyö jatkui vuonna 2018. 

Työaikojen yhdenmukaistaminen saatiin päätök-
seen vuoden 2018 alussa. Työn ja vapaa-ajan yh-
teensovittamiseksi otimme käyttöön työaikapankin 
ja vahvistimme etätyön käyttömahdollisuuksia se-
kä liukuvan työajan käyttöä. Palkkaharmonisaation 
valmistelua jatkettiin vuonna 2018, tavoitteena har-
monisaation aloittaminen järjestelyvaraerän turvin 
keväällä 2019. Palkitsemisjärjestelmän päivittämi-
nen toteutetaan vuoden 2019 aikana.  

Yhtymässä noudatettiin tasa-arvo- ja yhdenver-
taisuussuunnitelmaa. Myös kesällä 2018 hyväksytty 
henkilöstöohjelma ohjasi johtamisen kehittämistä. 
Työsuojelutoimikunta ja yhteistyötoimikunta ko-
koontuivat vuoden aikana säännöllisesti. 

Syksyllä 2018 toteutettiin koko yhtymässä työhy-
vinvointikysely, jolla selvitettiin henkilöstön koke-
muksia itse työstä, työyhteisön toimivuudesta, joh-
tamisesta ja työhyvinvoinnista sekä työturvallisuu-
desta. Kyselyn vastauprosentti oli todella hyvä, 67 
%. Kyselyn kouluarvosanaksi muodostui 7,05. Tär-
keimpiä koko henkilöstöä koskevia kehittämiskoh-
teita ovat kyselyn perusteella johtaminen ja esimies-

työ, työturvallisuus sekä työn eettisen kuormitta-
vuuden hallinta. Työyksiköissä sovitaan sen pohjalta 
tarkemmat yksikkökohtaiset kehittämiskohteet. 

Keväällä ilmestyvässä henkilöstökertomuksessa 
kuvataan yksityiskohtaisemmin henkilöstöön liitty-
viä tunnuslukuja. 

1.5 Ympäristötekijät ja 
ympäristötunnusluvut

Talousarviovuodesta laaditaan järjestyksessä 20. ym-
päristötilinpäätös. 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 sekä luonnonvarojen ja energian kulutus.

Hankinta milj. € 2014 2015 2016 2017 2018

Apteekkitarvike 13,33 14,91 15,86 16,10 16,18

Hoitotarvike 15,30 15,50 19,90 20,24 21,65

Jätelaji / kg 2014 2015 2016 2017 2018

Sekajäte 226 200 253 800 284 800 251 600 261 710

Energiajäte 242 500 258 800 272 040 283 500 285 660

 Lasi 16 170 13 990    14 256    19 010 16 900  

 Ruokajäte 34 320   33 320    21 060    21 250 29 430

 Paperi    27 175   41 184    31 972   16 500   17 040

 Pahvi 68 700   80 400 83 600    78 800   85 200

 Vaarallinen jäte 23 230   24 214 24 276  25 563    23 090

ENERGIAT / Vuosi 2014 2015 2016 2017 2018

Vesi m3 75 277 80 050 86 202 73 373 79 356

Lämpö MWh, lt-korjattu 17 824  19 092 21 213 20 989 21 272

Sähkö MWh  14 454  14 410 15 449 15 299 15 926
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Lajittelun tehostumisen kautta jätelajit ovat massal-
lisesti vakiintuneet. Eniten on kasvanut energiajät-
teen määrä kokonaisvertailujakson aikana. Paperin 
määrän vähentymiseen osaltaan vaikuttaa siirtymi-
nen paperittomaan toimintatapaan, sekä tarken-
nukset tietosuojakäytännöissä. Tästä johtuen tieto-
suojattavan paperin määrä on kuitenkin kasvanut. 

Ruokajätteen määrä on vähentynyt massallises-
ti vuodesta 2013 alkaen, koska uudessa ravintokes-
kuksessa jätejärjestelmä erottelee ruokajätteestä 
veden. Jätteen määrää on vähentänyt osastojen päi-
vystysaterioiden vähentyminen ja potilasaterian an-
noskoon pienentäminen.  

Valtaosa vaarallisesta jätteestä tulee laboratori-
otoiminnasta sekä lääkejätteistä. Sytostaattihoidon 
lääkejätteiden määrittely vaarallisiksi nostaa jäte-
määrää.  

Sairaala-apteekkimme käsittelee ison osan koko 
yhtymän lääkehuollosta ja lääkejätteistä. Lääkejät-
teiden määrä on tasaantunut keskitetyn lääkehuol-
lon myötä. Vaaralliset jätteet toimitetaan käsitte-
lylaitokseen hävitettäviksi.

Veden kokonaiskulutuksen määrä on ollut tarkas-
telukaudella nouseva, mikä johtuu poikkeuksellisen 
lämpimän kesän aiheuttamasta lauhdutuksen te-
hostamisesta kylmällä vedellä. 

Kuluneen vuoden lämmitystarve oli normaalia al-
haisempi. Uudet lämpötaloudelliset rakennusosat 
sekä tekniset ratkaisut kuten esimerkiksi lämmön 
talteenottojärjestelmät, joita vanhaan sairaalaosaan 
on lisätty viime vuosina, ovat alentaneet kulutusta 
rakennuskuutiometriä kohti.

Sähköenergian tasaantumiseen pidemmällä tar-
kastelujaksolla on päästy muun muassa uudistamal-
la valaisimia ja valaistuksen ohjausta sekä automa-
tisoimalla teknisiä ohjausjärjestelmiä. Tarkastelujak-
son aikana jäähdytyksen tarve oli kuitenkin keski-
määräistä suurempaa, joka vaikutti osaltaan sähkö-
energian käytön nousuun.

1.6 Muut ei-taloudelliset asiat 

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on vahva sosiaa-
li- ja terveydenhuollon toimintaa ohjaava periaate. 
Ihmisoikeuksien kunnioittamista ohjaa tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelma. Ihmisoikeuksiin liitty-
viä riskejä on pyritty vähentämään tasa-arvoon ja 
yhdenvertaisuuteen liittyvällä koulutuksella. 

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 

Huomioon ottaen vuoden 2018 talouden toteutu-
ma, on arvioitu, että vuoden 2019 talousarvion toi-
mintakuluissa on noin 16 miljoonan euron ylityspai-
ne. Lisäksi talousarvio on 7,7 miljoonaa euroa ali-
jäämäinen. Ylityspaineen kattamiseksi on löydetty 
toimenpiteitä, joilla painetta voidaan merkittävästi 
pienentää, mutta ilman palveluverkkoon ja palve-
lutasoon puuttumista eroa ei ole mahdollista kuroa 
umpeen. Erityisesti ikääntymiseen liittyvä palvelu-
tarpeen kasvu luo toisaalta nousupainetta kului-
hin. Talousarvion alijäämän kattamiseksi selvitetään 
kertaluonteisia kuntayhtymän omaisuuteen liittyviä 
järjestelyjä ja hankerahoitusta. 

Viimeaikaiset valtakunnalliset havainnot hoiva-
palvelujen laadullisista puutteista vaikeuttavat en-
tisestään sote-markkinoiden hallintaa. Hoivapalve-
luista noin puolet järjestetään ostopalveluina. Pal-
velujen laadun korjaaminen ja henkilöstön määrän 
lisäämispaine sekä valvonnan lisäämisen paine ai-
heuttavat merkittävän taloudellisen haasteen tiu-
kassa taloustilanteessa sekä vaikeuttavat suunnitel-
tujen rakenteellisten muutosten tekemistä.

Vuonna 2018 tehtiin asiakas- ja potilastietojär-
jestelmän päivitys, joka aiheutti merkittäviä ongel-
mia päivittäiseen toimintaan yksiköissä sekä rapor-
tointiin ja asiakaslaskutukseen. Tältä osin tilanne 
on saatu vakautettua, ja vuoden 2019 toiminnan ja 
talouden raportointi saadaan paremmalle tasolle. 
Myös laskutus toimii ajantasaisesti. 

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon 
kokonaisuudistus on eduskunnan käsiteltävänä. Tä-
hän liittyvällä pitkään kestäneellä epävarmuudel-
la on ollut suuri vaikutus palvelutuotantoon liitty-
viin järjestelyihin. Jos uudistus toteutuu, organisoin-
ti jatkuu aloitetun työn pohjalta. Mikäli uudistus ei 
toteudu, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toi-
mitiloihin liittyvä epävarmuus jatkuu.

Vuonna 2019 saadun korkeimman hallinto-oikeu-
den päätöksen perusteella yhtymä aloittaa uuden 
asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutuksen. 
Yhtymä on mukana kilpailutusta valmistelevassa 
UNA-konsortiossa. Hankinta edellyttää lähivuosina 
merkittävää investointia. 

Päijät-Hämeen keskussairaalan rakennusvaihe 
7 (RV7) käynnistyy vuoden 2019 aikana ja merkit-
see merkittävää investointimenojen kasvua vuosille 
2019–2021. 

Yhtymän toimitusjohtaja Eetu Salunen irtisanou-
tui tehtävästään helmikuussa 2019. Toimitusjohta-
jan virkaa hoitaa väliaikaisesti uuden toimitusjohta-
jan valintaan asti hallintojohtaja Veli Penttilä. Uu-
den toimitusjohtajan rekrytoinnin aloittamisesta 
päätetään maaliskuussa 2019.

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 päätös-
valmistelun, toiminnan suunnittelun ja resurssoin-
nin osalta. Tämä tarkoittaa toimintaympäristön voi-
makasta muutosta mm. uuden hyvinvointikuntayh-
tymän uudistustarpeisiin liittyen sekä edelleen vuo-
den 2018 lopun tilanteessa sote-lainsäädännön to-
teutumisen epävarmuuteen ja sen myötä tulevaan 
uuteen toimintaympäristöön liittyen esimerkiksi jul-
kisten ja yksityisten välisen työnjaon ja kilpailuase-
telman osalta.

Toimintaympäristöön liittyvät riskit: kireä kunta-
talous yhdistettynä palvelujen kysynnän nopeaan 
kasvuun muun muassa väestön ikääntymisen vuok-
si muodostavat merkittävän ja kasvavan riskin pal-
velutuotannon tasapainolle ja rakenteellisten uu-
distusten hallitulle toteuttamiselle. Riskit liittyvät 
palvelujen saatavuuden, laadun, kustannusten ja 
toteutuksen resurssoinnin sekä aikataulujen hallin-
taan. Toimintaympäristöön liittyviä riskejä ovat li-
sänneet kuntien halukkuus tai mahdollisuudet myy-
dä sote-kiinteistöjä. Se vaikeuttaa sote-markkinoi-
den koordinointia. Uhkana on määräävien markki-
na-asemien syntyminen ja kilpailun vähäisyys. Lisäk-
si esille ovat viime aikoina nousseet hoivapalvelui-
hin liittyvät laadulliset riskit.

Tietojärjestelmäriskit: mm. tietojärjestelmäuudistus-
ten onnistumisen varmistaminen riittävällä osaami-
sella, riittävällä henkilöresursoinnilla ja realistisella 
aikataulutuksella. Yhtymää perustettaessa haluttiin 
tietohallinnon resursointi pitää vähäisenä ja pääosin 
luottaa in-house -yhtiöiden tuottamaan kumppa-
nuuteen ja resursointiin. Muuttuneessa toimintaym-
päristössä riskitasoa kasvattaa globaali digitalisoi-
misaalto, joka syö resursseja kaikilta ict-palvelutuot-
tajilta. Tämä järjestely lisää riskitasoa, ja pitää arvi-
oida oman ict-osaamisen ja kyvykkyyden laajenta-
mista. Tietojärjestelmien uudistuksia on jo tehty pal-
jon uuden hyvinvointiyhtymän aloitukseen liittyen 
ja resursseja tarvitaan edelleen uudistusten jatka-
misessa. Lisäksi on tarve digitalisaation lisäämiseen 
strategisten tavoitteiden mukaisesti. Tietojärjestel-
mien ja digitaalisten palvelujen kehittämisen riskinä 
on tarvittavan rahoituksen saaminen, jotta uudis-
tamiselle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset ta-
voitteet voitaisiin saavuttaa.

Muutosjohtamiseen ja hallintamallien kehittämi-
seen liittyvät riskit: vielä melko uudessa yhtymässä 
tehdään edelleen paljon uudistuksia ja muutoksia, 
joiden johtamiseen, ohjeistamiseen ja toteutuksen 
seurantaan tarvitaan riittävästi henkilöresursseja, 
osaamista ja aikaa. Riskinä on, että muutoksia ja uu-
distuksia viedään läpi liian nopeasti, jotta organi-
saatio pystyisi omaksumaan uudet toimintamallit ja 
jotta uudistusten toteutus saadaan tuottamaan ta-
voiteltavat tulokset. Näihin muutosjohtamisen ris-
keihin liittyvät yhtymän kyky hallita kokonaisuute-
na palvelutuotantoa ja sen riskejä ja kustannuksia 
monituottajamallissa.  

Henkilöstön saatavuuteen liittyvät riskit: monissa 
ammattiryhmissä on vaikeaa saada rekrytoitua tar-
vittavaa määrää ammattitaitoista henkilöstöä. Hen-
kilöstön saatavuuteen vaikuttavat myös työnantaja-
kuvaan ja maakunnan houkuttelevuuteen asuinym-
päristönä liittyvät riskit.

Henkilöstön osaamiseen liittyvät riskit: ammattitai-
to, muutoksen ja teknologisen kehityksen mukana 
pysyminen. Osaamisen ennakoinnin hallinta.

Toiminnalliset riskit: keskitetyn asiakasohjauksen 
ja etulinjan projektin laajan uudistuksen haasteelli-
suus toiminnallisesti ja taloudellisesti.   

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. Li-
säksi asiakkaiden taholta syntyvä väkivallan ja sek-
suaalisen häirinnän riski on noussut esille henkilös-
tön työnhyvinvointikyselyssä.

Toimitiloihin liittyvät riskit: sisäilmaongelmien ai-
heuttamat riskit sekä tilojen käytettävyydelle että 
henkilöstölle. Toimitilariskeissä on myös havainnoi-
tu talotekniikan rikkoutumisriskejä, koska osa tek-
niikasta on elinkaarensa päässä. Myös toimitilaver-
kon muutot ja remontointitarpeet muodostavat toi-
minnallisen ja taloudellisen riskin. 

Vahinkoriskit: hallitaan mm. kattavilla vakuutuksilla 
sekä turvallisuuskoulutuksella.

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

Tietoturvallisuus- ja tietosuojariskit: kehittäminen 
ja sen riskienhallinta edellyttävät riittäviä taloudelli-
sia ja osaamiseen liittyviä resursseja.
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1.9 Selonteko sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan 
järjestämisestä

Taustaa

Sisäiseen valvontaan ja riskienhallinnan järjestämi-
seen liittyen vuoden 2018 yhtymän talouden vertai-
lu vuoteen 2017 oli kohtuullisesti vertailukelpoista. 
Organisaatiomuutokset vaikeuttivat seurannan ver-
tailua jonkin verran. Suoritetietojen osalta vuosien 
2017 ja 2018 vertailu oli erittäin vaikeaa tai osin 
mahdotonta, koska tarvittavaa tietoa ei ollut monin 
osin lainkaan käytettävissä. 

Ohjeistus sisäisen valvonnan ja  
riskienhallinnan järjestämisestä

Kolmesta organisaatiosta muodostuneen hyvinvoin-
tikuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallin-
nan ohjeistusta ja kokonaisvaltaista organisointia 
ryhdyttiin valmistelemaan ja päivittämään vuon-
na 2017. Näitä asioita koskevat vanhan kuntayhty-
män ohjeistukset olivat vuonna 2018 voimassa sii-
hen asti, kunnes uudet ohjeet, sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan- ohje ja riskienhallintapolitiikka, 
saatiin yhtymän johdon valmistelusta käsiteltyä ja 
hyväksyttyä uuden hyvinvointiyhtymän hallitukses-
sa 26.3.2018 ja valtuustossa 16.4.2018. Riskienhal-
linnan ja arvioinnin sekä sisäisen valvonnan tueksi 
hankittiin uusi tietojärjestelmä, jonka ensimmäiset 
vaiheet otettiin käyttöön vuoden 2018 lopulla. 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet 
-ohjeessa on kuvattu hyvinvointiyhtymän sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan yleiset periaatteet. 
Ohjeen pääkohdat sisältävät kuvaukset hyvästä hal-
linto- ja johtamistavasta, sisäisestä valvonnasta, si-
säisen valvonnan toteuttajista ja heidän vastuistaan, 
hallinnon järjestämisestä ja johtamistavasta, riskien-
hallinnasta, valvontatoimenpiteistä, raportoinnista 
ja tiedonvälityksestä sekä sisäisen valvonnan ja riski-
enhallinnan seurannasta ja arvioinnista. Lisäksi oh-
jeessa on sisäisinä liitteinä käytännön ohjeet esimie-
hille sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutuk-
seen. Yhtymän riskienhallintapolitiikan pääkohdat 
sisältävät kuvaukset riskienhallinnan tarkoituksesta 
ja tavoitteista, riskienhallintapolitiikan soveltami-
salasta ja sisällöstä, riskien luokittelusta, riskienhal-
linnan organisoinnista, vastuista ja velvollisuuksista, 
riskien tunnistamisesta, analysoinnista, arvioinnista 
ja hallinnasta, riskienhallinnan raportoinnista, riski-
enhallinnan osaamisen varmistamisesta ja kehittä-
misestä sekä riskienhallintapolitiikan arvioinnista ja 
ylläpidosta.

Hyvinvointiyhtymän sisäinen tarkastus toteutet-
tiin yhteistyössä Tays-ervan kanssa. Vuoden 2018 ai-
kana toteutettiin kolme erva-laajuista tarkastusta 
ja kolme hyvinvointiyhtymän omaa tarkastusta. Tar-
kastustulokset käsiteltiin yhtymän johtoryhmässä ja 
jalkautettiin linjaorganisaatioon.

Sisäisessä valvonnassa havaittuja  
ongelmia ja puutteita tilikaudella 2018

Vuoden 2017 tilinpäätöksessä raportoitiin perus-
palveluiden kuntalaskutukseen liittyvistä haasteis-

ta. Vuoden 2018 aikana haasteita oli suoritetieto-
jen kanssa, jotka johtuivat uusien tietojärjestelmien 
käyttöönoton yhteydessä esiin tulleista ongelmis-
ta kirjaamiseen ja tilastointiin liittyen. Laskutus oli 
tietojärjestelmäongelmista johtuen myöhässä koko 
tilikauden, mikä osaltaan vaikeutti yhtymän tulos-
raportointia jäsenkunnille loppuvuoteen asti. Suo-
ritekirjaamisen puutteet havaittiin alkuvuodesta, 
ja yhtymässä käynnistettiin toimenpiteet tilanteen 
korjaamiseksi. Vuoden loppuun mennessä laskutus 
saatiin ajan tasalle ja suoritedatan laatua merkittä-
västi parannettua. Jäsenkuntien maksuosuuslasken-
nan prosessi saatiin vakiinnutettua tilikauden alku-
puolella. Jäsenkuntien maksuosuuksien muodostu-
miseen liittyen tehtiin Lahden kaupungin tilaamana 
vuodenvaihteessa 2018-2019 laaja tarkastus, jonka 
perusteella voitiin todeta, että kustannukset kohdis-
tuvat olennaisilta osin aiheuttamisperiaatetta nou-
dattaen jäsenkunnille. Yhtymä tilasi lisäksi ylimää-
räistä tarkastusta asiakaspalveluiden ostojen kustan-
nusten kohdistumiseen liittyen. Tässä tarkastuksessa 
ei noussut esiin merkittäviä riskejä tai puutteita. 

Peruspalveluiden laskutus saatiin entistä parem-
min vastaamaan perussopimukseen kirjattua vaati-
musta aiheuttamisperiaatteesta, kun asiakasmääris-
tä kustannusten jakoperusteena voitiin kokonaan 
luopua. Perussopimus kuitenkin edellyttää aiheut-
tamisperiaatteen noudattamisen lisäksi palveluiden 
laskuttamista yhtenäisillä suoritehinnoilla. Tätä ei 
vielä ole peruspalveluiden osalta teknisesti mahdol-
lista toteuttaa. Peruspalveluiden jäsenkuntalasku-
tuksessa joudutaan käyttämään edelleen vuonna 
2019 Numerus-järjestelmää, joka laskee jäsenkun-
takohtaiset kustannukset toteutuneiden nettokus-
tannusten ja suoritteiden pohjalta, ei suoritehinnas-

toon pohjautuen. Yhtymän perussopimuksen mu-
kaan asukaslukupohjaisen (kapitaatio) kuntalasku-
tuksen käyttö on mahdollista vain rajoitetusti. En-
sihoidon laskutuksesta 15 % on perustunut asukas-
määrään vuodesta 2013 lähtien. Asukaslukupohjai-
sen laskutuksen käyttäminen ensihoidon osalta on 
hyväksytty valtuustossa 13.12.2018. 

Yhtymän johto havaitsi merkittäviä ongelmia kol-
men yhdistetyn organisaation ict-järjestelmien epä-
tavallisen lyhyellä aikataululla toteutettuun inte-
graatioon liittyen. Ict-järjestelmien nopea integraa-
tio vaikeutti myös yhdistyneiden organisaatioiden 
yhteisen intranetin, yhteisen sähköpostijärjestelmän 
sekä yhteisten sähköisten tiedostojen käyttöönot-
toa ja sitä kautta ohjeistuksen jalkauttamista. Vii-
meksi mainitut ongelmat jatkuivat vuoden 2019 
puolelle. Potilastietojärjestelmät yhdistettiin vuo-
den 2018 alussa, mutta uuden potilastietojärjes-
telmän käyttöönoton yhteydessä havaittiin järjes-
telmässä järjestelmätoimittajasta johtuvia virheitä. 
Niistä reklamoitiin toimittajalle, ja johto ryhtyi myös 
muihin korjaaviin toimenpiteisiin järjestelmätoimit-
tajan kanssa.

Vanhan kuntayhtymän toimintatapojen uudis-
taminen jatkui vielä vuoden 2018 aikana. Johdon 
sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen seuran-
nalla ja toimenpiteillä havaittiin puutteita ja eritah-
tisuutta yhtenäiseen toimintatapaan ohjaavissa oh-
jeissa ja toimintatavoissa. Näitä korjattiin sitä mu-
kaan, kun niitä havaittiin myös esimiesten ja henki-
löstön aloitteista. Monia toimintaohjeita yhtenäis-
tettiin ja niiden jalkautumista valvottiin. Yhtymän 
toimialojen johtamisjärjestelmien kuvaukset yhte-
näistettiin keväällä 2018, ja niissä kuvattiin myös 
valvontavastuut yhdenmukaisesti.
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2
2 Tilikauden tuloksen 
muodostuminen ja 
toiminnan rahoitus

2.1 Tilikauden tuloksen 
muodostuminen

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

(1000 €) 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

Toimintatuotot 730 671 710 779

Toimintakulut -723 390 -697 139

Toimintakate 7 281 13 640

Korkotuotot 33 3

Muut rahoitustuotot 261 256

Korkokulut -382 -436

Muut rahoituskulut -203 -215

Vuosikate 6 990 13 248

Poistot ja arvonalentumiset -12 752 -13 232

Satunnaiset erät 5 934 0

Tilikauden tulos 172 16

Tilinpäätössiirot 170 170

Tilikauden yli-/alijäämä 341 185

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 101,0 102,0

Vuosikate/Poistot, % 54,8 100,1

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 

100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön)

Vuosikate/Poistot, %

100* Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset

Tilikauden tuloksen 
muodostuminen ja 
toiminnan rahoitus
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Toimintakate ilmoittaa kuntayhtymän korko- ja 
muihin rahoituskuluihin sekä poistojen ja arvon-
alennusten kattamiseen käytettävissä olevan käyt-
tötalouden tulorahoituksen määrän. Toimintakate 
heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna merkittäväs-
ti. Toimintaa rahoitettiin osin satunnaisilla tuloilla.

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.

Yhtymän tilikauden tulos muodostui liikelaitosten 
tulosten ansiosta ylijäämäiseksi. 

(1000 €) 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

Toiminnan rahavirta

  Vuosikate 6 990 13 248

  Satunnaiset erät +/- 5 934 0

  Tulorahoituksen korjauserät +/- 524 13 448 258 13 506

Investointien rahavirta

  Investointimenot -14 085 -9 445

Rahoitusosuudet investointeihin 0 0

  Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 598 -13 486 96 -9 350

Toiminnan ja investointien rahavirta -38 4 157

Rahoituksen rahavirta

  Antolainauksen muutokset

    Antolainasaamisten lisäykset 0 -862 0

    Antolainasaamisten vähennykset 0 0 18 -844

  Lainakannan muutokset

    Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -2 609 -2 609

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

Oman pääoman muutokset 0 -300

Muut maksuvalmiuden muutokset

  Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset +/- 163 650

  Vaihto-omaisuuden muutos +/- -249 -588

  Saamisten muutos +/- 4 872 -27 542

  Korottomien velkojen muutos +/- -244 4 542 42 273 14 793

Rahoituksen rahavirta 1 934 11 040

Rahavarojen muutos +/- 1 896 15 197

Rahavarat 31.12. 40 157 38 261

Rahavarat 1.1. 38 261 1 896 23 064 15 197

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä

 5 vuodelta, 1000 € 5 432 11 803

Investointien tulorahoitus 49,6 140,3

Lainanhoitokate 2,4 4,5

Kassan riittävyys, pv 19,8 19,6

Investointien tulorahoitus %

100* Vuosikate / investointien omahankintameno

Lainanhoitokate

(Vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + lainanlyhennykset

Kassan riittävyys (pv)

365 pv x rahavarat 31.12. / kassasta maksut tilikaudella

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 net-
tomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai 
summa osoittaa kuntayhtymän kassavarojen muu-
toksen.

Vuosikate ja sen korjauserät
Rahoituslaskelma lähtee liikkeelle tuloslaskelmasta 
siirtyvällä vuosikatteella, jota korjataan tulorahoi-
tuksen korjauserillä ja satunnaisilla erillä. Tulorahoi-
tukseksi muodostuu korjauserien jälkeen 13,4 mil-
joonaa 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 1,9 miljoonalla 
eurolla ja kassan riittävyys oli 20,5 päivää. Vuonna 
2018 ei nostettu uutta pitkäaikaista lainaa.
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2.3 Kuntayhtymän tase ja sen tunnusluvut

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

VASTAAVAA 2018 2017

PYSYVÄT VASTAAVAT 97 218 96 483

Aineettomat hyödykkeet 1 148 1 090

  Aineettomat oikeudet 1 148 1 090

Aineelliset hyödykkeet 88 236 92 743

  Maa- ja vesialueet 645 645

  Rakennukset 68 822 73 743

  Kiinteät rakenteet ja laitteet 207 845

  Koneet ja kalusto 15 354 16 119

  Muut aineelliset hyödykkeet 35 35

  Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 3 173 1 356

Sijoitukset 7 834 2 650

  Osakkeet ja osuudet 6 782 1 598

  Muut lainasaamiset 1 052 1 052

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 100 100

  Muut toimeksiantojen varat 100 100

VAIHTUVAT VASTAAVAT 107 698 110 426

Vaihto-omaisuus 5 070 4 821

  Aineet ja tarvikkeet 5 070 4 821

Saamiset 62 472 67 343

Pitkäaikaiset saamiset 11 318 10 991

  Myyntisaamiset 11 318 10 991

Lyhytaikaiset saamiset 51 153 56 352

  Myyntisaamiset 35 947 37 097

  Muut saamiset 13 005 16 901

  Siirtosaamiset 2 201 2 354

Rahoitusarvopaperit 0 101

  Muut arvopaperit 0 101

Rahat ja pankkisaamiset 40 157 38 160

VASTAAVAA YHTEENSÄ 205 016 207 009

VASTATTAVAA 2018 2017

OMA PÄÄOMA 62 013 61 671

Peruspääoma 60 537 60 537

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 1 134 949

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 342 185

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1 097 1 266

Vapaaehtoiset varaukset 521 521

Poistoero 576 745

PAKOLLISET VARAUKSET 12 594 12 069

Muut pakolliset varaukset 12 594 12 069

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2 154 1 991

  Valtion toimeksiannot 940 1 014

  Muut toimeksiantojen pääomat 1 214 977

VIERAS PÄÄOMA 127 158 130 012

Pitkäaikainen 23 230 25 839

  Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 23 230 25 839

Lyhytaikainen 103 931 104 175

  Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2 609 2 609

  Saadut ennakot 0 45

  Ostovelat 33 247 35 331

  Muut velat 8 844 15 796

  Siirtovelat 59 231 50 394

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 205 016 207 009

TASEEN TUNNUSLUVUT

  Omavaraisuusaste % 31 30

  Suhteellinen velkaantuneisuus % 17 18

  Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista 60 46

  Kertynyt ylijäämä, 1000 € 1 476 1 134

  Lainakanta 31.12., 1000 € 25 839 28 448

  Lainasaamiset, 1000 € 1 052 1 052

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  

§ 50, Hallitus, 25.03.2019, : Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus 2018



24 25Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä  |  Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä  |  Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018

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 pieneni 2,0 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 31 %.

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 
arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet yhtymällä 
on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksel-
la. Yhtymän suhteellinen velkaantuneisuus oli 17 %.

Vieraan pääoman määrä laski 2,8 miljoonaa eu-
roa, josta pitkäaikaisen velan osuus on 2,6 miljoo-
naa euroa.  

TULOT € % MENOT € %

Toiminta Toiminta

Toimintatuotot 730 671 99,9 Toimintakulut -723 390 97,7

Korkotuotot 29 0,0 Korkokulut -378 0,1

Muut rahoitustuotot 261 0,0 Muut rahoituskulut -203 0,0

Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät

+/- Pakollisten varausten muutos 524 -0,1

Investoinnit Investoinnit

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 
luovutustulot

598 0,1 Investointimenot -14 085 1,9

Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta

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

Kokonaistulot yhteensä 731 560 100,0 Kokonaismenot yhteensä -740 140 100,0

2.4 Kokonaistulot ja -menot 2018

Kokonaistulojen ja -menojen laskelma on laadittu tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät 
vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Kokonaistulo ja -meno -käsitteet kattavat laskelmassa 
varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön.

Kokonaistulot ja -menot 2018 (1000 €)

2.5 Kuntayhtymän konsernin 
toiminta ja talous

2.5.1 Konsernin toiminta ja arvio tulevasta 
kehityksestä

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ostettua 
enemmistöosuuden Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto 
Oy:n osakkeista (hallituksen päätökset 29.6.2018 § 
115 ja 27.8.2018 § 133) syntyi uusi kuntakonserni, 
jossa yhtymä on konsernin emoyhteisö ja Päijät-Hä-

Yhdistelty konsernitilinpäätökseen

Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl)

Tytäryhteisöt

    Yhtiöt

        Muut yhtiöt 1

Osakkuusyhteisöt 3

Kuntayhtymät 1

Yhteensä 5 0

meen Tekstiilihuolto Oy sen tytäryhteisö. Konserniin 
kuuluvia osakkuusyhteisöjä ovat Lahden Sairaala-
parkki Oy, Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy ja Päi-
jät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy. 

Koska vuosi oli ensimmäinen vajaa vuosi konser-
nina, konserniohjausjärjestelmää ei vielä ollut yh-
tymässä laadittu eikä konserniyhtiöille ollut asetet-
tu toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita. Yhty-
män valtuusto hyväksyi 13.12.2018 § 26 lisäyksenä 
hallintosääntöön konserniohjausta koskevat pykä-
lät. Hallintosäännön muutokset astuivat voimaan 
1.1.2019.

Perusyhtymän kovat kustannuspaineet heijastuvat 
myös tytär- ja osakkuusyhtiöihin. Toiminnan tehos-
taminen ja sitä kautta kustannuskehityksen hallinta 
koskevat kaikkia konsernin yhtiöitä.

Kuntayhtymän tytär- ja osakkuusyhtiöiden toi-
minnallisen ja taloudellisen kehityksen vuonna 2019 
arvioidaan olevan lähellä vuoden 2018 toteumaa. 
On mahdollista, että vuoden 2019 aikana osa yhti-
öistä osallistuu yritysjärjestelyihin.

§ 50, Hallitus, 25.03.2019, : Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus 2018



26 27Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä  |  Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä  |  Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018

2.5.2 Konsernitilinpäätös ja sen  
tunnusluvut

Vuonna 2018 konsernin toimintatuotot olivat yh-
teensä 734,3 miljoonaa euroa. Toimintakulut olivat 
726,5 miljoonaa euroa. Konsernin toimintakatteek-
si muodostui 7,8 miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja 

(1000 €) 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

Toimintatuotot 734 269 710 779

Toimintakulut -726 479 -697 139

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 22 0

Toimintakate 7 812 13 640

Korkotuotot 27 3

Muut rahoitustuotot 263 256

Korkokulut -378 -436

Muut rahoituskulut -203 -215

Vuosikate 7 522 13 248

Poistot ja arvonalentumiset -13 130 -13 232

Omistuksen eliminointierot 514 0

Satunnaiset erät 5 934 0

Tilikauden tulos 840 16

Tilinpäätössiirot 0 170

Tuloverot -114 0

Tilikauden verot -33 0

Laskennalliset verot -81 0

Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta -4

Tilikauden yli-/alijäämä 722 186

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 101,0 102,0

Vuosikate/Poistot, % 57,3 100,1

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 

100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön)

Vuosikate/Poistot, %

100* Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset

-kulut olivat -0,3 miljoonaa euroa ja poistot sekä ar-
vonalentumiset 13,1 miljoonaa euroa. Satunnaiset 
tuotot olivat 5,9 miljoonaa euroa. Tilikauden tulok-
seksi muodostui 0,8 miljoonaa euroa ja tilikauden 
ylijäämäksi 0,7 miljoonaa euroa. Koska kyseessä oli 
konsernin ensimmäinen vuosi, vertailutietona on esi-
tetty Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän luvut.

Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

(1000 €) 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

Toiminnan rahavirta

  Vuosikate 7 522 13 248

  Satunnaiset erät +/- 5 934 0

  Tilikauden verot +/- -32 0

  Tulorahoituksen korjauserät +/- -22 0

  Pakolliset varaukset 524 13 926 258 13 506

Investointien rahavirta

  Investointimenot -14 765 -9 445

  Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 612 -14 153 96 -9 349

Toiminnan ja investointien rahavirta -227 4 157

Rahoituksen rahavirta

  Antolainauksen muutokset

    Antolainasaamisten lisäykset 0 -862

    Antolainasaamisten vähennykset 0 0 18 -844

  Lainakannan muutokset

    Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -2 609 -2 609

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

Oman pääoman muutokset 616 616 -300 -300

Muut maksuvalmiuden muutokset

  Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset +/- 163 650

  Vaihto-omaisuuden muutos +/- -249 -588

  Saamisten muutos +/- 5 124 -27 542

  Korottomien velkojen muutos +/- -479 4 559 42 273 14 793

Rahoituksen rahavirta 2 566 11 040

Rahavarojen muutos +/- 2 340 15 197

Rahavarat 31.12. 40 601 38 261

Rahavarat 1.1. 38 261 2 340 23 064 15 197

Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä

 5 vuodelta, 1000 € - 11 803

Investointien tulorahoitus 50,9 140,3

Lainanhoitokate 2,6 4,5

Kassan riittävyys, pv 19,9 19,6

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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VASTAAVAA 2018 2017

PYSYVÄT VASTAAVAT 98 185 96 484

Aineettomat hyödykkeet 1 154 1 090

  Aineettomat oikeudet 1 154 1 090

Aineelliset hyödykkeet 90 684 92 744

  Maa- ja vesialueet 671 645

  Rakennukset 69 555 73 743

  Kiinteät rakenteet ja laitteet 230 845

  Koneet ja kalusto 16 998 16 119

  Muut aineelliset hyödykkeet 57 35

  Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 3 173 1 356

Sijoitukset 6 347 2 650

  Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet 220 0

  Osakkeet ja osuudet 5 073 1 598

  Muut lainasaamiset 1 052 1 052

  Muut saamiset 2 0

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 100 100

  Muut toimeksiantojen varat 100 100

VAIHTUVAT VASTAAVAT 108 362 110 425

Vaihto-omaisuus 5 070 4 821

  Aineet ja tarvikkeet 5 070 4 821

Saamiset 62 691 67 343

Pitkäaikaiset saamiset 11 318 10 991

  Myyntisaamiset 11 318 10 991

Lyhytaikaiset saamiset 51 373 56 352

  Myyntisaamiset 36 134 37 097

  Muut saamiset 13 005 16 901

  Siirtosaamiset 2 234 2 354

Rahoitusarvopaperit 0 101

  Muut arvopaperit 0 101

Rahat ja pankkisaamiset 40 601 38 160

VASTAAVAA YHTEENSÄ 206 647 207 009

Konsernin tase ja tunnusluvut VASTATTAVAA 2018 2017

OMA PÄÄOMA 63 727 61 671

Peruspääoma 60 537 60 537

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 2 468 949

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 723 185

VÄHEMMISTÖOSUUDET 620 0

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 0 1 266

  Poistoero 0 745

  Vapaaehtoiset varaukset 0 521

PAKOLLISET VARAUKSET 12 594 12 069

Muut pakolliset varaukset 12 594 12 069

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2 153 1 990

  Valtion toimeksiannot 940 1 014

  Muut toimeksiantojen pääomat 1 214 977

VIERAS PÄÄOMA 127 554 130 013

Pitkäaikainen 23 311 25 839

  Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 23 230 25 839

  Laskennalliset verovelat 81 0

Lyhytaikainen 104 243 104 174

  Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2 609 2 609

  Saadut ennakot 0 45

  Ostovelat 33 204 35 331

  Muut velat 8 950 15 796

  Siirtovelat 59 480 50 394

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 206 647 207 009

TASEEN TUNNUSLUVUT

  Omavaraisuusaste % 31 30

  Suhteellinen velkaantuneisuus % 17 18

  Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista 60 46

  Kertynyt ylijäämä, 1000 € 3 190 1 134

  Lainakanta 31.12., 1000 € 25 839 28 448

  Lainasaamiset, 1000 € 1 052 1 052

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  

2.6 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden 
tasapainottamisesta

Tilikauden tulos on 172.283,39 euroa. Päijät-Hämeen laboratoriopalveluiden ja lääkehuollon liikelaitoksen 
investointivarauksen käytöstä syntyneen poistoeron tuloutuksen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 
341.977,19 euroa.

Hallitus esittää, että ylijäämä 341.977,19 euroa siirretään omaan pääomaan yli- ja alijäämätilille.
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3 Talousarvion toteutuminen; toiminnallisten ja 
taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 

3.1 Kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet

Asiakas

Tavoitteen nimi Mittari Tavoitearvo Toteuma

Edistämme valinnanvapautta 
ikääntyneiden palveluissa

Palveluseteliasiakkuuksien 
määrä

Asiakkuudet lisääntyvät 20 % Tavoite saavutettu kuntoutuk-
sen ja kotiin vietävien palve-
lujen osalta (asumispalvelujen 
osalta ei toteudu v. 2018)

Sähköisen asioinnin kehittä-
minen

Käyttöönotetut palvelut Enemmän sähköisiä palveluja 
käytössä

Toteutui. Useiden sähköisten 
palveluiden käyttöä laajennet-
tiin ja esim. Virtuaalisairaalan 
tekninen käyttöönotto tehtiin 
vuoden 2018 aikana.

Kiireiseen asiaan nopea apu Avovastaanoton kiireajat 90 % 1 vrk kuluessa 100 % 1 vrk kuluessa

Kiireetön hoito kohtuuajassa 
avosairaanhoito

Avosairaanhoito kiireetön (T3) 50 % 7 vrk
100 % 21 vrk

71 % 7 vrk
100 % 21 vrk

Kiireetön hoito kohtuuajassa 
suunterveydenhuolto

Suunterveydenhuolto  
kiireetön hoito (T3)

50 % 14 vrk
100 % 28 vrk

55 % 14 vrk
91 % 28 vrk

Päivystyksessä nopeasti lää-
kärille

Akuutti24:ssä lääkäriin 90 % tunnin kuluessa 53 % tunnin kuluessa

Terveyspalveluita kotiin Ei siirtoon 
johtaneet ensihoitotehtävät

40 % tehtävistä 44 % tehtävistä

Erikoissairaanhoitoon sujuvasti Hoidonvarauksesta hoitoon 90 % 3 kk kuluessa 85 % 3 kk kuluessa

3 Talousarvion  
toteutuminen;  
toiminnallisten ja  
taloudellisten  
tavoitteiden  
toteutuminen
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Vaikuttavuus

Tavoitteen nim Mittari Tavoitearvo Toteuma

Kotona koko elämä Väestöennusteeseen suh-
teutettu 75 vuotta täyttänei-
den kotona asuvien osuus

92 % 92,19 %

Lasten ja nuorten kodin ulko-
puolisten sijoitusten vähentä-
minen 

Kodin ulkopuolelle sijoitettu-
jen osuus 0–20-vuotiaista

<1,5 % 1,60%

Laitoshoidon tarpeen vähen-
täminen lastensuojelussa

Laitoshoidon osuus kaikista 
hoitopäivistä

Laitoshoidon osuus laskee Tavoite ei toteutunut

Ympärivuorokautisen asumis-
palvelun vähentäminen
vammaispalveluissa

Asumisvuorokaudet ympäri-
vuorokautisessa asumispalve-
luissa 

<174 300 asumisvrk 159 015 vrk 

Ympärivuorokautisen asumis-
palvelun vähentäminen
päihde- ja mielenterveyspal-
veluissa

Asumisvuorokaudet ympäri-
vuorokautisessa asumispalve-
luissa

Asumisvuorokaudet laske-
vat 3 %

Ei määritettävissä, 
lähtöarvo puuttuu.

Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen kuntien kanssa

Sopimus kuntien kanssa.
Terveydensuojelun edustus 
>80% sisäilmaryhmistä.

Ei toteutunut. Terveyden-
suojelulla oli edustus seitse-
män kunnan sisäilmaryhmäs-
sä (70%), jotka kokoontuivat 
vuoden 2018 aikana.

Palvelut järjestetään oikea-ai-
kaisesti ja palvelutarpeen arvi-
ointiin perustuen 

Palvelutakuun toteutuminen 
sosiaalipalveluissa

100 % TT-tuki (7vrk): 98%
Lapsiperhepalvelut:
0-7vrk 98,6%
0-3kk 94,2% 

Turvallisesti työssä kausiepide-
miankin aikana.

PHKS:n koko henkilöstön in-
fluenssarokotekattavuus 

>80 % Tavoite toteutunut

Ympäristöterveydenhuollon 
säännöllisen valvonnan to-
teutuminen (elintarvikelaki, 
terveydensuojelulaki, tupak-
kalaki)

Valvontasuunnitelman toteu-
tuminen

Toteuma >90 % kaikilla lakia-
loilla

Toteutui. Elintarvike- ja ter-
veydensuojelulain toteuma yli 
90 %, tupakkalain osalta ta-
san 90 %.

Tuottavuus

Tavoitteen nimi Mittari Tavoitearvo Toteuma

Kuntamaksuosuuksien kasvu-
prosentti

Kuntamaksuosuudet Max. +1 % Ei toteutunut.

Panostamme kotikuntoutuk-
seen

Kotikuntoutuksen asiakas-
määrä

Asiakasmäärä kasvaa 20 % Kasvu käyntimäärissä 25 % 

Osallisuuden lisääminen ja  
syrjäytymisen ehkäisy

Kuntouttavan työtoiminnan 
toimintapäivien määrä

kasvaa >10 % Toimintapäivät 58 786pv.  
Toimintapäivien tavoite  
ei toteutunut. Kasvu asiakas-
määrässä 19,5%

Ulkokuntamyynti Myynti euroissa Kasvaa 2 M€ Tavoite ei toteutunut

PHKS kiinteistö Valtuuston päätös Päätös RV7 toteuttamisesta 
tehty

Valtuuston päätös 25.6.2018

PHKS tuottavuus DRG-tuottavuus Kasvaa 3% Ei pystytä raportoimaan tällä 
hetkellä

Uusi toimipaikkaverkosto Toimitilojen ja neliöiden  
määrä

Vähenee Toimipisteet/osoitteet  
vähentyneet 11 kpl ja  
neliöt 7153 m2.   

Henkilöstö

Tavoitteen nimi Mittari Tavoitearvo Toteuma

Työhyvinvointi Kokonaisarvio Paranee Ei toteutunut (2017; 7,05 ja 
2018; 7,16)

Työterveys Sairauslomapäivien määrä Vähenee 1 pv/htv Ei toteutunut. Pysynyt samana 
19,6 pv/htv. 
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3.2 Yhtymän johto

Vastuuhenkilö kuntayhtymän  
vt. toimitusjohtaja Veli Penttilä

Tilikauden tuloksen ja toiminnan arviointi

Yhtymän johdon toimintakulut koostuvat luotta-
mushenkilöiden kuluista ja yhtymän johdon kuluis-

Käyttötalousosa Talousarvio
Talousarvion  

muutokset
Muutos-  

talousarvio III
Toteuma

Poikkeama vrt. 
MTA III

Toimintatuotot 614 941 12 150 627 091 624 407 -2 684

Toimintakulut -2 300 -529 -2 829 -3 028 -199

Sisäiset erät 1 655 1 730 3 385 2 733 -652

Toimintakate 614 295 13 352 627 647 624 112 -3 535

Rahoitustuotot ja -kulut -549 0 -549 -340 209

Vuosikate 613 746 13 352 627 098 623 772 -3 326

Poistot -5 -2 -7 -5 2

Satunnaiset erät 0 0 0 5 934 5 934

Tilikauden tulos 613 741 13 350 627 091 629 701 2 610

Varausten ja rahastojen muutos 521 0 521 0 -521

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 614 262 13 350 627 612 629 701 2 089

ta. Toimintakulut ylittyivät 199.000 euroa. Ylitys se-
littyy pääosin organisatorisilla muutoksilla ja asian-
tuntijapalveluiden hankkimisella. 

Toimintatuotoissa jäsenkuntakulut on kokonai-
suutena kohdistettu yhtymän johtoon. Muutostalo-
usarviossa myyntivoitot on huomioitu toimintatuot-
tojen osana, mutta tilipäätöksessä ne on kirjattu sa-
tunnaisiin eriin. Lopullinen kuntien maksuosuuksien 
määrä on kirjattu tilipäätökseen koko vuoden to-
teutuman mukaisena.

Käyttötalousosa (1000 eur)

3.3 Strategia- ja tukipalvelut

Vastuuhenkilö toimialajohtaja Jouni Peltomaa

Tilikauden tuloksen ja toiminnan arviointi

Strategia- ja tukipalvelujen vuotta 2018 kuvaavat 
keskeisimmin isojen ict-järjestelmäongelmien ai-
heuttamat suuret lisäkulut ja normaalin työn ohel-
la henkilöstön ison työpanoksen kohdentaminen 
ongelmien korjaamiseen. Tietojärjestelmäongel-
mat saatiin pääosin korjattua vuoden 2018 loppuun 
mennessä ja myös järjestelmäongelmista johtunut 
asiakaslaskutus saatiin ajan tasalle vuoden lopussa 
erittäin hankalien ja paljon lisätöitä aiheuttaneiden 
toimenpiteiden jälkeen. Henkilöstö ja ulkoiset yh-
teistyökumppanit ansaitsevat suuren kiitoksen poik-
keuksellisen raskaiden ja pitkäkestoisten ongelmien 
selvittämisestä normaalin työn ohessa.

Erittäin tiukalla aikataululla vuonna 2017 aloitet-
tua hyvinvointiyhtymän integraatiota jatkettiin tu-
kipalveluissa kaikilla viidellä tulosalueella vuoden 
2018 alusta. Uusi taloushallinnon SAP-järjestelmä ja 
uudet maakunnan laajuinen asiakas- ja potilastie-
tojärjestelmät otettiin käyttöön heti vuoden alus-
ta. Potilastietojärjestelmässä havaittiin pian käyt-
töönoton jälkeen teknisiä ongelmia, joiden suures-
ta laajuudesta saatiin käsitys kevään 2018 kuluessa. 
Nämä järjestelmäongelmat aiheuttivat tukipalvelu-
jen Asiakasjärjestelmät-tulosalueella, Talous-tulos-
alueella ja Toimitilat-tulosalueen sihteeripalveluis-
sa merkittäviä lisätöitä koko vuoden 2018. Lisätyöt 
työllistivät myös muilla toimialoilla. Korjaustyöt ai-
heuttivat isoja talousarvion ylittäviä kustannuksia ja 
henkilöstön työpanoksen suuntaamista järjestelmä-
ongelmien, asiakaslaskutuksen ja suoritekirjaamisen 
ongelmien korjaamiseen. Helmikuussa 2018 Lahden 
kaupungin tietoverkko joutui ulkoisen haittaohjel-
man hyökkäyksen kohteeksi, mistä aiheutui myös 
hyvinvointiyhtymälle suuria ylimääräisiä kustannuk-
sia ja paljon ylimääräistä työtä. Lisäksi haittaohjel-
ma vaikeutti taloushallinnon toimintaa merkittäväs-
ti. Tietojärjestelmäongelmien korjaamisessa kaikki 
resurssit kohdennettiin alkuvuonna mahdollisten 
potilasturvallisuutta vaarantavien ongelmien löytä-
miseen ja korjaamiseen. Kesäkuusta lähtien päästiin 
siirtämään resursseja asiakaslaskutuksen kuntoon 
laittamiseen. Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä 
tuotettavan suoritekirjaamisen ja suoriteraportoin-
nin ongelmia korjattiin ja kehitettiin yhdessä edel-
lä kuvattujen muiden järjestelmäongelmien ohes-
sa. Vuoden 2018 aikana onnistuttiin kuitenkin teke-
mään paljon positiivista kehittämistä myös tukipal-
veluissa.

Strategia- ja tukipalvelujen taloudellisen tuloksen 
alijäämäriski alkoi hahmottua loppukeväällä 2018. 
Toukokuun tiedoilla alijäämäriskistä raportoitiin 
hallitukselle kesäkuussa ja jo silloin tuotiin esille uh-

HTV ja työpanos

TP2017 TP2018

Toteutunut htv * 14,0 12,2

Työpanos netto (ilman lisä- ja ylitöitä) 12,1 10,1

* toteutunut htv = teoreettinen htv – palkattomat poissaolot

ka alijäämän kasvamisesta loppuvuoden aikana, 
jos ict-ongelmien korjaaminen jatkuu syksyllä. Syys-
kuussa toimiala raportoi alkuperäiseen talousarvi-
oon verrattuna 5,5 miljoonan euron tuloksen alijää-
mästä. Alijäämäinen ennuste sisälsi toimialalle an-
netun ohjeistuksen mukaisesti oletuksen, että yhty-
mä saisi eri palvelujen tuottajilta erilaisia hyvityksiä 
tai korvauksia, joiden suuremmasta kokonaisarvosta 
vuodelle 2018 oletettiin kohdistuvan yhteensä 1,5 
miljoonaa. Jos edellä mainitut hyvitykset tai korva-
ukset eivät realisoidu vuodelle 2018 tai jos säästöta-
voitetta ei saavuteta, niin toimialan tulos jäisi noin 
7,7 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Koska epävar-
mat hyvitykset ja loppuvuoden säästötoimenpiteet 
eivät toteutuneet, niin jo syyskuussa pahimman ske-
naarion mukainen vuoden lopullinen alijäämä oli 
7,77 miljoonaa alkuperäiseen talousarvioon näh-
den. Vaikka toimintakulut kasvoivat vielä loppuvuo-
den aikana, niin vastaavasti saatiin myös lisää tuot-
toja, jolloin lopullinen tulos pysyi syyskuun pahim-
man oletuksen mukaisena.

Toimintatuotot ylittivät talousarvion noin 1,6 mil-
joonalla eurolla. Yhtymä pystyi laskuttamaan  
maakuntavalmisteluun liittyviä ict-kustannuksia 
maakunnalta. Lisäksi tuottoja saatiin Fimlabille  
myydyistä palveluista joulukuussa, kun yhtymän  
laboratoriopalvelut siirtyivät Fimlabiin.

Toimintakulut ylittivät alkuperäisen talousarvion 
10,23 miljoonalla eurolla. Tiivistetysti kuvattuna toi-
mintakulujen ylitys johtuu ict-kuluista ja taloushal-
linnon osittaisulkoistuksesta. Toimintakulujen yli-
tystä selittävät suurimmaksi osaksi ict-ongelmien 
korjauskulut, taloushallinnon osittaisulkoistuksesta 
johtuneet lisäkulut sekä talousarvion 2018 laatimi-
seen liittynyt ict-kulujen kokonaisuuden arvioinnin 
ongelmiin liittynyt alibudjetointi. Vuoden 2018 ta-
lousarvio tehtiin vuonna 2017 tukipalveluissa uuden 
yhtymän seitsemän kuukauden tietojen perusteella 
eikä tällöin ollut käytettävissä riittävän tarkkoja tie-
toja yhdistyneiden organisaatioiden aiemmista tu-
kipalvelujen budjetoinneista. Lisäksi toimialan ku-
luylitystä selittävät osittain muilta toimialoilta tuki-
palveluihin keskitetyt kulut, joita ei budjetoitu tuki-
palvelut-toimialan talousarvioon ja siksi ne lisäävät 
tukipalvelujen alijäämää, mutta jotka näiden kes-
kitettyjen kulujen osalta eivät vaikuta yhtymätason 
tulokseen. Toimintakulujen ylitys sisältää myös maa-
kunnan ict-valmistelun kulut ja Fimlabille tuotetut 
palvelut, jotka olivat yhteensä noin 1,8 miljoonaa 
euroa, mutta niitä vastaan saatiin vastaavat tuotot, 
jolloin näiden kulujen osalta ei ole tulosvaikutusta 
toimialalla eikä yhtymätasolla.

Toimitilat-tulosalueella vuosi 2018 oli ensimmäinen 
kokonainen tilaaja-tuottajamallinen toimintavuosi 
2017 ulkoistettujen ateria- ja laitoshuoltopalvelui-
den osalta. Turvallisuuspalvelut koordinoivat PHKS:n 
monipotilas- ja suuronnettomuussuunnitelman päi-
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vityksen sekä PHKS CBRN -ohjeen teon ja julkaisun. 
Vuoden aikana toteutettiin riskienhallintaohjelmis-
ton kilpailutus, hankinta ja käyttöönotto. Potilas-
tietojärjestelmän käyttöönotto ja siihen liittyneet 
käyttöongelmat vaativat toimistopalveluissa ajoit-
taista resurssilisäystä ja lisä- ja ylityökustannuksia 
syntyi. Lisäksi tuotettiin asiakas- ja potilastietojär-
jestelmän laskutuksen ja tilastoinnin korjaaminen ja 
kliinisten toimijoiden tukeminen, ohjaus ja opetus. 
Yhtymän irtaimiston ja laitekannan huoltosopimuk-
sien yhtenäistäminen aloitettiin loppuvuodesta. Li-
säksi toteutettiin yhtymän lääkinnällisten laitteiden 
kartoitustyö, jossa päästiin n. 95 % valmiusastee-
seen. Lukuisissa kohteissa suoritettiin sisäilmaongel-
mien oireilujen seurauksena selvitystyötä ja korjaus-
toimenpiteitä. Osallistuttiin Hollolan uuden hyvin-
vointiaseman hankesuunnitteluun. Tilahallintajär-
jestelmän pilottisopimus allekirjoitettiin lokakuussa 
2018 ja järjestelmän avulla saadaan merkittävä pa-
rannus toimitilahallintaan. Lahden kaupunginsai-
raalan, pääterveysaseman, vaiheen II valmistelu oli 
vuonna 2018 ja tilojen vastaanotto on tammikuussa 
2019. Välinehuollon keskitys muilta toimialoilta tu-
kipalveluihin toteutettiin syyskuusta 2018 lähtien. 
RV7:n toteutussuunnittelu eteni ja suunnitelmat 
valmistuvat helmikuussa 2019. Lisäksi tulosalueella 
osallistuttiin sote-palveluja koskevaan maakunta- ja 
soteuudistuksen valmisteluun erityisesti kiinteistö- 
ja kunnossapitopalveluiden osalta.

Asiakasjärjestelmät-tulosalueen toiminnassa koros-
tuivat asiakas- ja potilastietojärjestelmien korjaus ja 
tukitoimet. Järjestelmäongelmiin liittyivät laskutuk-
sen kuntoon laittaminen, suoritekirjausten korjaus-
toimet, koulutukset sekä raportoinnin korjaukset. 
Tulosaluetta työllisti osittain myös maakunta- ja so-
teuudistuksen maakunnallinen ict-valmistelu, joilla 
oli keskeinen yhteys sote-palveluiden tuottamiseen 
maakunnassa. Muita merkittäviä asioita ja paljon 
työpanosta edellyttäneitä asioita olivat sosiaalipal-
velujen asiakasjärjestelmän Kanta-liitos sekä asia-
kasohjauksen ja tiedolla johtamisen valmistelu tie-
tohallinnon osalta. Lahden kaupunkia kohdanneen 
haittaohjelman välittömien ja välillisten korjaus-
ten tekeminen työllistivät merkittävästi tulosalueen 
henkilöstöä. Asiakasjärjestelmiä työllistivät myös 
ict-sidosryhmissä tapahtuneet muutokset, kun Me-
di-IT Oy ja Hyvis-ICT Oy sekä Medbit Oy yhdistyivät 
uudeksi in-house-yhtiöksi, 2M-IT Oy:ksi. Myös Pro-
vincia Oy:n ict-perustietotekniikan siirto Fujitsu Fin-
land Oy:lle oli merkittävä muutos, joka koski Asia-
kasjärjestelmät-tulosaluetta.

Hankinnat-tulosalueella toteutettiin ennätysmää-
rä kilpailutuksia. Hankintalain mukaisia kilpailutuk-
sia oli 106, kynnysarvon alittavia kilpailutuksia 250 
ja investointikilpailutuksia 71. Kilpailutukset suori-
tettiin yhteistyössä toimialojen kanssa ja säästöpo-
tentiaalia saavutettiin muun muassa lääkärityövoi-
man vuokrauksessa, vammaisten päivätoiminnan 

kuljetuksissa, verensokerin omaseurannan tarvik-
keissa, hoitotarvikkeissa sekä liikkumisen apuväli-
neissä. Hankinnat-tulosalue järjesti koko yhtymän 
hankkivalle henkilöstölle koulutuksen innovatiivisis-
ta hankinnoista sekä innovaatiokumppanuuksista. 
Hoitotarvikkeiden Erva-alueen vaihtuminen TAYS:s-
ta HUS:iin käynnistyi vuoden 2018 aikana. Hankin-
nat-tulosalue hoitaa yhtymän alueella 150 hyllytys-
pisteen täyttöpalvelun. Näistä 43 sijaitsee keskussai-
raalalla ja 107 muualla maakunnassa. Vuoden 2018 
aikana kalusteiden ammattimaisella kierrättämisellä 
tuotettiin yhtymälle noin 300 000 euron säästöt, mi-
kä on tarkoittanut säästökohteiden kohdistumista 
sellaisiin epäsuoriin hankintoihin, joilla ei ole vaiku-
tusta suoraan potilastyöhön.

Talous-tulosalueen toimintaa kuvasi vuonna 2018 
poikkeuksellisen suuri ylimääräinen työmäärä, joka 
johtui uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän ja 
haittaohjelman myötä syntyneistä ongelmista asia-
kas- ja kuntalaskutuksessa sekä suoriteraportoinnis-
sa. Lisäksi talousjohtamisessa oli avainhenkilövaje 
alkuvuonna, koska talouspäällikkö hoiti talousjoh-
tajan tehtäviä huhtikuun alkuun asti oman työn-
sä ohessa. Uuden talousjohtajan irtisanoutumisen 
vuoksi avainhenkilövajetta oli myös loppuvuonna. 
Työn kuormittavuutta lisäsi osaltaan se, että koko 
vuoden 2017 kestäneen valmisteluvaiheen jälkeen 
uusi SAP-taloushallinnon järjestelmä otettiin käyt-
töön heti vuoden alusta. Samalla valmisteltiin vuon-
na 2017 taloushallinnon lisäulkoistusta, joka toteu-
tettiin suunnitellusti vuoden 2018 alusta lukien. Sii-
tä päätettäessä vuoden 2017 lopulla arvioitiin, että 
kulutaso nousee, ja kulut kasvoivatkin arvion suun-
taisesti. Ulkoistuksen taloudellisten hyötyjen odo-
tetaan kuitenkin toteutuvan palveluntuottajan saa-
man volyymilisäyksen myötä. Taloushallintoa koh-
danneet poikkeukselliset ongelmat ja niiden ai-
heuttama suuri työmäärän lisäys lisäsi selvästi jaksa-
misongelmia työssä. Erittäin vaikeista olosuhteista 
johtuen kaikkea suunniteltua kehittämistä ei saatu 
toteutettua, mutta taloushallinnossa saatiin kuiten-
kin suurista vaikeuksista huolimatta asiakaslaskutus 
ajan tasalle vuoden loppuun mennessä. Myös muu-
toin taloushallinnon toiminnat sujuivat pääosin tar-
vittavalla tavalla.

Henkilöstö-tulosalueella henkilöstöjohtamisen lin-
jausten yhdenmukaistamistyötä riitti vielä vuodel-
le 2018. Palkkaharmonisaatiota, joka koskee palk-
kausjärjestelmiä, työtehtäviä, työn vaativuutta ja 
uusia palkkatasoja, valmisteltiin vuoden aikana. 
Työhyvinvoinnin toimenpiteet kohdistettiin työyk-
siköittäin. Henkilöstö-tulosalue oli mukana noin 
10:ssä liikkeen luovutuksessa. Henkilöstöohjelma 
valmistui keväällä 2018, ja työhyvinvointitutkimus 
tehtiin syksyllä 2018. HR-raportointia kehitettiin 
Kevan ja Työterveys Wellamon kanssa. Haastavissa 
olosuhteissa tilikauden tulos ja toiminta vastasivat 
odotuksia.

Käyttötalousosa Talousarvio
Talousarvion 

muutokset
Muutos- talous-

arvio III
Toteuma

Poikkeama vrt. 
MTA III

Toimintatuotot 10 481 -30 10 452 12 027 1 575

Toimintakulut -67 134 -6 429 -73 563 -77 369 -3 806

Sisäiset erät 65 326 5 711 71 036 73 088 2 052

Toimintakate 8 673 -748 7 925 7 746 -178

Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 46 46

Poistot -8 333 408 -7 925 -7 792 133

Tilikauden tulos 340 -340 0 0 0

Käyttötalousosa (1000 eur)

HTV ja työpanos

Lisä- ja ylityöt

TP2017 TP2018

Toteutunut htv * 595,5 539,1

Työpanos netto (ilman lisä- ja ylitöitä) 495,4 446,0

TP2018 (HTV)

3,9

* toteutunut htv = teoreettinen htv – palkattomat poissaolot
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3.4 Terveys- ja 
sairaanhoitopalvelut

Vastuuhenkilö toimialajohtaja Juhani Sand

Tilikauden tuloksen ja toiminnan arviointi

Tilinpäätös oli 4,0 miljoonaa euroa alijäämäinen. 
Toimintatuotot alittuivat 2,4 miljoonaa, mistä asia-
kasmaksutuottojen osuus oli 1,2 ja myyntituottojen 
osuus 0,6 miljoonaa. Asiakasmaksuja tarkistettiin 
alaspäin talousarvion teon jälkeen. Ulkokuntamyyn-
nissä ei toteutunut suunniteltu kasvu, mikä selittää 
myyntituottojen jäämisen talousarviosta. Toimin-
takulut ylittyivät 1,0 miljoonaa euroa, mistä henki-
löstökulujen osuus oli 1,4 miljoonaa. Henkilöstöku-
luissa ylittyivät erilliskorvaukset ja lomapalkkavelka, 
kun taas kuukausipalkkojen toteuma alitti talous-
arvion. Sairauspoissaolojen 3,3 prosentin kasvu lisä-
si osaltaan sijaiskuluja. Sairaalan asiakaspalveluiden 
ostot lisääntyivät edellisestä vuodesta 1,9 miljoonaa 
euroa. Kasvua selittävät keskittämisasetuksen edel-
lyttämä lisääntynyt yliopistosairaaloiden käyttö, li-
sääntynyt vapaan hoitopaikan valinneiden määrä 
sekä joiltain osin yliopistosairaalan aiempaa kor-
keampi hintataso.

Palveluverkkoa muokattiin vastaamaan parem-
min niukkenevia resursseja ja lisääntyvää tarvetta. 
Toiminta Hämeenkosken ja Artjärven terveysasemil-
la päättyi. Vesikansan terveysasema siirtyi pienem-
piin tiloihin Kalliolan koululle. Lahden Paavolan 
terveysaseman toiminta muutti väistötiloihin siirty-
äkseen vuonna 2019 peruskorjattuihin kaupungin-
sairaalan tiloihin. Keskussairaalassa avattiin Akkuna 
uudelleen vuoden alusta, kesäkuussa lisättiin yksi 
ensihoidon 24/7-yksikkö ja Akuutti 24 -kotisairaala 
ja SoteKoti aloittivat lokakuussa 2018.

 Kehittämisen- ja terveyden edistämisen tulos-
alue toteutti laajan lean-valmennuksen sekä käyn-
nisti laajamittaiset sote-laatuohjelman mukaiset 
koulutukset. Kehittämishankkeita tunnistettiin yli 
200, joista yhtymätason kärkihankkeiksi valittiin ko-
tiutus-, sosiaalipäivystys- sekä terveys- ja hoitosuun-
nitelmien jalkautusprosessit. Koko vuoden toimin-

taa leimasivat tietojärjestelmäongelmat. Yhtymässä 
kirjattiin yhteensä 11 107 hoitoon liittyvää vaarata-
pahtumailmoitusta, jotka kaikki analysoitiin. Kah-
deksan vaaratapahtuman osalta suoritettiin vaka-
van vaaratapahtuman tutkinta. Terveydenedistämi-
sen toimintamallien tuki ja koordinointi toteutuivat 
suunnitelmien mukaan, samoin StopDia- ja Tulppa 
-toimintamallien vaikuttavuuden arviointitutkimuk-
set. Asiakaspalautejärjestelmä uudistettiin vastaa-
maan paremmin asiakkaiden ja organisaation kehit-
tämistarpeita.

Ikääntymiseen liittyvästä palvelutarpeen kas-
vusta huolimatta hoitoon pääsy parani usealla 
osa-alueella. Keskimäärin kiireettömälle vastaan-
otolle avosairaanhoidossa ja suunterveydenhuol-
lossa on päässyt lääkärille 20 vuorokaudessa, hoi-
tajalle 6 vuorokaudessa, hammaslääkärille 19 vuo-
rokaudessa ja hammashoitajalle/suuhygienistille 24 
vuorokaudessa. Avopalveluissa keräsimme jatkuvaa 
asiakaspalautetta HappyOrNot-laitteilla. Saimme 
asiakkailtamme 33 640 palautetta. 90 prosenttia 
oli tyytyväisiä palveluumme. Palvelusetelikokeilu 
käynnistyi vuoden 2018 alusta, ja potilaiden listau-
tuminen palveluntuottajille alkoi toukokuun alus-
sa. Yhteensä kokeiluun on ilmoittautunut 4 palve-
luntuottajaa ja 3 877 asiakasta. Kokeilu on lisännyt 
valinnanvapautta ja parantanut hoidon saatavuut-
ta kokeilualueella.

Ensihoidon tehtävien määrä lisääntyi 11 prosent-
tia edellisvuodesta, mutta toiminnan kehittämisellä 
ja yhden yksikön lisäyksellä tavoitettavuus säilyi ai-
emmalla tasolla. Akuutti24:ssä siirryttiin tiimimalliin 
asiakaskokemuksen ja työviihtyvyyden parantami-
seksi. Lääkärin tapasi alle tunnissa 67 % potilaista, 
kun luku vuonna 2017 oli 40 %.

Sairaalassa ensikäyntiä odottavien mediaaniodo-
tusaika piteni 30:sta 43 vuorokauteen. Erityisen pit-
kä odotusaika on ortopedian poliklinikalle, johon 
lähetteiden määrä on kasvanut 8,7 %. Sen sijaan 
kiireettömään hoitotoimenpiteeseen mediaaniodo-
tusaika lyheni 2 vuorokaudella, ja oli vuoden lopul-
la 46 vuorokautta. Yli kolme kuukautta odottanei-
den osuus laski 18 prosentista 15 prosenttiin, ja 6 
kuukauden hoitotakuun ylittäneiden osuus pieneni 
0.6:sta 0.2 prosenttiin.

Käyttötalousosa Talousarvio
Talousarvion 

muutokset
Muutos- talous-

arvio III
Toteuma

Poikkeama vrt. 
MTA III

Toimintatuotot 43 094 262 43 356 40 988 -2 369

Toimintakulut -265 552 -4 529 -270 081 -271 063 -983

Sisäiset erät -39 007 -3 565 -42 572 -43 313 -740

Toimintakate -261 465 -7 832 -269 297 -273 389 -4 092

Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 5 5

Poistot -3 788 123 -3 665 -3 578 87

Tilikauden tulos -265 253 -7 709 -272 962 -276 962 -4 000

Käyttötalousosa (1000 eur)

HTV ja työpanos

Lisä- ja ylityöt

TP2017 TP2018

Toteutunut htv * 2032,7 2072,1

Työpanos netto (ilman lisä- ja ylitöitä) 1668,0 1704,1

TP2018 (HTV)

72,8

* toteutunut htv = teoreettinen htv – palkattomat poissaolot
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3.5 Ikääntyneiden palvelut ja 
kuntoutus

Vastuuhenkilö toimialajohtaja  
vs. Kimmo Kuosmanen

Tilikauden tuloksen ja toiminnan arviointi

Ikääntyneiden palvelujen ja kuntoutuksen toimialan 
kulut toteutuivat muutostalousarvion mukaisina. 
Toimintatuotot ylittyivät 0,9 miljoonaa euroa. Pal-
velujen ostot ja avustukset alittivat muutostalousar-
vion 1,1 miljoonalla eurolla. Vastaavasti muissa toi-
mintakuluissa kustannukset ylittyivät 1,1 miljoonal-
la eurolla alibudjetoiduista vuokrista johtuen. Tuot-
tojen ylitys koostuu sotilasvammalain perusteella 
haettavista korvauksista, aikaisemman kotikunnan 
korvaustuotoista sekä muilta kuin jäsenkunnilta las-
kutetuista apuvälineistä. Tilikauden tulos kokonai-
suudessaan on 0,7 miljoonaa euroa muutostalous-
arviota parempi. Huolimatta lisääntyvästä palvelu-
tarpeen kasvusta, tilikauden tulos alitti alkuperäisen 
talousarvion vain miljoonalla eurolla. 

Vuonna 2018 toimiala saavutti asetetut toimin-
nalliset tavoitteet. Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden 
osuus jatkoi kasvuaan ja oli vuoden lopussa 92,2 
prosenttia. Valinnanvapautta lisättiin nostamalla 
palveluseteliasiakkuuksien määrää. Kasvua asiak-
kuuksissa oli yli 20 prosenttia kuntoutuksen ja ko-

tiin vietävien palvelujen tulosalueilla. Kotikuntou-
tukseen panostettiin ja asiakaskäynnit kasvoivat yli 
25 prosenttia.

Toimintaympäristö oli koko vuoden merkittäväs-
sä muutoksessa. Useiden kuntien ja yritysten kanssa 
on tehty tiivistä yhteistyötä erityisesti asumispalve-
luyksikköjen kanssa. Kiinteistöjen myynnit ulkopuo-
lisille toimijoille ovat tarkoittaneet toimialan nä-
kökulmasta liikkeen luovutuksia ja ostopalvelujen 
kasvua. Liikkeen luovutukset ovat toteutuneet Hä-
meenkoskella ja Asikkalassa. Perustason vuodeosas-
tojen ja arviointi- ja kuntoutusyksikköjen maakun-
nallinen suunnittelu on valmistunut. Osana Kehite-
tään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken 
ikäisten omaishoitoa (I&O) -kärkihanketta valmistui 
maakunnallinen iäkkäiden yhteen sovitettujen pal-
velujen kokonaissuunnitelma. Kotisairaalan akuut-
ti toiminta siirtyi 1.10. alkaen Akuutti24:n alaisuu-
teen. Painopiste on kotiin vietävien palveluiden 
vahvistamisessa palliatiivisen hoidon, kuntoutuksen, 
arvioinnin sekä kotihoidon osalta. Säännöllisen ko-
tihoidon asiakkuudet kasvoivat 14 prosenttia vuo-
teen 2017 verrattuna. 

Asiakasohjauksessa ja kotiin vietävissä palveluis-
sa haasteena säilyy palvelujen tarpeen kasvu väes-
tön ikääntymisestä ja palvelurakennemuutoksesta 
johtuen. Tavoitteet ovat jatkossa vahvemmin ikään-
tyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja 
asumisen kokonaisvaltainen kehittäminen yhdessä 
kuntien kanssa. 

3.6 Perhe- ja sosiaalipalvelut

Vastuuhenkilö toimialajohtaja Mika Forsberg

Tilikauden tuloksen ja toiminnan arviointi

Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialalla jatkettiin 
vuonna 2018 palvelurakenteen uudistamista sekä 
toimintamallien ja -prosessien yhtenäistämis- ja ke-
hittämistyötä. Tavoitteena oli vahvistaa perusta-
son palveluja ja tehostaa siten varhaisen tuen työ-
muotoja. Toimintaympäristön haasteista ja palvelu-
tarpeiden kasvusta huolimatta kehittämistyötä on 
kyetty viemään tulosalueilla eteenpäin suunnitel-
man mukaisesti. Väestön ikääntyminen tuo lisäkus-
tannuksia myös perhe- ja sosiaalipalvelujen toimi-
alalla. Syntyvyys laski edelleen hieman (-3 %) vuo-
desta 2017.  Yhtymän toimialojen ja muiden sidos-
ryhmien välinen yhteistyö on kehittynyt vuoden ai-
kana merkittävästi, mikä on edesauttanut toimialan 
tavoitteiden saavuttamista. Työllisyydenhoitoa, ko-
touttamistyötä, ehkäisevää päihdetyötä sekä lasten 
ja nuorten palveluja koskeva yhdyspintatyö jatkui 
kuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Päihdehoidon avovastaanoton uusi palvelumal-
li otettiin käyttöön vuoden 2018 alussa. Psykiatri-
an alueellinen poliklinikkatoiminta loppui vuonna 
2018, kun Heinolan poliklinikan toiminta lopetet-
tiin kesällä 2018. Psykiatrian hoitopäivien määrä 
kasvoi 6,6 prosenttia. Mielenterveys- ja päihdepal-
veluissa asumispalvelujen kokonaisasiakasmäärä ei 
kasvanut vuonna 2018. Psykososiaalisten palvelujen 
toimintaa järjesteltiin uudelleen, minkä myötä kii-
reelliset psykososiaaliset palvelut integroitiin mui-
hin tulosyksiköihin. Sosiaalipäivystys laajeni osaksi 
yhteispäivystyskeskus Akuutti24:ää osana sosiaali- ja 
terveydenhuollon päivystysjärjestelmän uudistus-
ta. Työikäisten asiakasohjaukseen lisättiin resursseja 
palvelutarpeen arvioinnin ja aktivointityön tehos-
tamiseksi. Kuntouttavan työtoiminnan toimintapäi-
vät eivät lisääntyneet, mutta asiakasmäärä kasvoi 
19,5 prosenttia vuodesta 2017. Vuosi 2018 oli eläke-
selvittely-yksikön ensimmäinen kokonainen toimin-
tavuosi. Työikäisten, lapsiperheiden ja vammaisten 
asiakasohjauksen kehittämistyötä on jatkettu myös 
osana asiakasohjauksen kehittämisprojektia. Neuvo-
lan keskitetty ajanvaraus- ja neuvontapalvelu aloitti 
joulukuussa 2018.

Lasten ja heidän perheidensä tuen tarpeet eivät 
vähentyneet vuonna 2018. Lastensuojelu-ilmoitus-
ten määrä kasvoi 9 prosenttia. Lapsiperhepalvelu-
jen asiakasohjauksessa ei kyetty työskentelemään 
suunnitelmallisesti ja riittävän intensiivisesti. Ko-
din ulkopuolisen hoidon hoitopäivät kasvoivat 7,4 
prosenttia vuodesta 2017 (laitoshoito 10,5 %). Uu-
sia huostaanottoja tehtiin vuonna 2018 yhteensä 
80 (58 vuonna 2017). Kodin ulkopuolelle sijoitettu-
jen 0-20-vuotiaiden osuus vastaavan ikäisistä oli 1,6 
prosenttia, eikä vähentynyt tavoitteen mukaisesti. 

Käyttötalousosa Talousarvio
Talousarvion 

muutokset
Muutos- talous-

arvio III
Toteuma

Poikkeama vrt. 
MTA III

Toimintatuotot 36 162 1 502 37 664 38 608 943

Toimintakulut -187 769 -1 348 -189 117 -189 073 45

Sisäiset erät -12 763 -1 799 -14 562 -14 859 -297

Toimintakate -164 370 -1 644 -166 014 -165 324 691

Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 -2 -2

Poistot -320 0 -320 -305 14

Tilikauden tulos -164 690 -1 644 -166 334 -165 631 703

Käyttötalousosa (1000 eur)

HTV ja työpanos

Lisä- ja ylityöt

TP2017 TP2018

Toteutunut htv * 2218,6 2204,3

Työpanos netto (ilman lisä- ja ylitöitä) 1809,3 1803,0

TP2018 (HTV)

23,8

* toteutunut htv = teoreettinen htv – palkattomat poissaolot

Myöskään laitoshoidon tarve ei vähentynyt. Lasten-
suojelun sijaishuoltoyksiköiden ja psykiatrian yhteis-
työmallia ryhdyttiin rakentamaan. Varhaisen tuen 
tehostamistoimenpiteenä jalkautettiin perheohjaus-
ta osaksi neuvolapalveluita. Perhetilkku-toiminta 
käynnistyi syksyllä Lahden keskustassa yhtymän ja 
järjestöjen yhteistyönä. Erotyön palveluja kehitet-
tiin perheoikeudellisissa palveluissa, jossa resursse-
ja vahvistettiin vuoden 2018 alussa. Heinolan kau-
punki ryhtyi hankkimaan yhtymän perheoikeudel-
lisen yksikön palveluita 1.2.2018. Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelma 2018–2022 laadittiin osana 
maakunnallista LAPE-kehittämistyötä. Perhekeskus-
toiminnan ja oppilashuollon kehittämistyötä jatket-
tiin osana maakunnallista Hyvinvointia lapsille ja 
perheille Päijät-Hämeessä -projektia. Vuoden 2018 
lopussa hyväksyttiin LAPE-työn koordinaatio- ja joh-
tamisrakenne, jonka mukaisesti toimitaan vuoden 
2019 alusta. Lasten ja nuorten mielenterveyspalve-
lujen kehittämissuunnitelma (perheklinikka-mal-
li) laadittiin. Toimeenpanoa ei kyetty kuitenkaan 
käynnistämään vuoden 2019 talousraamin puitteis-
sa. Vammaispalvelujen asiakasohjauksen ja ikäänty-
neiden asiakasohjaus Siirin yhteistyötä tiivistettiin. 
Vammaisten asumispalvelujen kehittämistyö eteni 
suunnitellusti. Asumisen verkostoissa kyetään tar-
joamaan kustannusvaikuttavasti palveluja ja edis-
tämään itsenäisen ja tuen asumisen osuuden kas-
vua. Hollolassa sijaitsevat Tiilikartanon ja Tiilituvan 
asumisyksiköt siirtyivät yksityisen palveluntuotta-
jan vastuulle joulukuussa 2018.  Kuljetuspalvelu-
jen suunnittelu käynnistyi vuonna 2018. Vammais-
palvelujen asumispalveluissa päätettiin ottaa käyt-
töön palveluseteli. Arjen tuen palveluissa kehitettiin 
työ- ja päivätoiminnan kokonaisuutta ja Pähee ote 
-hankkeella edistettiin osatyökykyisten työllistymis-
tä ja osallisuutta. Lyhytaikaishoidon ja laitoshoidon 
tarve lisääntyi vammaispalveluissa. Omais- ja perhe-
hoitoa on kehitetty Perhonen-projektissa yhteistyös-
sä Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus -toimialan 
kanssa.

Sähköisten palvelujen (sähköiset lomakkeet ja 
ajanvaraus, etävastaanotto/chat ja kuvapuhelinpal-
velu) kehittäminen ja käyttöönotto on jatkunut ja 
laajentunut. Kokemukset osoittivat, että sähköis-
ten palvelujen avulla kyetään nopeuttamaan asia-
kasprosesseja. Vuoden 2018 alusta otettiin käyttöön 
yhteiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät. Sosiaa-
lihuollon Kantaan liittymisen projekti toteutettiin 
vuonna 2018 ja Kantaan (I-vaihe) liityttiin v. 2019 
alussa. Projektiin osallistui perhe- ja sosiaalipalvelu-
jen lisäksi Ikääntyneiden palvelujen ja kuntoutuksen 
toimiala.

Toimitiloihin liittyvät sisäilmaongelmat heiken-
sivät toiminnan tuottavuutta kaikilla tulosalueil-
la ja aiheuttivat myös vuokrakulujen kasvua. Myös 
työturvallisuuteen liittyvät haasteet nousivat esille 
vuonna 2018. Kuntien sote-kiinteistöratkaisut (Hol-
lola, Asikkala) edellyttivät valmistelutyötä vammais-
palveluissa. Tietojärjestelmien ongelmat ja käyt-
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töönottoprojektien haasteet vaikeuttivat seurantaa 
ja johtamista sekä heikensivät tuottavuutta. Rekry-
tointihaasteet näkyivät asiakasohjauksessa (sosi-
aalityöntekijät), neuvolapalveluissa ja psykiatrialla 
(erikoislääkärit ja erikoistuvat lääkärit). Toimialal-
la työskentelevät esimiehet osallistuivat keväällä 
360-esimiesarviointiin. Lean-koulutus ja SHQS-laa-
tujärjestelmän käyttöönottoon liittyvät koulutukset 
tukivat toimialan sisäistä kehittämistyötä. Kalliiden 
erityispalvelujen tarpeen vähentämiseksi on jatket-
tava pitkäjänteisesti asiakasohjauksen sekä ennalta-
ehkäisevien palvelujen ja varhaisen tuen palvelujen 
kehittämistä. Myös kohdennettuja investointeja tar-
vitaan. Lasten ja nuorten perustason mielenterve-
yspalvelujen puutteet lisäävät erikoissairaanhoidon 
ja lastensuojelun tarvetta. Oikea-aikaisella, riittävän 
intensiivisellä ja suunnitelmallisella työskentelyllä 
vähennetään ongelmien kasautumista ja pitkitty-
mistä. Hoito- ja palvelutakuun toteutumisen ohella 
on kiinnitettävä huomiota hoito- ja asiakassuunnitel-

mien laatimiseen ja suunnitelmien toteutumisen seu-
rantaan sekä asiakas- ja potilastyön dokumentointiin.

Toimialan talousarvio alittui oman toiminnan 
osalta 0,2 miljoonaa euroa. Toimintatulot toteutui-
vat 0,1 ja toimintamenot 0,3 miljoonaa arvioitua 
pienempinä. Toimintatulojen toteumaan vaikutti 
erityisesti kotikuntakorvausten arvioitua pienempi 
toteuma. Ict-kulujen kasvusta johtuen sisäiset erät 
ylittyivät 0,4 miljoonalla eurolla. Palvelujen ostot 
ylittyivät kaikilla toimialan tulosalueilla, mikä joh-
tui ympärivuorokautisten palvelujen (sis. laitoshoi-
to), kuntouttavan työtoiminnan, työvoiman vuok-
rauksen ja tulkkipalvelujen arvioitua suuremmasta 
tarpeesta. Palvelujen ostoihin sisältyivät myös kun-
tien väliset kustannusvastuuasioiden ratkaisut (+1 
M€). Henkilöstökulut toteutuivat puolestaan arvioi-
tua pienempinä ja kattoivat palvelujen ostojen ylit-
tymistä. Avustukset ylittyivät vammaispalveluissa. 
Kustannuksia lisäsi myös henkilökohtaisen avun HE-
TA-TES-ratkaisu 1.6.2018 alkaen.

3.7 Ympäristöterveyskeskus

Vastuuhenkilö toimialajohtaja Silja Mäkelä

Tilikauden tuloksen ja toiminnan arviointi

Toiminnallisesti vuosi toteutui jopa odotettua vilk-
kaammin, vaikka resurssia käytettiin runsaasti muun 
muassa maakuntauudistuksen valmisteluun. Tervey-
densuojelun tulosalueella suoritemäärät ylittävät 
konsultaatioita ja näytteenottoja lukuun ottamatta 
arvioidut suoritemäärät. Päätösten suuren määrän 
taustalla on alkutuotannon kohdetietojen selvitys-
projekti, johon liittyi runsaasti vastaanotettujen il-
moitusten käsittelyä. Projekti aiheutti myös paljon 
yhteydenottoja terveydensuojeluun, mikä näkyy yh-
teydenotto-suoritteiden suurena määränä. Lausun-
tojen suuri määrä puolestaan on seurausta Orimat-
tilan kaupungissa toteutetusta vesihuollon kehittä-
mishankkeesta.

Eläinlääkintähuollossa tilakäyntien määrä alittaa 
talousarviossa suunnitellun tarkastusmäärän. Vas-
taanottokäyntejä ja tarkastuksia puolestaan teh-
tiin jonkin verran suunniteltua enemmän. Valvon-

Käyttötalousosa Talousarvio
Talousarvion 

muutokset
Muutos- talous-

arvio III
Toteuma

Poikkeama vrt. 
MTA III

Toimintatuotot 15 792 241 16 033 15 935 -98

Toimintakulut -183 555 -623 -184 178 -183 877 301

Sisäiset erät -15 037 -2 051 -17 088 -17 468 -380

Toimintakate -182 800 -2 432 -185 232 -185 410 -177

Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 3 3

Poistot -99 17 -82 -81 1

Tilikauden tulos -182 899 -2 415 -185 314 -185 488 -173

Käyttötalousosa Talousarvio
Talousarvion 

muutokset
Muutos- talous-

arvio III
Toteuma

Poikkeama vrt. 
MTA III

Toimintatuotot 497 1 498 560 62

Toimintakulut -2 080 44 -2 035 -1 998 38

Sisäiset erät -172 -27 -199 -182 18

Toimintakate -1 755 18 -1 736 -1 619 117

Poistot -5 3 -2 -2 0

Tilikauden tulos -1 760 21 -1 738 -1 621 117

Käyttötalousosa (1000 eur)

Käyttötalousosa (1000 eur)

HTV ja työpanos

HTV ja työpanos

Lisä- ja ylityöt

TP2017 TP2018

Toteutunut htv * 1555,4 1539,2

Työpanos netto (ilman lisä- ja ylitöitä) 1299,3 1276,1

TP2017 TP2018

Toteutunut htv * 26,1 25,9

Työpanos netto (ilman lisä- ja ylitöitä) 21,3 21,5
TP2018 (HTV)

11,5

* toteutunut htv = teoreettinen htv – palkattomat poissaolot

* toteutunut htv = teoreettinen htv – palkattomat poissaolot

taeläinlääkäreiden valvontakäynneissä oli pientä 
laskua verrattuna vuoteen 2017. Toteumaan vaikut-
ti, että toinen virka ei ollut kokoaikaisesti täytetty-
nä. Valvontaeläinlääkäreiden yhteistoiminnasta teh-
tiin yhteistyösopimus Lahden kaupungin ympäristö-
terveydenhuollon kanssa. Sopimus mahdollistaa vir-
katehtävät toisen valvontayksikön alueella kollegan 
pyynnöstä tai hänen apunaan.

Toimialan tilikauden tulos ylittää 117 300 eurol-
la vuodelle 2018 laaditun muutostalousarvion. Toi-
mintatuotot ylittivät muutostalousarvion molemmil-
la tulosalueilla. Ylitys on yhteensä 61 900 euroa. Tä-
hän vaikutti vielä merkittävästi vuoden 2017 alusta 
käyttöön otettu uudistettu maksutaksa, jossa varsin-
kin tupakan vähittäismyynnin lupa- ja valvontamak-
suja korotettiin merkittävästi. Toimintakulut alitti-
vat muutostalousarvion 37 600 eurolla. Toimintaku-
lujen alitus kertyi tasaisesti eri kuluryhmiltä. Hen-
kilöstökuluissa saavutettujen säästöjen osalta on 
huomattava, että ne perustuivat pääosin henkilös-
tön vapaaehtoisiin vapaisiin ja työajan lyhennyksiin. 
Vastaavaa säästöä ei siten voida ennustaa tuleville 
vuosille. Hyvään taloudelliseen tulokseen oli vaiku-
tusta myös sisäisillä erillä, jotka toteutuivat selvästi 
ennustettua alhaisempina.
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3.8 Erikoissairaanhoidon ja päivystyskeskuksen suoritteiden 
toteuma 2018
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Erikoissairaanhoito oma toiminta TP2017 TA2018 TP2018

DRG-tuotteet 33 093 32 070 32 154

Kuntalaskutetut käynnit somatiikka 299 046 305 290 310 701

Laskutusperusteiset hoitopäivät somatiikka 680 550 1 015

Kuntalaskutetut käynnit psykiatria 90 376 93 190 84 595

Laskutusperusteiset hoitopäivät psykiatria 25 393 30 220 26 941

- Erikoissairaanhoito sisältää operatiivisen, konservatiivisen, kuntoutuksen ja psykiatrian erikoissairaanhoidon suoritteet

- Lisäksi geriatrisen keskuksen lääkärinvastaanotto siirtynyt erikoissairaanhoidon maksuosuuteen 1/2018 alkaen.

- Laskutusperusteiset hoitopäivät somatiikka sisältää 651 kpl normaaleja mykiön leikkauksia, jotka ennen vuotta 2018 ovat  
sisältyneet DRG-tuotteisiin

Päivystyskeskus oma toiminta TP2017 TA2018 TP2018

Päivystyskäynnit 91 341 88 000 95 774

Hammaspäivystyskäynnit 12 093 12 400 10 873

Päivystysosaston hoitopäivät 10 366 15 000 13 929

Akuutin kotisairaalakäynnit 0 0 5 814

- Akuuttigeriatrian päivystysosasto Akkuna on ollut suljettuna 1/2017 - 1/2018

- Kotisairaalatoiminta siirtyi peruspalveluista päivystyskeskukseen 10/2018

Kuntalaskutettavat tuotteet
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3.10 Investointiosan toteutumisvertailu 2018

Investointien toteutumisvertailu (1000 eur) yhtymä pl. liikelaitokset

Määrärahat
Alku- 

peräinen
talousarvio

Talousarvio-
muutokset

Talousarvio
muutosten

jälkeen
Toteuma Poikkeama

Uudisrakentamishankkeet 2 000 0 2 000 2 223 -223

Rak.vaihe 7; KESLE, synnytys, vuodeosastot, välinehuolto 2 000 0 2 000 2 223 -223

Suunnittelu 2 000 0 2 000 2 214 -214

Rakentaminen 9 -9

Toimintavarustus

Perusparantamishankkeet (sisältää toiminnan tehostamiset) 2 000 0 2 000 1 566 434

Muu rakentaminen, rakennustekniset työt, yhteensä 2 000 0 2 000 1 566 434

Muut investointimenot 6 449 8 500 14 949 9 956 4 993

Tietojärjestelmähankkeet 660 0 660 625

Sairaalalaitteet ja -kalusto 4 963 0 4 963 4 128

Muut laitteet ja kalusto 90 0 90 19 71

Osakkeet 736 8 500 9 236 5 184 4 052

Investointimenot yhteensä 10 449 8 500 18 949 13 745 5 204

Tuloarvio

Muut laitteet ja kalusto, myynti sisäinen 0 0 0 25 -25

Investointitulot yhteensä 0 0 0 25 -25

Investoinnit nettomenot 10 449 8 500 18 949 13 719 5 230

3.11 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2018

Alku- 
peräinen

talousarvio

Talousarvio-
muutokset

Talousarvio
muutosten

jälkeen
Toteuma Poikkeama

Toimintatuotot 720 968 14 127 735 095 732 525 2 570

  Myyntituotot 642 901 13 314 656 215 655 579 636

  Maksutuotot 61 254 -642 60 613 59 316 1 297

  Tuet ja avustukset 5 356 982 6 339 6 476 -137

  Muut toimintatuotot 11 456 472 11 928 11 155 774

Toimintakulut 708 389 13 414 721 803 726 408 -4 604

  Henkilöstökulut 323 958 1 966 325 924 324 401 1 523

  Palvelujen ostot 257 112 11 710 268 823 272 980 -4 158

  Aineet, tarvikkeet ja tavarat 62 637 -298 62 340 61 922 417

  Avustukset 24 729 -1 548 23 180 25 168 -1 988

  Muut toimintakulut 39 953 1 584 41 536 41 935 -399

Toimintakate 12 579 713 13 292 6 117 7 175

Rahoitustuotot ja -kulut -549 0 -549 -288 -261

  Korkotuotot 5 0 5 33 -28

  Muut rahoitustuotot 90 0 90 260 -170

  Korkokulut 400 0 400 378 22

  Muut rahoituskulut 244 0 244 202 42

Vuosikate 12 030 713 12 743 5 829 6 914

Suunnitelman mukaiset poistot 12 550 -550 12 000 11 763 237

Satunnaiset erät 5 934 -5 934

Tilikauden tulos -521 1 263 743 0 743

  Varausten ja rahastojen muutos 521 0 521 0 521

    Varausten muutos 521 0 521 0 521

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 0 1 263 1 263 0 1 263

Tuloslaskelman toteutumisvertailu (1000 eur) yhtymä pl. liikelaitokset
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Toimintatuotot jäivät alle muutostalousarvion, kos-
ka talousarviossa osakkeiden ja liiketoiminnan 
myynnistä saatavat myyntituotot oli sisällytetty 
myyntituottoihin, mutta toteuma on kirjattu sa-
tunnaisiin eriin. Jäsenkuntien maksuosuudet ylit-
tivät muutostalousarvion 2,5 miljoonalla eurolla. 
Myyntituotot ylittivät kokonaisuutena talousarvi-
otason, mutta maksutuotot, vuokratuotot ja ulko-
kuntamyynti jäivät alle ennustetun. Toimintatuot-
tojen ennustettavuutta haittasivat koko tilivuoden 
tietojärjestelmäongelmista johtuneet laskutuksen 
viiveet.

Toimintakulut ylittivät alkuperäisen talousarvion 
18,0 miljoonalla eurolla ja muutostalousarvion 4,6 
miljoonalla eurolla. Henkilöstökulut jäivät alle muu-
tostalousarvion, mutta toteutuivat ennustettua suu-
rempina. Tuloksellisuuserän vaikutus henkilöstöku-
luihin oli +1,7 miljoonaa euroa ja lomapalkkavelan 
muutos +1,1 miljoonaa euroa. Asiakaspalveluiden 
ostot ja avustukset yhteensä tarkasteltuina ylittivät 

muutostalousarvion 3,6 miljoonalla eurolla ja mui-
den palveluiden ostos 2,6 miljoonalla eurolla. Avus-
tuksissa suurimmat ylitykset tulivat vammaisille an-
nettavissa palveluissa (1,2 miljoonaa euroa) ja koti-
hoidon palveluseteleissä (2,3 miljoonaa euroa). Työ-
voiman vuokraukseen käytettiin 7,7 miljoonaa eu-
roa, mikä ylitti muutostalousarvion 2,1 miljoonalla 
eurolla. Ict-palveluiden tili ylitti talousarvion 2,3 mil-
joonalla eurolla. Potilasvahinkovakuutuksen osalta 
kustannusvaikutus oli 1,2 miljoonaa euroa talous-
arviota pienempi, ja lääkekustannukset toteutuivat 
1,2 miljoonaa euroa muutostalousarviota pienem-
pinä. Vuokrat yhteensä ylittivät muutostalousarvion 
1,3 miljoonalla eurolla, ja luottotappiot jäivät 0,3 
miljoonaa ennakoitua alhaisemmiksi. Luottotappioi-
den toteumaan vaikuttaa todennäköisesti koko tili-
kauden ajan myöhässä toteutunut laskutus.

Henkilöstön lomaosakehankintaa ei toteutettu ti-
likauden aikana, mistä johtuen varausten muutos ei 
toteutunut. 

3.12 Rahoitusosan toteutumisvertailu 2018

Alku- 
peräinen

talousarvio

Talousarvio-
muutokset

Talousarvio
muutosten

jälkeen
Toteuma Poikkeama

Toiminta ja investoinnit

Toiminnan rahavirta 12 030 713 12 743 12 288 456

Vuosikate 12 030 713 12 743 5 829 6 914

Satunnaiset erät 5 934 -5 934

Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 524 -524

Investointien rahavirta 10 449 8 500 18 949 13 719 5 179

Investointimenot 10 449 8 500 18 949 13 745 5 204

Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 0 0 0

Pys.vastaavien hyöd.luovutustulot 0 0 0 25 -25

Toiminta ja investoinnit, netto 1 581 -7 787 -6 206 -1 432 -4 723

Rahoitustoiminta

Antolainauksen muutokset 163 0 163 163 1

Antolainasaamisten lisäykset (-) (ulkoiset) 0 0 0 0

Antolainasaamisten lisäykset (-) (sisäiset) 0 0 0 0

Antolainasaamisten vähennykset (+) (sisäiset) 163 163 163 1

Lainakannan muutokset -1 744 0 -1 744 -4 841 3 097

Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) 0 0 0 0 0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) 2 609 0 2 609 2 609 0

Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-) 865 0 865 -2 232 3 097

Oman pääoman muutokset (+/-) 0 0 0 0 0

Muut maksuvalmiuden muutokset (+/-) 0 0 0 13 037 13 037

Rahoitustoiminta -1 581 0 -1 581 8 358 16 134

Vaikutus maksuvalmiuteen 0 -7 787 -7 787 6 927 11 411

Rahoitusosan toteutumisvertailu (ei sis. liikelaitoksia) (1000 €)  
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Tilinpäätöslaskelmat4

4.1 Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

Toimintatuotot

Myyntituotot 652 544 862,91 632 385 804,13

Maksutuotot 59 315 545,75 60 105 849,48

Tuet ja avustukset 7 622 200,20 7 074 638,90

Muut toimintatuotot 11 188 359,35 730 670 968,21 11 212 775,77 710 779 068,28

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -273 154 315,31 -265 407 717,27

Henkilösivukulu

Eläkekulut -52 005 789,02 -51 344 783,76

Muut henkilösivukulut -10 015 203,40 -11 867 685,13

Palvelujen ostot -257 077 105,59 -243 184 407,44

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -63 357 750,03 -63 416 256,21

Avustukset -25 168 379,46 -20 738 778,82

Muut toimintakulut -42 611 631,66 -723 390 174,47 -41 179 577,27 -697 139 205,90

TOIMINTAKATE 7 280 793,74 13 639 862,38

Rahoitustuotot ja -kulut

  Korkotuotot 32 563,48 3 434,48

  Muut rahoitustuotot 261 405,82 255 641,27

  Korkokulut -382 183,43 -436 113,25

  Muut rahoituskulut -202 593,23 -290 807,36 -214 893,83 -391 931,33

VUOSIKATE 6 989 986,38 13 247 931,05

Poistot ja arvonalentumiset

  Suunnitelman mukaiset poistot -12 751 490,30 -13 109 190,73

  Kertaluonteiset poistot 0,00 -123 162,71

  Arvonalentumiset -444,02 -12 751 934,32 0,00 -13 232 353,44

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot 5 934 231,33 5 934 231,33 0,00 0,00

TILIKAUDEN TULOS 172 283,39 15 577,61

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

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 341 977,19 185 271,41

4.2 Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 6 989 986,38 13 247 931,05

Satunnaiset erät 5 934 231,33 0,00

Tulorahoituksen korjauserät +/- 524 276,00 13 448 493,71 258 362,00 13 506 293,05

Investointien rahavirta

Investointimenot -14 084 654,22 -9 445 310,89

Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 598 461,16 -13 486 193,06 95 542,88 -9 349 768,01

Toiminnan ja investointien rahavirta -37 699,35 4 156 525,04

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset 0,00 -862 000,00

Antolainasaamisten vähennykset 0,00 0,00 18 400,00 -843 600,00

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 0,00 0,00

Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -2 608 777,40 -2 608 777,40

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

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

Muut maksuvalmiuden muutokset

  Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset +/- 162 914,14 650 065,49

  Vaihto-omaisuuden muutos +/- -248 732,13 -587 806,43

  Saamisten muutos +/- 4 871 890,50 -27 542 417,69

  Korottomien velkojen muutos +/- -243 664,10 4 542 408,41 42 272 963,55 14 792 804,92

Rahoituksen rahavirta 1 933 631,01 11 040 425,50

Rahavarojen muutos +/- 1 895 931,66 15 196 950,54

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 40 157 215,32 38 261 283,66

Rahavarat 1.1. 38 261 283,66 1 895 931,66 23 064 333,12 15 196 950,54
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4.3 Tase

VASTAAVAA 2018 2017

PYSYVÄT VASTAAVAT 97 218 533,79 96 484 275,05

Aineettomat hyödykkeet 1 147 877,46 1 090 402,46

  Aineettomat oikeudet 1 147 877,46 1 090 402,46

Aineelliset hyödykkeet 88 236 660,71 92 743 665,32

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

Rakennukset 68 822 397,51 73 743 381,00

Kiinteät rakenteet ja laitteet 207 289,81 844 668,24

Koneet ja kalusto 15 353 949,05 16 119 384,76

Muut aineelliset hyödykkeet 34 973,84 34 973,84

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 3 172 570,51 1 355 777,49

Sijoitukset 7 833 995,62 2 650 207,27

Osakkeet ja osuudet 6 781 995,62 1 598 207,27

Muut lainasaamiset 1 052 000,00 1 052 000,00

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 100 000,00 100 000,00

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 100 000,00 100 000,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT 107 697 919,52 110 425 146,27

Vaihto-omaisuus 5 070 018,97 4 821 286,84

Aineet ja tarvikkeet 5 070 018,97 4 821 286,84

Saamiset 62 470 685,23 67 342 575,77

Pitkäaikaiset saamiset 11 317 519,06 10 990 593,08

Myyntisaamiset 11 317 519,06 10 990 593,08

Lyhytaikaiset saamiset 51 153 166,17 56 351 982,69

  Myyntisaamiset 35 947 209,72 37 096 795,53

  Muut saamiset 13 005 394,68 16 900 726,11

  Siirtosaamiset 2 200 561,77 2 354 461,05

Rahoitusarvopaperit 0,00 101 316,41

  Muut arvopaperit 0,00 101 316,41

Rahat ja pankkisaamiset 40 157 215,32 38 159 967,25

VASTAAVAA YHTEENSÄ 205 016 453,31 207 009 421,32

VASTATTAVAA 2018 2017

OMA PÄÄOMA 62 012 583,09 61 670 605,90

Peruspääoma 60 536 544,46 60 536 544,46

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 1 134 061,44 948 790,03

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 341 977,19 185 271,41

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1 096 352,50 1 266 046,30

Poistoero 575 765,50 745 459,30

Vapaaehtoiset varaukset 520 587,00 520 587,00

PAKOLLISET VARAUKSET 12 593 609,00 12 069 333,00

Muut pakolliset varaukset 12 593 609,00 12 069 333,00

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2 153 204,17 1 990 290,03

Valtion toimeksiannot 939 506,93 1 013 627,30

Muut toimeksiantojen pääomat 1 213 697,24 976 662,73

VIERAS PÄÄOMA 127 160 704,55 130 013 146,09

Pitkäaikainen 23 230 215,10 25 838 992,50

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 23 230 215,10 25 838 992,50

Lyhytaikainen 103 930 489,45 104 174 153,59

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

Saadut ennakot 0,00 44 614,28

Ostovelat 33 246 709,01 35 331 086,43

Muut velat 8 843 892,70 15 795 763,54

Siirtovelat 59 231 110,34 50 393 911,94

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 205 016 453,31 207 009 421,32
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4.4 Konsernilaskelmat

KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

Toimintatuotot

Myyntituotot 656 138 133,16 632 385 804,13

Maksutuotot 59 315 545,75 60 105 849,48

Tuet ja avustukset 7 622 200,20 7 074 638,90

Muut toimintatuotot 11 193 531,35 734 269 410,46 11 212 775,77 710 779 068,28

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -274 593 214,76 -265 407 717,27

Henkilösivukulu

Eläkekulut -52 264 298,59 -51 344 783,76

Muut henkilösivukulut -10 050 819,77 -11 867 685,13

Palvelujen ostot -257 017 948,33 -243 184 407,44

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -64 071 596,35 -63 416 256,21

Avustukset -25 168 379,46 -20 738 778,82

Muut toimintakulut -43 313 210,09 -726 479 467,35 -41 179 577,27 -697 139 205,90

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 21 667,18 21 667,18 0,00 0,00

TOIMINTAKATE 7 811 610,29 13 639 862,38

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 28 686,44 3 434,48

Muut rahoitustuotot 262 845,82 255 641,27

Korkokulut -378 365,02 -436 113,25

Muut rahoituskulut -202 651,97 -289 484,73 -214 893,83 -391 931,33

VUOSIKATE 7 522 125,56 13 247 931,05

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -13 129 693,61 -13 109 190,73

Kertaluonteiset poistot 0,00 -123 162,71

Omistuksen eliminointierot 514 458,44 0,00

Arvonalentumiset -444,02 -12 615 679,19 0,00 13 232 353,44

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot 5 934 231,33 5 934 231,33 0,00 0,00

TILIKAUDEN TULOS 840 677,70 15 577,61

Tilinpäätössiirrot

Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) 0,00 0,00 169 693,80 169 693,80

Tuloverot

Tilikauden verot -32 968,04 0,00

Laskennalliset verot -80 743,64 -113 711,68 0,00 0,00

Vähemmistöosuus  

Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta -4 195,74 -4 195,74 0,00 0,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 722 770,28 185 271,41

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 7 522 125,56 13 247 931,05

Satunnaiset erät 5 934 231,33 0,00

Tilikauden verot -32 968,04 0,00

Tulorahoituksen korjauserät -21 667,18 258 362,00

Pakolliset varaukset 524 276,00 13 925 997,67 0,00 13 506 293,05

Investointien rahavirta

Investointimenot -14 764 835,64 -9 445 310,89

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 612 280,73 -14 152 554,91 95 542,88 -9 349 768,01

Toiminnan ja investointien rahavirta -226 557,24 4 156 525,04

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset 0,00 -862 000,00

Antolainasaamisten vähennykset 0,00 0,00 18 400,00 -843 600,00

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 0,00 0,00

Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -2 608 777,40 -2 608 777,40

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

Oman pääoman muutokset 615 621,70 615 621,70 -300 002,02 -300 002,02

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset +/- 162 914,14 650 065,49

Vaihto-omaisuuden muutos +/- -248 732,13 -587 806,43

Saamisten muutos +/- 5 123 955,81 -27 542 417,69

Korottomien velkojen muutos +/- -478 711,28 4 559 426,54 42 272 963,55 14 792 804,92

Rahoituksen rahavirta 2 566 270,84 11 040 425,50

Rahavarojen muutos +/- 2 339 713,60 15 196 950,54

Rahavarat 31.12. 40 600 997,26 38 261 283,66

Rahavarat 1.1. 38 261 283,66 2 339 713,60 23 064 333,12 15 196 950,54
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VASTAAVAA 2018 2017

PYSYVÄT VASTAAVAT 98 185 613,95 96 484 275,05

Aineettomat hyödykkeet 1 153 740,86 1 090 402,46

Aineettomat oikeudet 1 153 740,86 1 090 402,46

Aineelliset hyödykkeet 90 684 726,02 92 743 665,32

Maa- ja vesialueet 671 319,80 645 479,99

Rakennukset 69 555 059,95 73 743 381,00

Kiinteät rakenteet ja laitteet 229 949,72 844 668,24

Koneet ja kalusto 16 998 490,40 16 119 384,76

Muut aineelliset hyödykkeet 57 335,64 34 973,84

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 3 172 570,51 1 355 777,49

Sijoitukset 6 347 147,07 2 650 207,27

Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet 220 287,18 0,00

Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvonkorotukset 5 072 673,44 1 598 207,27

Muut lainasaamiset 1 052 000,00 1 052 000,00

Muut saamiset 2 186,45 0,00

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 100 000,00 100 000,00

Muut toimeksiantojen varat 100 000,00 100 000,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT 108 361 540,95 110 425 146,27

Vaihto-omaisuus 5 070 018,97 4 821 286,84

Aineet ja tarvikkeet 5 070 018,97 4 821 286,84

Saamiset 62 690 524,72 67 342 575,77

Pitkäaikaiset saamiset 11 317 519,06 10 990 593,08

Myyntisaamiset 11 317 519,06 10 990 593,08

Lyhytaikaiset saamiset 51 373 005,66 56 351 982,69

Myyntisaamiset 36 134 062,00 37 096 795,53

Muut saamiset 13 005 394,68 16 900 726,11

Siirtosaamiset 2 233 548,98 2 354 461,05

Rahoitusarvopaperit 0,00 101 316,41

Muut arvopaperit 0,00 101 316,41

Rahat ja pankkisaamiset 40 600 997,26 38 159 967,25

VASTAAVAA YHTEENSÄ 206 647 154,90 207 009 421,32

VASTATTAVAA 2018 2017

OMA PÄÄOMA 63 726 855,72 61 670 605,90

Peruspääoma 60 536 544,46 60 536 544,46

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 2 467 540,97 948 790,03

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 722 770,28 185 271,41

VÄHEMMISTÖOSUUDET 619 817,44 0,00

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 0,00 1 266 046,30

Poistoero 0,00 745 459,30

Vapaaehtoiset varaukset 0,00 520 587,00

PAKOLLISET VARAUKSET 12 593 609,00 12 069 333,00

Muut pakolliset varaukset 12 593 609,00 12 069 033,00

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2 153 204,17 1 990 290,03

Valtion toimeksiannot 939 506,93 1 013 627,30

Muut toimeksiantojen pääomat 1 213 697,24 976 662,73

VIERAS PÄÄOMA 127 553 668,58 130 013 146,09

Pitkäaikainen vieras pääoma 23 310 958,74 25 838 992,50

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 23 230 215,10 25 838 992,50

Laskennalliset verovelat 80 743,64 0,00

Lyhytaikainen vieras pääoma 104 242 709,84 104 174 153,59

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

Saadut ennakot 0,00 44 614,28

Ostovelat 33 203 908,47 35 331 086,43

Muut velat 8 949 817,25 15 795 763,54

Siirtovelat 59 480 206,72 50 393 911,94

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 206 647 154,90 207 009 421,32

Konsernin tase
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5 Tilinpäätöksen liitetiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA JA  
ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Liitetieto 1

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä  
menetelmät

Jaksotusperiaatteet
Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan  
suoriteperusteen mukaisesti.

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 luovuttajan poistosuunnitel-
man mukaista jäljellä olevaa poistoaikaa (Valtuusto 
12.12.2016 § 8).

Sijoitusten arvostus
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa 
hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvos-
tuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennä-
köisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo 
palvelutuotannossa.

Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO – peri-
aatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä 
alemman hankintamenon tai todennäköisen luovu-
tushinnan 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 kiinteäkorkoisiksi. 

5 Tilinpäätöksen 
liitetiedot

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).

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA JA 
ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä osti enem-
mistön Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy:stä 
4.10.2018. Osakekaupan johdosta hyvinvointikun-
tayhtymälle muodostui velvollisuus laatia konserni-
tilinpäätös. Konsernitilinpäätöksen laatimista koske-
va yleisohjeen mukaan kuntayhtymien tulee laatia 
konsernitilinpäätös, sisältäen konsernin tuloslaskel-
man ja rahoituslaskelman sekä konsernitaseen, jotta 
jäsenkunnat pystyisivät laatimaan oman konserni-
tilinpäätöksensä täydellisenä oikein kuntayhtymän 
konsernitilinpäätöksestä. 

Konsernitilinpäätöksen laajuus 
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytä-
ryhteisöt (1), osakkuusyhteisöt (3). Osakkuusyhteisöt 
on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konserniti-
linpäätökseen.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet 
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä 
saamiset ja velat on vähennetty. Pysyviin vastaaviin 
sisältyviä sisäisiä katteita ei ollut tilikaudella 2018. 

Keskinäisen omistuksen eliminointi
Kuntayhtymän ja sen tytäryhteisön keskinäisen 
omistuksen eliminointi on tehty. Omistuksen elimi-
noinneissa syntynyt ero on kirjattu kokonaisuudes-
saan hankintatilikaudelle.

Vähemmistöosuudet 
Vähemmistöosuudet on erotettu yli- ja alijäämäs-
tä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta 
pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu 
Poisto-oikaisu on tehty ainoastaan rakennusten 
osalta. Tytäryhteisöllä ei ollut ao. poistoja. Osak-
kuusyhteisöjen kirjanpidossa rakennusten poistot 
on kirjattu suunnitelman poistojen mukaisesti, joten 
poisto-oikaisulle ei ole ollut tarvetta. 

Poistoero ja vapaehtoiset varaukset 
Konsernitaseessa kuntayhtymän poistoero on yhdis-
tetty edellisten tilikausien ylijäämiin. 
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Osakkuusyhteisöjen yhdistelyssä niiden omaan pää-
omaan on lisätty vapaaehtoisten varausten yhteis-
määrä vähennettynä laskennallisella verovelalla. 
Osakkuusyhteisöjen voittoa laskettaessa on otettu 
huomioon vapaaehtoisten varausten muutos vähen-
nettynä laskennallisella verovelalla. 

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Kuntayhtymän toimintatuotot *) Konserni Kuntayhtymä

2018 2017 2018 2017

Myyntituotot jäsenkunnilta 618 064 743 599 005 415 618 064 743 599 005 415

Myyntituotot ulkokunnilta ja kuntayhtymiltä 9 281 019 11 955 280 9 281 019 11 955 280

Erityisvaltionosuus 1 502 923 1 628 007 1 502 923 1 628 007

Muut myyntituotot 21 675 263 15 321 827 18 076 822 15 321 827

Maksutuotot 59 315 546 60 105 849 59 315 546 60 105 849

Tuet ja avustukset 7 479 536 6 859 799 7 479 536 6 859 799

Muut toimintatuotot 11 188 359 11 212 776 11 188 359 11 212 776

Kalliin hoidon tasaus ja erityisvelvoitemaksu 5 762 021 4 690 115 5 762 021 4 690 115

Kuntayhtymän toimintatuotot yhteensä 734 269 410 710 779 068 730 670 968 710 779 068

*) Toimintatuottojen erittely esitetään ulkoisista eristä

Palvelujen ostojen erittely Kuntayhtymä

2018 2017

Asiakaspalvelujen ostot 135 029 365 138 306 370

Muiden palvelujen ostot 122 047 740 104 878 037

Kuntayhtymän palvelujen ostot yhteensä 257 077 105 243 184 407

Liitetieto 6

Liitetieto 9

Osakkuusyhteisöt
Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusme-
nettelyllä konsernitilinpäätökseen.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus 
Konsernitilinpäätös on laadittu tilikaudella ensim-
mäistä kertaa, joten konsernin vuoden 2017                           
vertailutietoina esitetään kuntayhtymän luvut.

Liitetieto 11
   
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista   
   
Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukai-
set 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     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     15 vuotta 
    Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet     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. magneettikuvauslaitteisto,  
 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 vuosikuluksi.

Liitetieto 12

Liitetieto 14

Liitetieto 15

Pakollisten varausten muutokset Konserni Kuntayhtymä

2018 2017 2018 2017

Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1. 12 069 333 11 810 971 12 069 333 11 810 971

      Lisäykset tilikaudella 1 954 000 1 885 712 1 954 000 1 885 712

      Vähennykset tilikaudella -1 430 000 -1 627 350 -1 430 000 -1 627 350

Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12. 12 593 333 12 069 333 12 593 333 12 069 333

Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely Konserni Kuntayhtymä

2018 2017 2018 2017

Satunnaiset tuotot

   Fimlab Laboratoriot Oy, laboratoriotoimintojen myynti 5 200 000 0 5 200 000 0

   Lakiasiaintoimisto Asiakasturva, PHP Holding osakkeiden myynti 734 232 0 734 232 0

Satunnaiset tuotot yhteensä 5 934 231 0 5 934 231 0

Osinkotuottojen erittely Kuntayhtymä

2018 2017

Osinkotuotot muista yhteisöistä 142 721 184 400

Yhteensä 142 721 184 400

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Liitetieto 19 

Pysyvät vastaavat / Kuntayhtymä

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet

Aineettomat 
oikeudet

Muut pitkä-
vaikutteiset

menot

Ennakko-
maksut

Yhteensä Maa-
ja vesi-
alueet

Raken-
nukset

Kiinteät
rakenteet
ja laitteet

Koneet
ja 

kalusto

Muut 
aineelliset

hyödykkeet

Ennakko-
maksut ja
kesk.er.h.

Yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1. 1 061 968 28 435 0 1 090 402 645 480 73 743 381 844 668 16 119 385 34 974 1 355 777 92 743 666

Lisäykset tilikauden aikana 696 100 0 0 696 100 0 1 283 474 0 4 450 072 0 2 470 776 8 204 322

Rahoitusosuudet tilikaudella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vähennykset tilikauden aikana 1 733 0 0 1 733 0 0 0 596 728 0 0 596 728

Siirrot erien välillä 0 0 0 0 0 410 014 -580 279 824 248 0 -653 983 0

Tilikauden poisto 608 458 28 435 0 636 892 0 6 614 471 57 100 5 443 028 0 0 12 114 598

Arvonalennukset ja niiden palautukset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poistamaton hankintameno 31.12. 1 147 877 0 0 1 147 877 645 480 68 822 398 207 290 15 353 949 34 974 3 172 571 88 236 661

Arvonkorotukset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kirjanpitoarvo 31.12. 1 147 877 0 0 1 147 877 645 480 68 822 398 207 290 15 353 949 34 974 3 172 571 88 236 661

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet

Aineettomat 
oikeudet

Muut pitkä-
vaikutteiset

menot

Ennakko-
maksut

Yhteensä Maa-
ja vesi-
alueet

Raken-
nukset

Kiinteät
rakenteet
ja laitteet

Koneet
ja 

kalusto

Muut 
aineelliset

hyödykkeet

Ennakko-
maksut ja
kesk.er.h.

Yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1. 1 061 968 28 435 0 1 090 402 645 480 73 743 381 844 668 16 119 385 34 974 1 355 777 93 834 068

Lisäykset tilikauden aikana 707 620 0 0 707 620 25 840 2 033 352 30 855 6 439 442 24 668 2 470 776 11 732 554

Rahoitusosuudet tilikaudella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vähennykset tilikauden aikana 1 733 0 0 1 733 0 0 0 596 728 0 0 598 461

Siirrot erien välillä 0 0 0 0 0 410 014 -580 278 824 248 0 -653 983 0

Tilikauden poisto 614 114 28 435 0 642 549 0 6 631 687 65 295 5 787 857 2 306 0 13 129 694

Arvonalennukset ja niiden palautukset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poistamaton hankintameno 31.12. 1 153 741 0 0 1 153 741 671 320 69 555 060 229 950 16 998 490 57 336 3 172 571 91 838 467

Arvonkorotukset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kirjanpitoarvo 31.12. 1 153 741 0 0 1 153 741 671 320 69 555 060 229 950 16 998 490 57 336 3 172 571 91 838 467

Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet

Osakkeet 
konserni-

yhtiöt

Osakkeet
omistusyht.

yhteisöt

Kunta-
yhtymä-
osuudet

Muut 
osakkeet 

ja osuudet

Yhteensä Muut laina- 
saamiset

Yhteensä Kaikki 
yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1. 0 0 0 1 598 207 1 598 207 1 052 000 2 650 207 96 484 275

Lisäykset tilikauden aikana 1 457 080 0 0 3 727 153 5 184 232 0 5 184 232 14 084 654

Rahoitusosuudet tilikaudella 0 0 0 0 0 0 0 0

Vähennykset tilikauden aikana 0 0 0 0 0 0 0 598 461

Siirrot erien välillä                            68 192 198 620 0 -266 812 0 0 0 0

Tilikauden poisto 0 0 0 0 0 0 0 12 751 490

Arvonalennukset ja niiden palautukset 0 0 0 -444 -444 0 -444 -444

Poistamaton hankintameno 31.12. 1 525 272 198 620 0 5 058 104 6 781 995 1 052 000 7 833 995 97 218 534

Arvonkorotukset 0 0 0 0 0 0 0

Kirjanpitoarvo 31.12. 1 525 272 198 620 0 5 058 104 6 781 995 1 052 000 7 833 995 97 218 534

Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet Saamiset

Osakkeet 
konserni-

yhtiöt

Osakkeet
omistusyht.

yhteisöt

Kunta-
yhtymä-
osuudet

Muut 
osakkeet 

ja osuudet

Yhteensä Yhteensä Kaikki 
yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1. 0 0 0 1 598 207 1 598 207 1 052 000 0 2 650 207 95 393 873

Lisäykset tilikauden aikana 0 45 151 0 3 741 722 3 786 873 0 2 186 3 789 060 11 993 381

Rahoitusosuudet tilikaudella 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vähennykset tilikauden aikana 0 23 484 0 0 23 484 0 0 23 484 620 212

Siirrot erien välillä                            0 198 620 0 -266 812 -68 192 0 0 -68 192 -68 192

Tilikauden poisto 0 0 0 0 0 0 0 0 12 114 598

Arvonalennukset ja niiden palautukset 0 0 0 -444 -444 0 0 -444 -444

Poistamaton hankintameno 31.12. 0 220 287 0 5 072 673 5 292 960 1 052 000 2 186 6 347 147 94 583 807

Arvonkorotukset 0 0 0 0 0 0 0 0

Kirjanpitoarvo 31.12. 0 220 287 0 5 072 673 5 292 960 1 052 000 2 186 6 347 147 94 583 807

Pysyvät vastaavat / Konserni
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Liitetieto 19 Liitetieto 24

Liitetieto 25

Liitetieto 23

Liitetieto 20–22

Maa- ja vesialueet erittely Konserni Kuntayhtymä

2018 2017 2018 2017

Maa- ja vesialueet 645 480 645 480 645 480 645 480

      Kiinteistöjen liittymismaksut 125 816 125 816 125 816 125 816

      Muut maa- ja vesialueet 519 664 519 664 519 664 519 664

Maa- ja vesialueet yhteensä 645 480 645 480 645 480 645 480

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Konserni Kuntayhtymä

2018 2017 2018 2017

Lyhytaikaiset siirtosaamiset

      Ennakkomenot 25 611 472 837 0 472 837

Tulojäämät

      Kelan korvaus työterveydenhuollosta 1 500 000 1 390 000 1 500 000 1 390 000

      TVR-koulutuskorvaus 201 381 188 954 201 381 188 954

      Potilasvakuutus 68 316 301 210 68 316 301 210

      Muut tulojäämät 438 241 1 460 430 865 1 460

Tulojäämät yhteensä 2 207 938 0 2 200 562 1 881 624

Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 2 233 549 472 837 2 200 562 2 354 461

Oman pääoman erittely Konserni Kuntayhtymä

2018 2017 2018 2017

Peruspääoma 1.1. 60 536 544 60 536 544 60 536 544 60 536 544

Peruspääoma 31.12. 60 536 544 60 536 544 60 536 544 60 536 544

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 1 134 061 0 1 134 061 1 248 792

      Peruspalvelukeskus Aava ylijäämien palautus kunnille 0 0 -300 002

      P-H Tekstiilihuolto Oy: Lisäykset 3 555 178 0 0 0

      P-H Tekstiilihuolto Oy: Vähennykset -2 221 699 0 0 0

Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 2 467 541 0 1 134 061 948 790

Tilikauden ylijäämä 722 770 0 341 977 185 271

Oma pääoma yhteensä 63 726 856 0 62 012 583 61 670 606

Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä

Saamisten erittely Konserni Kuntayhtymä

2018 2017 2018 2017

Pitkä- 
aikaiset

Lyhyt- 
aikaiset

Pitkä- 
aikaiset

Lyhyt- 
aikaiset

Pitkä- 
aikaiset

Lyhyt- 
aikaiset

Pitkä- 
aikaiset

Lyhyt- 
aikaiset

Saamiset osakkuus-  
sekä muilta omistus- 
yhteysyhteisöiltä

      Myyntisaamiset 0 813 546 0 0 777 082 981 621

      Lainasaamiset 1 052 000 0 0 0 1 052 000 1 052 000

      Muut saamiset 2 186 253 969 0 0 253 969

Saamiset yhteensä 1 054 186 1 067 515 0 0 1 052 000 1 031 051 1 052 000 981 621

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

Kuntakonsernin osuus

Nimi Kotipaikka

Kunta- 
yhtymän 
omistus-

osuus

Konsernin 
omistus-

osuus
 omasta  

pääomasta  
vieraasta  

pääomasta

tilikauden  
voitosta/ 
tappiosta

Tytäryhteisöt

      Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy Lahti 77,39 % 77,39 % 1 871 575 451 781 101 577

Osakkuusyhteisöt

      Lahden SairaalaParkki Oy Lahti 38,00 % 38,00 % 0 0 0

      Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy Lahti 43,10 % 43,10 % 0 0 0

      Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy Lahti 43,10 % 43,10 % 0 0 0

Kuntayhtymät

      Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Lahti 100,00 % 62 012 583 127 160 705 341 977

Yhteensä 63 884 158 127 612 485 443 555

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
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Erittely peruspääoman jakautumisesta Jäsenkunnan osuus peruspääomasta

 2018 2017

Asikkala 2 685 560 2 685 560

Hartola 1 167 563 1 167 563

Heinola 5 768 763 5 768 763

Hollola 6 666 704 6 666 704

Iitti 1 713 491 1 713 491

Kärkölä 1 759 052 1 759 052

Lahti 31 687 086 31 687 086

Myrskylä 457 833 457 833

Orimattila 4 927 321 4 927 321

Padasjoki 1 386 525 1 386 525

Pukkila 696 641 696 641

Sysmä 1 620 003 1 620 003

Peruspääoma yhteensä 60 536 544 60 536 544

Pitkäaikaiset velat Konserni Kuntayhtymä

2018 2017 2018 2017

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 14 254 500 16 203 877 14 254 500 16 203 877

Pitkäaikaiset velat yhteensä 14 254 500 16 203 877 14 254 500 16 203 877

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

Sekkilimiitti Kuntayhtymä

2018 2017

Luotollisen sekkitilin sekkilimiitti 31.12. 20 000 000 20 000 000

Liitetieto 27

Liitetieto 31

Liitetieto 29

Pakolliset varaukset Konserni Kuntayhtymä

2018 2017 2018 2017

Muut pakolliset varaukset

      Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu 12 593 609 12 069 333 12 593 609 12 069 333

Muut pakolliset varaukset yhteensä 12 593 609 12 069 333 12 593 609 12 069 333

Liitetieto 30

Vieras pääoma 2018 2017

Pitkäaikainen Lyhytaikainen Pitkäaikainen Lyhytaikainen

Velat tytäryhteisöille

Ostovelat 271 551 0 0

Yhteensä 271 551 0 0

Liitetieto 33

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Konserni Kuntayhtymä

2018 2017 2018 2017

Lyhytaikaiset siirtovelat

Tuloennakot

Menojäämät

      Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset 44 937 216 44 025 170 44 732 849 44 025 170

      Potilasvakuutuspooli 1 430 000 1 627 350 1 430 000 1 627 350

      Korkojaksotukset 126 549 134 768 126 549 134 768

      Muut menojäämät 12 986 441 4 606 623 12 941 712 4 606 623

Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 59 480 207 50 393 911 59 231 110 50 393 911

Siirtovelat yhteensä 59 480 207 50 393 911 59 231 110 50 393 911

§ 50, Hallitus, 25.03.2019, : Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus 2018



68 69Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä  |  Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä  |  Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Liitetieto 38

Liitetieto 41

Vuokravastuut Konserni Kuntayhtymä

2018 2017 2018 2017

Vuokravastuut yhteensä 304 622 686 191 470 203 304 622 686 191 470 203

Vuokravastuut yhteensä,  
vastuut voimassa 28.2.2019 - 31.12.2043

304 622 686 191 470 203 304 622 686 191 470 203

 - seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 22 471 594 14 854 504 22 471 594 14 854 504

- myöhemmin maksettavat 282 151 092 176 615 699 282 151 092 176 615 699

Leasingvastuut yhteensä alv 0 % 7 181 815 7 464 497 7 181 815 7 464 497

- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 3 358 726 3 082 443 3 358 726 3 082 443

- myöhemmin maksettavat 3 823 089 4 382 054 3 823 089 4 382 054

Yhteensä 311 804 501 198 934 700 311 804 501 198 934 700

Leasingvuokrasopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita.  

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt Konserni Kuntayhtymä

Sopimusvastuut 2018 2017 2018 2017

Realisoitumattomat vuokravakuudet 122 697 578 921 122 697 578 921

Perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut 8 242 893 8 081 042 8 242 893 8 081 042

Lahjakirjat professuureista yliopistoille 193 667 242 000 193 667 242 000

7 304 053 8 901 963 7 304 053 8 901 963

Kiinnitykset kuntayhtymän kiinteistöön tunnukset 398-31-04-6 ja 398-31-0-6

Panttikirjat 4783 - 4785   Omassa hallussa 0 840 000 0 840 000

Panttikirja 4320 Nordean hallussa 0 840 000 0 840 000

Yhteensä 0 1 680 000 0 1 680 000

Potilasvakuutusmaksuihin liittyvä velka vakuutuskausille 1987-2019 yhteensä 19 608 512 euroa.

Velka kattaa VPL:n perusteella mahdollisesti aiheutuvat vastuut 5 584 907 euroa,  joita ei

kirjattu tilikauden kuluksi ja varaukseksi. Pakollisiin varauksiin on kirjattu  12 593 609 ja muihin siirtovelkoihin 1 430 000.

Markkinaoikeudessa potilastietojärjestelmän käytön laajennukseen liittyvä hyvitysvaatimus 200 000 euroa. 

Koronvaihtosopimus 1 / 693625 Nordea

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.

Korkoa maksetaan  Kiinteä korko 4,85%

Korkoa saadaan 12kk euribor(sis.mahd.marginaalin)

Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 533 329 799 996 533 329 799 996

Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) -40 646 -79 822 -40 646 -79 822

Lyhennysohjelma bullet

Sopimuksen alkamispäivä  19.9.2007

Sopimuksen eräpäivä         21.9.2020

Koronvaihtosopimus 2 / 363507 Osuuspankki

Koronvaihtosopimus  2 on tehty nykyisen salkun kahden lainan korkoriskin suojaamiseksi.

Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi. Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma, eräpäivä sekä koronmaksupäivät eivät 

vastaa toisiaan.

Korkoa maksetaan  Kiinteä korko 0,844%

Korkoa saadaan 12kk euribor(sis.mahd.marginaalin)

Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 3 670 000 4 140 000 3 670 000 4 140 000

Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) -84 487 -81 119 -84 487 -81 119

Lyhennysohjelma bullet

Sopimuksen alkamispäivä  19.12.2014

Sopimuksen eräpäivä         19.12.2023

Koronvaihtosopimus 3 / 363509 Osuuspankki

Koronvaihtosopimus 3 on tehty  suojaamaan koko lainasalkkua tulevan rahoitustarpeen

korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi.

Korkoa maksetaan  Kiinteä korko 1,066%

Korkoa saadaan 12kk euribor(sis.mahd.marginaalin)

Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000

Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) -292 819 -253 051 -292 819 -253 051

Lyhennysohjelma bullet

Sopimuksen alkamispäivä  15.6.2015

Sopimuksen eräpäivä         15.12.2023
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HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

Henkilöstön lukumäärä 31.12. Konserni Kuntayhtymä

2018 2017 2018 2017

Vakinaiset

Ympäristöterveyskeskus 26 25 26 25

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso 9 5 9 5

Laboratoriopalvelujen ja lääkehuollon liikelaitos 55 198 55 198

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus 1 869 1 955 1 869 1 955

Perhe- ja sosiaalipalvelut 1 381 1 336 1 381 1 336

Strategia- ja tukipalvelut 489 450 489 450

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut 1 866 1 773 1 866 1 773

Yhtymän johto 13 6 13 6

Muut 49 0 0 0

Vakinaiset yhteensä 5 757 5 748 5 708 5 748

Määräaikaiset

Ympäristöterveyskeskus 5 4 5 4

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso 6 18 6 18

Laboratoriopalvelujen ja lääkehuollon liikelaitos 8 29 8 29

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus 459 563 459 563

Perhe- ja sosiaalipalvelut 332 357 332 357

Strategia- ja tukipalvelut 84 72 84 72

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut 476 511 476 511

Yhtymän johto 1 0 1 0

Määräaikaiset yhteensä 1 371 1 554 1 371 1 554

Henkilöstön lukumäärä yhteensä 7 079 7 302 7 079 7 302

Henkilöstökulut Konserni Kuntayhtymä

2018 2017 2018 2017

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 335 175 308 328 620 186 335 175 308 328 620 186

Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja  
aineellisiin hyödykkeisiin

232 650 124 899 232 650 124 899

Henkilöstökulut yhteensä 335 407 958 328 745 085 335 407 958 328 745 085

Tilintarkastajan palkkiot 2018 2017

BDO Audiator Oy

Tilintarkastuspalkkiot (lakisääteinen tarkastus) 37 753 35 715

Muut tilintarkastajalle kuuluvat tehtävät 0 0

Tarkastuslautakunnan avustaminen 8 327 13 775

Muut palkkiot 35 388 54 174

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

Tilintarkastuspalkkiot (lakisääteinen tarkastus) 12 870

KPMG Oy Ab

Muut palkkiot 10 988

Palkkiot yhteensä 105 233 103 664

Liitetieto 42

Liitetieto 43

Liitetieto 45
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Kirjanpidon osa Tositelaji Numerosarja
Kirjanpitojärjestelmien  
keskinäiset yhteydet

Miten ja missä säilytetään

Tilinpäätös

Yrityksen tasekirjassa on esi-
tetty kirjanpitolain edellyt-
tämä tilinpäätös, toiminta-
kertomus sekä luettelo kir-
janpidoista ja aineistosta

Yrityksessä paperilla

Pääkirjanpito Pää- ja Päiväkirjat
Pääkirjanpitoon kootaan 
yhteenveto esijärjestelmien 
tapahtumista

Tapahtumat säilytetään 
sähköisenä DA-arkistossa

Käyttöomaisuus AA 01 Käyttöom.kirjaus
KOM osa SAP-järjestelmää, 
joka on integroitu suoraan 
pääkirjanpitoon

SAP kirjanpito- 
järjestelmässä 

AF 03 Poistokirjaukset

PU 77 Pääkirjat. (purku)

Kirjanpitotosite - 
Tasaustosite

AB 01 Pankin+myren+osren välitilien tasaukset
Osa SAP-järjestelmää,  
joka on integroitu suoraan 
pääkirjanpitoon

SAP kirjanpito- 
järjestelmässä 

Pääkirjatilitosite SA 01 Oikaisumuistio
Pääkirjatositteet viedään 
pääkirjanpitoon manuaa-
lisesti

SAP kirjanpito- 
järjestelmässä liitteineen

SE 01 Pääkirjatosite, esijärjestelmästä
Pääkirjatositteet viedään 
pääkirjanpitoon excelinä

SB 12 Pääkirjatilikirjaus, jaksotus

JP 12 Jaksotustositteen purku

Y1 06 Yritysten välinen kirjaus

Y2 06 Yritysten välinen kirjaus, esijärjestelmästä
Pääkirjatositteet viedään 
pääkirjanpitoon excelinä

SK 21 Kassatosite

ST 10 Muistio, toistuvaissuoritus - ulkoinen

Alv-vero kauden  
vaihteessa

SV 01 Alv saatava- ja velkatilien netotus
Osa SAP-järjestelmää, joka 
on integroitu suoraan pää-
kirjanpitoon

SAP kirjanpito- 
järjestelmässä,  
sähköisessä DA arkistossa

Liittymät L1 02 FK Palkkaliittymä
Tapahtumat siirretään liitty-
män kautta pääkirjanpitoon 
tapahtumakohtaisesti

Palkkakirjanpito ja siihen 
liittyvät erittelyt ja  
laskelmat säilytetään  
sähköisenä DA-arkistossa

L2 02 TEM Matkalaskuliittymä

L3 02 Effica YPH-liittymä (sote)

L3 02 Fiica YPH liittymä

R2 04 Rahoitus - Maksatus, pankin välitili SAP järjestelmä
Tapahtumat säilytetään 
sähköisenä DA-arkistossa

Myyntireskontra RV 98 Laskun siirto

Myyntireskontran tapah-
tumat ovat osa SAP-järjes-
telmää, joka on integroitu 
suoraan pääkirjanpitoon

Tapahtumat säilytetään 
sähköisenä DA-arkistossa

DZ 14 Asiakkaat - maksu

LT 11 Luottotappiokirjaus

Ostoreskontra KR 19 Toimittajat - lasku
Tositteet siirtyvät Baswa-
re IP:n kautta SAP järjes-
telmään

Tapahtumat säilytetään 
sähköisenä DA-arkistossa

KZ 15 Toimittajat - maksu

KG 17 Toimittajat - hyvit.

KS 19 PSOP veloituslasku
Tositteet siirtyvät liittymän 
kautta Basware IP, josta SAP 
järjestelmään

KH 17 PSOP hyvityslasku
Tositteet siirtyvät liittymän 
kautta Basware IP, josta SAP 
järjestelmään

Tiliotteet ZP 20 Maksukirjaus
Basware maksuliikenneoh-
jelmasta liittymien kautta 
SAP kirjanpitojärjestelmään

Tapahtumat säilytetään 
sähköisenä DA-arkistossa

COFI-täsmäytys SC 78 Sisäinen laskenta
SAP kirjanpito- 
järjestelmässä 

Luettelo kirjanpidosta ja aineistoistaLiitetieto 46

Kuntayhtymä on antanut osakkuusyhteisölleen Lahden sairaalaparkki Oy osakaslainaa 190 000 euroa, josta on 31.12.2018  
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 
31.12.2018 avoimena 431 000 euroa. Laina on Osakeyhtiölain 12 mukainen laina.

Kuntayhtymä on antanut osakkuusyhteisölleen Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy pääomalainaa 
431 000 euroa, josta on 31.12.2018 avoimena 431 000 euroa. Laina on Osakeyhtiölain 12 mukainen laina.

Kuntayhtymän arvion mukaan lainoihin ei sisälly merkittävää taloudellista riskiä.

Kuntayhtymän jäsenkuntien rahoituksen yhteismäärä yhtymän menoihin oli 623.826.763.57 euroa vuonna 2018.   
  
Valtuusto valitsi 30.1.2017 toimitusjohtajan, jonka kanssa on solmittu kuntalain mukainen johtajasopimus,   
jossa on sovittu 3 - 6 kuukauden palkkaa vastaavasta erokorvauksesta.      
     
Konsernin lähipiirin / intressipiirin kanssa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia.      
    
Konsernin lähipiiriin kuuluvia henkilöitä ja toimijoita ovat:     
Lahden Sairaalaparkki Oy     
Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy     
Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy     
Toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet, toimialajohtajat sekä  valtuuston, liikelaitosten johtokuntien ja lautakuntien puheenjohtajat 
    

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista   
   
Pääkirjanpito   
Päiväkirja  
Pääkirja  
Tilinpäätös  
   
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.   
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6.1 Päijät-Hämeen labora-
toriopalvelujen ja lää-
kehuollon liikelaitoksen 
eriytetty tilinpäätös ja 
toimintakertomus

Sisällysluettelo

1. Toimintakertomus 76
1.1 Liikelaitoksen johtajan katsaus 76
1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 76
1.3 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 76
1.4 Lopuksi 76

2. Toiminnallisia huomioita 77
2.1 Arvio merkittävimmistä riskeistä 77

3. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 77
3.1 Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen 77
3.2 Riskienhallinnan järjestäminen 77
3.3 Omaisuuden hankinnan, hoidon ja luovutuksen valvonta 78
3.4 Sopimustoiminta 78
3.5 Henkilöstö 78

4. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 80
4.1 Tuloksen muodostuminen 80
4.2 Toiminnan rahoitus 81
4.3 Tilikauden tuloksen käsittely 82

5. Talousarvion toteutuminen 84
5.1 Seurantaa koskeva säätely 84
5.2 Suoritteiden toteutuminen 84
5.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 84
5.4 Investointien toteutuminen 86
5.5 Rahoitusosan toteutuminen 87
5.6 Kuntayhtymän valtuustoon ja liikelaitoksen johtokuntaan nähden sitovien erien toteutuminen 87

6. Tilinpäätöslaskelmat 88
6.1 Tuloslaskelma 88
6.2 Rahoituslaskelma 89
6.3 Tase 90

Liitetiedot 92

Tasetta koskevat liitetiedot 94
Vuoden 2018 tilinpäätöksen allekirjoitukset 97
Kirjanpitokirjat ja tositelajit 98

§ 50, Hallitus, 25.03.2019, : Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus 2018



76 77Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä  |  Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä  |  Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018

1 Toimintakertomus

1.1 Liikelaitoksen johtajan 
katsaus 

Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen ja lääkehuol-
lon liikelaitoksen (myöh. liikelaitos) vuosi 2018 oli 
muutokseen valmistautumisen vuosi. Liikelaitos saa-
vutti sille asetetut taloudelliset tavoitteet. Liikelai-
toksen johtokunta päätti hyvityksen antamisesta 
jäsenkuntien omistamille, ei markkinoilla toimiville 
asiakkailleen palvelujen käytön suhteessa. Hyvitys-
tä annettiin johtokunnan päätöksen mukaan siten, 
että liikelaitoksen tulokseksi ennen varauksia muo-
dostui 0,00 euroa. Liikelaitoksen tilikauden liike-
vaihto oli 41,7 m euroa alittaen talousarvion 934,4 t 
euroa. Liikevaihdon alituksen syynä on kliinisen ke-
mian, mikrobiologian ja patologian toimintojen siir-
tyminen Fimlab Laboratoriot Oy:n 1.12.2018 alkaen.

1.2 Olennaiset tapahtumat 
toiminnassa ja taloudessa

Vuonna 2018 johtokunnassa toimivat Mikko Komu-
lainen (puheenjohtaja), Pekka Kotiaho, Heimo Riut-
ta, Eija Sintonen, Paula Ryynänen (varapuheenjoh-
taja, yhtymän edustaja) ja Liisa Kokkonen (yhtymän 
edustaja).

Vuoden 2018 aikana laboratoriopalvelut ovat su-
juneet hyvin. Asiakkaiden hinnat pysyivät vuoden 
2017 tasolla. Keskeistä liikelaitoksen toiminnalle on 

ollut sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden tarpeiden 
kuuntelu ja niihin reagoiminen. 

Maaliskuussa 2018 yhtymän hallitus päätti läh-
teä selvittämään osan liikelaitoksen toimintojen 
myynnistä Fimlab Laboratoriot Oy:lle. Liiketoimin-
takaupasta tehtiin päätös yhtymän valtuustossa 
25.6.2018.

1.3 Arvio todennäköisestä 
tulevasta kehityksestä

Liikelaitos lakkautettiin 31.12.2018 Valtuuston 
13.12.2018 tekemällä päätöksellä. Liikelaitokseen 
1.12.2018 tapahtuneen liiketoimintakaupan jälkeen 
jäi kliinisen fysiologian, isotooppilääketieteen, klii-
nisen neurofysiologian, obduktion ja lääkehuollon 
toiminnot. Vuoden 2019 alusta nämä toiminnot yh-
distettiin hyvinvointikuntayhtymän Terveys- ja sai-
raanhoitopalveluiden toimialaan.

1.4 Lopuksi

Lämpimät kiitokset koko liikelaitoksen henkilöstöl-
le hyvästä työstä muutoksien keskellä vuoden 2018 
aikana. Kiitän myös sisäisiä ja ulkoisia asiakkaitam-
me sekä yhteistyökumppaneitamme. Kiitoksen an-
saitsee myös liikelaitoksen 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.

2 Toiminnallisia huomioita

Vuosi 2018 oli liikelaitoksessa toiminnallisiin muu-
toksiin valmistautumisen vuosi. Lääkehuolto val-
mistautui vuoden 2019 helmikuussa käyttöönotet-
tavaan kansalliseen lääkevarmennusjärjestelmään. 
Kliininen kemia, mikrobiologia ja patologia valmis-
tautuivat liiketoiminnan siirtymiseen Fimlab Labora-
toriot Oy:lle. Kliiniseen fysiologiaan palkattiin lää-
käri. Isotooppilääketieteessä varmistettiin PET-ku-
vausten saatavuutta lisäämällä tutkimuspäiviä. Klii-
nisessä neurofysiologiassa päivystysaikainen sta-
tus-EEG toiminta juurtui osaksi rutiinitoimintojam-
me. Myös uusi laatujärjestelmä, ISO 15189, otettiin 
käyttöön vuonna 2018. Kokonaistoimintaa ohjasi 
taloudellisuus sekä toiminnan hyvä laatu ja henki-
löstön hyvinvointi. 

2.1 Arvio merkittävimmistä 
riskeistä

Liikelaitoksen toiminnan loputtua 31.12.2018 arvio-
ta merkittävimmistä riskeistä ei enää tarkoituksen-
mukaista tehdä.

3 Selonteko sisäisen 
valvonnan järjestämisestä

3.1 Säännösten, määräysten ja 
päätösten noudattaminen

Laboratoriopalvelujen ja lääkehuollon liikelaitos on 
ollut juridisesti osa Päijät-Hämeen hyvinvointikun-
tayhtymää ja on noudattanut kuntayhtymän hallin-
nosta ja sisäisestä valvonnasta annettuja ohjeita se-
kä kaikkia muita yhtymän ohjeita ja sääntöjä niiltä 
osin, kuin ei ole muuta säädetty kunnallisista liike-
laitoksista tai ei muuta esitetä perustamissopimuk-
sessa ja johtosäännössä. 

Lähtökohtana liikelaitoksen sisäisellä valvonnal-
la on ollut, että johto varmistaa, että kaikissa täyte-
tyissä toimissa ja viroissa on ammattitaitoiset, hyvin 
perehdytetyt henkilöt, joilla on tehtäväänsä vaadit-
tava ja riittävä koulutus sekä kokemus.  

Keskeiset ohjeet ja säännöt on käsitelty 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. Tulosyksikkö-
tason informointi on ollut tulosyksikön johtajan vas-
tuulla ja hänen apunaan ovat olleet muut tulosyk-
sikön esimiehet. Hoitohenkilöstön esimiehet osallis-
tuivat aktiivisesti ohjeita ja sääntöjä koskeviin kou-
lutustilaisuuksiin. Liikelaitoksen tulosyksiköitä kos-
kevat päätökset saatettiin asianosaisten tietoon sih-
teerin toimesta. 

Toimitusjohtaja raportoi johtokunnan kokouksis-
sa liikelaitoksen taloudellisesta tilanteesta ja toimin-
nasta. Toimitusjohtajan tekemät viranhaltijapäätök-
set esitettiin johtokunnalle kussakin kokouksessa. 
Johtokunta kokoontui 10 kertaa vuonna 2018.

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

Talouden ja tavoitteiden toteutumista seurattiin 
kuukausittain kuukausiraportoinnin sekä osavuosi-
raportoinnin yhteydessä liikelaitoksen johtokunnas-
sa ja laajennetussa johtoryhmässä sekä osastoko-
kouksissa. Raportoinnissa kiinnitettiin huomio eri-
tyisesti poikkeamiin ja niiden korjaamiseen. Mah-
dollisista toiminnan muutoksista ja talousarvionen-
nusteeseen vaikuttavista tekijöistä keskusteltiin ai-
na tarvittaessa johtoryhmän jäsenten ja esimiesten 
kesken.

Asiakkaille toimitettiin kuukausittain raportti 
analyysitoiminnan ja muun mahdollisen laborato-
riopalvelun asiakaskohtaisista suoritteista ja niistä 
asiakkaalle syntyneistä kustannuksista asiakkaiden 
kanssa sovitulla raportointimuodolla.

Asetettujen tavoitteiden toteutumista seurattiin 
sekä tulosyksikkötasolla että liikelaitosta kokonai-
suutena tarkastellen. Näihin tavoitteisiin kuuluvat 
edellä mainitun talouden ohella toiminnalliset ta-
voitteet, investointien toteutuminen sekä henkilös-
töasiat. Yksikkökohtainen seuranta oli vastuuyksi-
köiden johtajien vastuulla.

3.2 Riskienhallinnan 
järjestäminen

Laatujärjestelmä ja sen puitteissa laaditut ohjeet ja 
menettelyt (laatu- ja toimintakäsikirjat) olivat tär-
kein riskinhallintamenetelmä eli laboratoriotyön ja 
lääkehuollon hyvät toimintatavat. Riskienhallintaa 
toteutettiin 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 käytettiin 
työturvallisuustarkastuksia ja yhteistyötä työsuoje-
luhenkilöstön kanssa. Investointeihin liittyviä riskejä 
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minimoitiin menettelyohjeiden avulla ja johtokun-
takäsittelyn sekä johtoryhmä- ja esimiesvalvonnan 
avulla. 

Työturvallisuustarkastus ei kohdistu joka vuosi 
kaikkiin yksiköihin. Riskienhallintaa ja sopimusten-
hallintaa seurattiin liikelaitoksen johdon katselmuk-
sissa. Riskienhallinnan keskeisiä menettelytapoja 
olivat myös auditoinnit, perehdytys, systemaattisuus 
ja jatkuvuus menettelytavoissa. Laitteiden käyttöön 
sekä työturvallisuuteen liittyvät vahinko- ja vaara-
tilanteet raportoitiin HaiPro-järjestelmän kautta ja 
valvovien viranomaisten antamien määräysten mu-
kaisesti.

Vastuu riskinarviointikartoituksen ja työturvalli-
suustarkastuksen toteuttamisesta oli tulosyksikön 
johtajalla ja hänen apunaan olivat muut yksikön esi-
miehet.

3.3 Omaisuuden hankinnan, 
hoidon ja luovutuksen valvonta

Kaikki investoinnit ja hankinnat sekä omaisuuden 
luovutukset tehtiin yhtymän ja liikelaitoksen ohjei-
den ja sääntöjen mukaisesti. Hankinnoissa hyödyn-
nettiin hyvinvointikuntayhtymän hankintatoimiston 
konsultaatiota ja ohjeistusta. Investointeja ja han-
kintoja seurattiin johtokunnan ja liikelaitoksen laa-
jennetun johtoryhmän kokouksissa esiteltävillä in-
vestointien ja hankintojen toteutumaraporteilla. 
Vahinkotilanteet raportoitiin lähimmälle esimiehel-
le ja asia käsiteltiin annettujen ohjeiden mukaisesti 
vahingon suuruuden mukaisesti. Liikelaitoksen lait-
teistosta ylläpidettiin laiterekisteriä. Lääkehankin-
noissa noudatettiin HUS-erva hankintasopimuksia. 
Lääkevarasto inventoitiin ja sille tehtiin vanhene-
misseurantaa säännöllisesti tavoitteena vanhene-
mishävikkien minimoiminen. 

3.4 Sopimustoiminta

Sopimukset oli tallennettu Tweb -sopimustenhallin-
tajärjestelmään. Sopimusehtojen toteutuminen tar-
kastettiin ostolaskujen käsittelyn ja talousennusteen 
laatimisen yhteydessä. Voimassa oleviin sopimuksiin 
vaikuttavat mahdolliset toiminnan muutokset ra-
portoitiin viikoittaisissa työkokouksissa. Sopimuk-
set sisälsivät sopimuksen voimassaoloajan ja irtisa-
nomisajan. Palvelusopimuksilla määriteltiin liikelai-
toksessa tuotettavien palvelujen määrä ja hinta. So-
pimukset saatettiin asianosaisten tietoon sihteerin 
toimesta.

3.5 Henkilöstö 

Laboratoriopalvelujen ja lääkehuollon liikelaitoksen 
vakinaisten virka- ja työsuhteisten määrä ajalla  
1.1.–31.12.2018 oli 197 ja määräaikaisten  
määrä 33. Henkilöstön poissaoloja kertyi yhteensä 
18 158 kalenteripäivää. Sairauspoissaoloja päivistä 
oli 2 408. Työmatka-, työ- ja vapaa-ajan tapaturmien 
osuus kaikista sairauspoissaoloista oli 8,8 %. Sairaus-
poissaolojen määrä laski hieman vuoden 2017 tasos-
ta. Marraskuun loppuun mennessä sairauspoissaolo-
ja oli kertynyt vuonna 2017 vastaavana aikana 2 484 
päivää. Suurin poissaolojen syy oli edelleen tuki- ja 
liikuntaelinten sairaudet.   

Henkilöstön keski-ikä nuorentui ollen 45,8 vuotta.  
Suurin henkilöryhmä oli edelleen 55–64 -vuotiaat 
(31 %). 

Bioanalyytikoista ja röntgenhoitajista on vajetta. 
Tätä vajetta helpottamaan Lahden ammattikorkea-
koulussa alkaa syksyllä 2019 bioanalyytikko -koulu-
tus Savonia ammattikorkeakoulun tuottamana. Pa-
tologialla ja kliinisellä neurofysiologialla oli lääkä-
rivirkoja täyttämättä. Lääkärivajetta korvattiin os-
topalveluna. Tulevaisuuden rekrytointihaaste muo-
dostuu osaavan työvoiman saatavuudesta. Huolena 
on vaativan analyysi- ja päivystysosaamisen turvaa-
minen. Lääkehuollonhenkilöstöä on ollut toistaisek-
si saatavilla. Kokeneen ja erityisosaamista omaavan 
lääkehuollonhenkilöstön rekrytointi ei ole nykyises-
sä 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 

4.2 Toiminnan rahoitus 

Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen ja lääkehuollon liikelaitos  
Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

 (1000 €) 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

Liikevaihto 41 686 41 801

Liiketoiminnan muut tuotot 35 38

Tuet ja avustukset 0 6

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -21 195 -21 130

Varastojen muutos 0 0

Palvelujen ostot -9 171 -30 366 -8 604 -29 734

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -8 077 -8 369

Henkilösivukulut

Eläkekulut -1 360 -1 553

Muut henkilösivukulut -303 -9 740 -376 -10 299

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -989 -1 009

Liiketoiminnan muut kulut -623 -749

Liikeylijäämä 3 54

Rahoitustuotot ja -kulut

Kuntayhtymälle maksetut korkokulut -4 -4

Muut rahoitustuotot- ja kulut 1 -3 0 -4

Ylijäämä ennen varauksia 0 50

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

Tilikauden ylijäämä 170 220

Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,1 1,0

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

Voitto, % 0,0 0,1

(1000 €) 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

Toiminnan rahavirta

   Liikeylijäämä 3 54

   Poistot ja arvonalentumiset 989 1 009

   Rahoitustuotot ja -kulut -3 989 -4 1 059

Investointien rahavirta

   Investointimenot -365 -1 857

 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 598 0

Toiminnan ja investointien rahavirta 1 222 -798

Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutokset

   Pitkäaikaisten lainojen vähennys kuntayhtymälle -163 -163

   Lyhytaikaisten lainojen muutos kuntayhtymältä -3 382 4 977

Muut maksuvalmiuden muutokset

   Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -9 -5

   Vaihto-omaisuuden muutos -153 -2 972

   Saamisten muutos kuntayhtymältä 2 232 -1 751

   Saamisten muutos muilta -1 233 -273

   Korottomien velkojen muutos muilta -1 285 -448 2 352 -2 649

Rahoituksen rahavirta -3 993 2 165

Rahavarojen muutos +/- -2 771 1 367

Rahavarojen muutos

   Rahavarat 31.12. 0 2 771

   Rahavarat 1.1. 2 771 -2 771 1 404 1 367

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 4 vuodelta 494,0 -727,7

Investointien tulorahoitus % 270,6 57,2

Lainanhoitokate 6,0 6,4

Kassan riittävyys,  pv 0,0 29,6

Quick ratio 0,4 0,6

Current ratio 1,0 0,9

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)    

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.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

PYSYVÄT VASTAAVAT 2 705 3 927

Aineettomat hyödykkeet 159 178

   Aineettomat oikeudet 159 178

Aineelliset hyödykkeet 2 547 3 749

    Koneet ja kalusto 2 547 3 749

VAIHTUVAT VASTAAVAT 5 212 8 828

Vaihto-omaisuus 3 159 3 006

   Aineet ja tarvikkeet 3 159 3 006

Saamiset 2 053 3 051

Lyhytaikaiset saamiset 2 053 3 051

    Myyntisaamiset 86 196

    Saamiset kuntayhtymältä sis. 0 2 232

    Muut saamiset 1 967 621

    Siirtosaamiset 0 3

Rahat ja pankkisaamiset 0 2 771

VASTAAVAA YHTEENSÄ 7 917 12 755

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA 1 300 1 130

Peruspääoma 12 12

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 1 118 898

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 170 220

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 576 745

    Vapaaehtoiset varaukset 576 745

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 0 9

   Valtion toimeksiannot 0 9

VIERAS PÄÄOMA 6 042 10 871

Pitkäaikainen 813 975

     Lainat kuntayhtymältä 813 975

Lyhytaikainen 3 471 9 896

    Lainat kuntayhtymältä 1 758 5 140

    Ostovelat 1 757 2 748

    Muut velat 119 328

    Siirtovelat 1 595 1 680

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 7 917 12 755

Omavaraisuusaste, % 23,7 14,7

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 14,5 26,0

Velat ja vastuut käyttötuloista, % 14,6 26,1

Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 1 287 1 118

Lainakanta 31.12. (1000€) 975 6 115

Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen ja lääkehuollon 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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5 Talousarvion toteutuminen 

5.1 Seurantaa koskeva säätely
Johtokunta on talousarviossaan (johtokunta 
17.10.2017 § 54) määritellyt että liikelaitoksen ta-
voitteet ja toimenpiteet vuonna 2018 perustuvat 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tavoit-
teisiin. Näissä keskeiset tavoitteet olivat parantaa 
asukkaiden terveyttä ja toimintakykyä sekä luoda 
uutta elinvoimaa maakuntaan. Tavoitteiden toteu-
tumisessa oli keskeistä se, että johtamisessa edelly-
tettiin konkreettisia toimenpiteitä sekä määriteltiin 
selkeästi kuka tai ketkä ovat vastuussa toimenpiteis-
tä ja mikä on aikataulu niiden toteutukselle. Talou-
dellisen kestävyyden ja kilpailukyvyn varmistaminen 
edellytti myös tarvittavien investointien tekemistä, 
mutta investointien edellytyksenä piti olla hyvin pe-
rusteltu analyysi ja suunnitelma, miten investointi 
edistää tavoitteiden saavuttamista. Varsinaisia ta-

voitteita ja niiden seurantaan tarkoitettuja mittarei-
ta 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 
1.12.2017 § 57) liikelaitokselle antaman sitovan 
tavoitteen toteutuminen on viimeisessä kappa-
leessa. 

5.2 Suoritteiden toteutuminen 

Laboratoriotoimintojen myynti on toteutunut lähes 
talousarvion mukaisesti, kun ottaa huomioon osan 
liikelaitoksen liiketoimintojen myynnin Fimlab La-
boratoriot Oy:lle 1.12.2018 alkaen. Kliinisen fysio-
logian tutkimuksista myös lepo-EKG tutkimus siirtyi 
Fimlab Laboratoriot Oy:lle 1.12.2018 alkaen. Kliini-
sen neurofysiologian suoritteet olivat lievässä kas-
vussa vuoteen 2017 nähden.

Suoriteluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia 
vuoteen 2017 nähden. Tähän syynä on kliinisen ke-
mian, mikrobiologian ja patologian liiketoimintojen 
myynti Fimlab Laboratoriot Oy:lle 1.12.2018 alkaen.

Lääkehuollon myyntirivit ovat pysyneet vuoden 
2017 tasolla. Lääkevalmistuserät ovat nousseet pää-
sääntöisesti kipukasettien ja –ruiskujen lisääntymi-
sen myötä. Avohoidon reseptirivien (tartuntatauti-
lainsäädännön mukaiset lääkkeet) muutos johtuu 
lääkehoitojen muuttumisesta yksittäisistä valmisteis-
ta kombinaatiovalmisteiksi tartuntatautilainsäädän-
nön mukaisissa hoidoissa. 

Laboratoriotoiminnot Tot. 2017 TA 2018 Tot. 2018 Tot. - TA Tot.%

Kliininen kemia ja mikrobiologia 2 900 437 2 900 470 2 713 519 - 186 951 93,55

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede 95 462 95 435 91 302 -4 133 95,67

Kliininen neurofysiologia 3 559 3 200 3 609 409 112,78

Patologia 28 880 27 450 26 776 -674 97,54

Yhteensä 3 028 338 3 026 555 2 835 206 - 191 349

Lääkehuolto Tot. 2017 TA 2018 Tot. 2018 Tot. - TA Tot.%

Myyntirivit 171 966 170 000 169 952 -48 99,97

Solunsalpaajatoimitusrivit 13 823 13 700 14 008 308 102,25

Lääkevalmistuserät 1 917 2 000 2 103 103 105,15

Avohoidon reseptirivit 1 217 1 200 954 -236 80,33

5.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 

(1000 €) Ta 2018 Toteuma Poikkeama

Liikevaihto 42 621 41 686 935

Liiketoiminnan myyntitulot 42 621 41 686 935

Liiketoiminnan muut tuotot 0 35 -35

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -21 453 -21 195 -258

Palvelujen ostot -8 704 -9 171 467

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -8 700 -8 077 -623

Henkilösivukulut

Eläkekulut -1 468 -1 360 -108

Muut henkilösivukulut -351 -303 -48

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -1 093 -989 -104

Liiketoiminnan muut kulut -851 -623 -228

Liikeali-/ylijäämä 1 3 -2

Rahoitustuotot ja -kulut

Kuntayhtymälle maksetut korkokulut  * -1 -4 3

Muut rahoitustuotot ja kulut 1 0

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

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

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

Tilikauden ylijäämä 170 170 0

Valtuustoon nähden sitovat erät *

Johtokuntaan nähden sitovat erät **

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

Liikelaitoksen johtokunta päätti hyvityksen anta-
misesta jäsenkuntien omistamille, ei markkinoilla 
toimiville asiakkailleen palvelujen käytön suhtees-
sa. Liikelaitoksen tilikauden liikevaihto on 41,7 milj. 
euroa alittaen talousarvion 933 tuhannella eurol-
la. Alituksen selittää ennen kaikkea liiketoiminta-
kauppa Fimlab Laboratoriot Oy:n kanssa 1.12.2018 
alkaen. 

Toimintakulut ovat yhteensä n. 42 milj. euroa.  
Toimintakulut alittuivat talousarvioon nähden n. 
904 t euroa. Toimintakuluista materiaalit ja palve-
lut ylittävät talousarvion 209 t eurolla. Palveluiden 
ostojen ylitys oli 467 t euroa. Henkilöstökuluissa to-
teuma oli suunniteltua pienempi, talousarvio alittui 
yhteensä 778 t euroa.

4.3 Tilikauden tuloksen käsittely 

Laboratoriopalvelujen ja lääkehuollon liikelaitoksen 
tilikauden tulos ennen varausten ja rahastojen muu-
toksia on 0,00 euroa. Investointivarauksen käyttöön 
liittyvä poistoeron vähennys on 169 693,80 euroa. 
Yhtymän hallitus esittää valtuustolle tilinpäätöksen 
hyväksymistä sekä ylijäämän 169 693,80 euron siir-
tämistä omaan pääomaan edellisten tilikausien ali/
ylijäämään. 
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5.4 Investointien toteutuminen 

(1000 €)

Määrärahat TA 2018 31.12.18 Poikkeama

Muut investointimenot   

Tietojärjestelmähankkeet (sovellukset, laitteet) 145 145 0

Sairaalalaitteet ja -kalusto 426 221 205

Yhteensä 571 365 206

Investointimenot yhteensä    ** 571 365 206

Investointitulot yhteensä 0 598 -598

Investoinnit nettomenot 571 -233 804

Valtuustoon nähden sitovat erät *

Johtokuntaan nähden sitovat erät **

Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen ja lääkehuollon liikelaitos     
Investointien toteutumisvertailu        

Investointeihin varatut määrärahat alittuvat alkuperäiseen talousarvioon nähden n. 206 t euroa.  
Investointitulot koostuu Fimlab Oy:lle myydystä käyttöomaisuudesta. 

5.5 Rahoitusosan toteutuminen 

TA 2018 Toteuma Poikkeama

Toiminta ja investoinnit

Toiminnan rahavirta 1 093 989 104

Liikeylijäämä 1 3 -2

Poistot- ja arvonalentumiset 1 093 989 104

Rahoitustuotot ja -kulut +/- -1 -3 2

Investointien rahavirta -571 233 -804

Investointimenot       ** -571 -365 -206

Pys.vastaavien hyöd.luovutustulot 0 598 -598

Toiminta ja investoinnit, netto 522 1 222 -700

Rahoitustoiminta

 Lainakannan muutokset -163 -3 545 3 382

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

Lyhytaikaisten lainojen muutos ky:ltä  0 -3 382 3 382

Muut maksuvalmiuden muutokset 0 -448 448

Rahoitustoiminta -163 -3 993 3 830

Vaikutus maksuvalmiuteen 359 -2 771 3 130

Valtuustoon nähden sitovat erät *

Johtokuntaan nähden sitovat erät **

Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen ja lääkehuollon liikelaitos  
Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu (1000 €)

Poistojen ja investointimenojen alittuminen talousarvioon nähden johtuu ja käyttöomaisuuden myynnistä 
Fimlab Oy:lle. 

5.6 Kuntayhtymän valtuustoon ja liikelaitoksen johtokuntaan 
nähden sitovien erien toteutuminen 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän valtuus-
to on talousarviossaan asettanut Laboratoriopal-
velujen ja lääkehuollon liikelaitoksen tavoitteek-
si ja sitovaksi eräksi ylijäämän ennen varausten 
muutoksia olevan vähintään 0,00 euroa, lisäksi 
valtuustoon nähden sitovia eriä ovat myös olleet 
sisäiset korkomenot sekä kuntayhtymältä otettu-
jen pitkäaikaisten lainojen vähennys ja lyhytai-

kaisten lainojen muutos. Johtokuntaan nähden 
sitovia eriä ovat tilikauden ylijäämän lisäksi olleet 
investointimenot.

Liikelaitoksen tulos ennen varausten ja rahasto-
jen muutosta on 0,00 euroa, joten tavoite on toteu-
tunut.  Lyhytaikaisten lainojen muutos on toteutu-
nut talousarvion mukaisesti. Investointimenot ovat 
toteutuneet 206 t euroa talousarviota alempina. 
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6 Tilinpäätöslaskelmat 

6.1 Tuloslaskelma

1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

Liikevaihto 41 685 642,42 41 800 584,47

Liiketoiminnan muut tuotot 34 930,02 37 949,87

Tuet ja avustukset 0,00 5 868,04

Materiaalit ja palvelut

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -21 194 803,03 -21 130 203,28

   Varastojen muutos 0,00 73,38

   Palvelujen ostot -9 170 865,93 -30 365 668,96 -8 603 908,64 -29 734 038,54

Henkilöstökulut

   Palkat ja palkkiot -8 076 811,07 -8 369 470,63

   Henkilösivukulut

      Eläkekulut -1 360 144,59 -1 553 364,95

      Muut henkilösivukulut -303 147,21 -9 740 102,87 -375 765,72 -10 298 601,30

Poistot ja arvonalentumiset

   Suunnitelman mukaiset poistot -988 560,90 -1 008 555,07

Liiketoiminnan muut kulut -623 471,63 -749 083,94

Liikeylijäämä 2 768,08 54 123,53

Rahoitustuotot ja -kulut

   Korkotuotot 1 284,81 0,00

   Muut rahoitustuotot 65,40 125,40

   Kuntayhtymälle maksetut korkokulut -3 877,35 -4 183,14

   Muut rahoituskulut -240,94 -2 768,08 -64,66 -4 122,40

Ylijäämä ennen varauksia 0,00 50 001,13

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

Tilikauden ylijäämä 169 693,80 219 694,93

1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

Toiminnan rahavirta

   Liikeylijäämä 2 768,08 54 123,53

   Poistot ja arvonalentumiset 988 560,90 1 008 555,07

   Rahoitustuotot ja -kulut -2 768,08 988 560,90 -4 122,40 1 058 556,20

Investointien rahavirta

Investointimenot -365 365,07 -1 856 939,54

Pys. vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 598 461,16 233 096,09 0,00 -1 856 939,54

Toiminnan ja investointien rahavirta 1 221 656,99 -798 383,34

Rahoituksen rahavirta

 Lainakannan muutokset

   Pitkäaikaisten lainojen vähennys kuntayhtymälle -162 500,00 -162 500,00

   Lyhytaikaisten lainojen muutos kuntayhtymältä -3 382 061,37 4 977 355,12

Muut maksuvalmiuden muutokset

   Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -9 191,11 -5 418,04

   Vaihto-omaisuuden muutos -152 991,75 -2 971 674,35

   Saamisten muutos kuntayhtymältä 2 231 992,83 -1 751 129,73

   Saamisten muutos muilta -1 233 440,85 -272 809,91

   Korottomien velkojen muutos muilta -1 284 532,29 -448 163,17 2 351 682,23 -2 649 349,80

Rahoituksen rahavirta -3 992 724,54 2 165 505,32

Rahavarojen muutos +/- -2 771 067,55 1 367 121,98

Rahavarojen muutos

   Rahavarat 31.12. 0,00 2 771 067,95

   Rahavarat 1.1. 2 771 067,95 -2 771 067,95 1 403 945,97 1 367 121,98

Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen ja lääkehuollon liikelaitos  
Tuloslaskelma

Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen ja lääkehuollon liikelaitos  
Rahoituslaskelma

6.2 Rahoituslaskelma
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6.3 Tase

VASTAAVAA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

PYSYVÄT VASTAAVAT 2 705 285,73 3 926 942,72

Aineettomat hyödykkeet 158 673,00 177 784,35

   Aineettomat oikeudet 158 673,00 177 784,35

 Aineelliset hyödykkeet 2 546 612,73 3 749 158,37

    Koneet ja kalusto 2 546 612,73 3 749 158,37

VAIHTUVAT VASTAAVAT 5 211 687,29 8 828 315,47

Vaihto-omaisuus 3 159 085,15 3 006 093,40

   Aineet ja tarvikkeet 3 159 085,15 3 006 093,40

Saamiset 2 052 602,14 3 051 154,12

Lyhytaikaiset saamiset 2 052 602,14 3 051 154,12

    Myyntisaamiset 85 616,73 195 755,41

    Saamiset kuntayhtymältä sis. 0,00 2 231 992,83

    Muut saamiset 1 966 985,41 620 538,37

    Siirtosaamiset 0,00 2 867,51

Rahat ja pankkisaamiset 0,00 2 771 067,95

VASTAAVAA YHTEENSÄ 7 916 973,02 12 755 258,19

VASTATTAVAA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

OMA PÄÄOMA 1 299 642,80 1 129 949,00

Peruspääoma 12 421,58 12 421,58

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 1 117 527,42 897 832,49

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 169 693,80 219 694,93

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 575 765,50 745 459,30

   Poistoero 575 765,50 745 459,30

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 0,00 9 191,11

   Valtion toimeksiannot 0,00 9 191,11

VIERAS PÄÄOMA 6 041 564,72 10 870 658,78

Pitkäaikainen 812 500,00 975 000,00

     Lainat kuntayhtymältä 812 500,00 975 000,00

Lyhytaikainen 5 229 064,72 9 895 658,78

    Lainat kuntayhtymältä 1 757 793,35 5 139 855,12

    Ostovelat 1 757 209,86 2 747 738,76

    Muut velat 118 789,98 328 385,34

    Siirtovelat 1 595 271,53 1 679 679,56

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 7 916 973,02 12 755 258,19

Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen ja lääkehuollon liikelaitos  
Tase
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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
vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla.
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.
Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman
liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihto-omaisuudessa olevan lääkevaraston arvo merkitty taseeseen eräkohtaisen hankintameno -
periaatteen mukaisesti.

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

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
Vertailussa edelliseen vuoteen tulee ottaa huomioon, että kliininen kemia, kliininen mikrobiologia ja
patologia myytiin Fimlab Oy:lle 1.12.2018 alkaen.

Liitetieto 2

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Liikevaihto 2018 2017

Liikevaihto

Liikelaitoksen hallinto 33 24 046

Kliininen kemia ja mikrobiologia 13 737 545 14 351 312

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede 3 728 104 3 713 283

Kliininen neurofysiologia 894 762 846 968

Patologia 2 410 991 2 639 775

Lääkehuolto 20 916 646 20 225 200

Liikevaihto yhteensä 41 688 081 41 800 584

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 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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TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 

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.     

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet

Aineettomat 
oikeudet

Yhteensä
Koneet ja  

kalusto
Yhteensä

Kaikki  
yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1. 177 784 177 784 3 749 158 3 749 158 3 926 943

Lisäykset tilikauden aikana 71 225 71 225 294 140 294 140 365 365

Vähennykset tilikauden aikana 1 733 1 733 596 728 596 728 598 461

Tilikauden poisto 88 603 88 603 899 958 899 958 988 561

Poistamaton hankintameno 31.12. 158 673 158 673 2 546 613 2 546 613 2 705 286

Kirjanpitoarvo 31.12. 158 673 158 673 2 546 613 2 546 613 2 705 286

Oman pääoman erittely 2018 2017

Peruspääoma 1.1. 12 422 12 422

Lisäykset

Vähennykset

Peruspääoma 31.12. 12 422 12 422

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 897 832 559 995

Edellisen tilikauden ylijäämä 219 695 337 837

Edellisen tilikauden virheen oikaisu

Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 1 117 527 897 832

Tilikauden ylijäämä 169 694 219 695

Oma pääoma yhteensä 1 299 642 1 129 949

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 2018 2017

Lyhytaikaiset siirtovelat

Korkojaksotukset 0 1 460

Lomapalkkajaksotukset 1 426 087 1 598 515

Muut siirtovelat 169 184 79 705

Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 1 595 272 1 679 680

Siirtovelat yhteensä 1 595 272 1 679 680

Liitetieto 4

Liitetieto 5

Liitetieto 6

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
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VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Leasingvastuiden yhteismäärä 2018 2017

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 46 297 45 977

Myöhemmin maksettavat 57 235 74 802

Yhteensä 103 532 120 779

Henkilöstön lukumäärä 31.12. 2018 2017

Vakinaiset 57 198

Määräaikaiset 10 29

Henkilöstön lukumäärä yhteensä 67 227

Henkilöstökulut 2018 2017

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 9 740 103 10 298 601

Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 0 0

Henkilöstökulut yhteensä 9 740 103 10 298 601

Liitetieto 7

Liitetieto 9

Liitetieto 10

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

Vuoden 2018 tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lahdessa ____.____. 2019

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitus ja toimitusjohtaja 
 
 

__________________________________ ___________________________________
Veli Penttilä    Ville Skinnari
Vt. toimitusjohtaja   Hallituksen puheenjohtaja 
 

_________________________________ ____________________________________
Sari Niinistö    Olavi Kopo
Hallituksen varapuheenjohtaja 
 
 

________________________________ ____________________________________
Kari Sulonen    Jari Ronkainen 
 
 
 

________________________________ ____________________________________
Niina Saarinen    Tarja Tornio 
 
 

Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen.

Lahdessa ____.____. 2019

KPMG Oy Ab

 

________________________________
Jorma Nurkkala JHT, KHT

§ 50, Hallitus, 25.03.2019, : Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus 2018



98 99Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä  |  Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä  |  Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018

Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Luettelo kirjanpidosta ja aineistoista

Kirjanpidon osa Tositelaji Numerosarja
kirjanpitojärjestelmien  
keskinäiset yhteydet

Miten ja missä säilytetään

Tilinpäätös

Yrityksen tasekirjassa on esi-
tetty kirjanpitolain edellyt-
tämä tilinpäätös, toiminta-
kertomus sekä luettelo kir-
janpidoista ja aineistosta

Yrityksessä paperilla

Pääkirjanpito Pää- ja Päiväkirjat
Pääkirjanpitoon kootaan 
yhteenveto esijärjestelmien 
tapahtumista

Tapahtumat säilytetään 
sähköisenä DA-arkistossa

Kirjanpitotosite - 
Tasaustosite

AB 01
pankin+myren+osren  
välitilien tasaukset

osa SAP-järjestelmää, joka 
on integroitu suoraan pää-
kirjanpitoon

SAP kirjanpitojärjestel-
mässä 

Pääkirjatilitosite SA 01 oikaisumuistio
Pääkirjatositteet viedään 
pääkirjanpitoon manuaa-
lisesti

SAP kirjanpitojärjestel-
mässä liitteineen

SE 01 pääkirjatosite, esijärjestelmästä
Pääkirjatositteet viedään 
pääkirjanpitoon excelinä

SB 12 Pääkirjatilikirjaus, jaksotus

Y1 06 Yritysten välinen kirjaus

Y2 06 Yritysten välinen kirjaus
Pääkirjatositteet viedään 
pääkirjanpitoon excelinä

SK 21 Kassatosite

Alv-vero kauden 
vaihteessa

SV 01 alv saatava- ja velkatilien netotus
osa SAP-järjestelmää, joka 
on integroitu suoraan pää-
kirjanpitoon

SAP kirjanpitojärjestel-
mässä, sähköisessä DA ar-
kistossa

Liittymät L1 02 FK Palkkaliittymä
Tapahtumat siirretään liitty-
män kautta pääkirjanpitoon 
tapahtumakohtaisesti

Palkkakirjanpito ja siihen 
liittyvät erittelyt ja laskel-
mat säilytetään sähköise-
nä DA-arkistossa

L2 02 TEM Matkalaskuliittymä

L5 02 WebMarela liittymä

Myyntireskontra RV 98 Laskun siirto

Myyntireskontran tapah-
tumat ovat osa SAP-järjes-
telmää, joka on integroitu 
suoraan pääkirjanpitoon

Tapahtumat säilytetään 
sähköisenä DA-arkistossa

DZ 14 Asiakkaat - maksu

Ostoreskontra KR 19 Toimittajat - lasku
Tositteet siirtyvät Baswa-
re IP:n kautta SAP järjes-
telmään

Tapahtumat säilytetään 
sähköisenä DA-arkistossa

KG 17 Toimittajat - hyvit.

KZ 15 Toimittajat - maksu

Tiliotteet ZV 20 Maksuselvitys
Basware maksuliikenneoh-
jelmasta liittymien kautta 
SAP kirjanpitojärjestelmään

Tapahtumat säilytetään 
sähköisenä DA-arkistossa
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1 Johtajan katsaus 

1.1 Olennaiset tapahtumat 
toiminnassa ja taloudessa

 
Vuosi 2018 oli kehittämistoiminnan osalta  
poikkeuksellisen aktiivinen. Kaksi hallituksen 
kärkihanketta, lasten ja perheiden palvelujen muu-
tosohjelma (LAPE) ja LAPE -muutosagentti sekä osa-
työkykyisten osallisuutta ja työelämäpolkuja kehit-
tävä Pähee OTE -hanke, jatkoivat Päijät-Hämeessä. 
Sosiaalista kuntoutusta mallintava ProSos -hanke 
ja mielenterveyden, päihteiden, rahapelipelaami-
sen ja lähisuhdeväkivallan yhteyksien havaitsemista 
ja kirjaamisen systematisoiva Neljän tuulen -hanke 
jatkuivat. Päijät-Hämeessä oli siten mm. edellä ku-
vattujen hankkeiden avulla resursseja kehittää lä-
hes kaikkia keskeisiä sosiaalialan osa-alueita. Yhtei-
senä hankkeena koko toiminta-alueella (IU ja PH) ja 
valtakunnassa toteutettiin Kantaan siirtymistä val-
mistelevaa Kansa-koulu -hanketta. Itäisellä Uudella-
maalla Verson rooli vahvistui alueellisena verkostoi-
jana ja kehittämistyön tukijana muun muassa Kan-
taan valmistautumiseen liittyvän uuden verkoston 
myötä. 

Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajista koostuva 
valtakunnallinen verkosto oli aktiivisesti mukana 
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tekemi-
sessä tapaamalla mm. perhe- ja peruspalveluspal-
veluministerin, Osaamisella soteen sekä TKI muuto-
sohjelman vastuuhenkilöitä, STM:n virkamiehiä ja 

Sosnetin ja THL:n tutkijoita. Lisäksi teimme yhteisiä 
lausuntoja keskeisistä lakiluonnoksista ja kävimme 
kuultavina sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.   

Verson tilinpäätös vuodelta 2018 on noin 172 000 
euroa voitollinen. Verson perustoiminnan sekä eh-
käisevän seutukoordinaation tulokset olivat positii-
visia. Sosiaaliasiamiestoiminta oli hieman tappiollis-
ta, mutta vuoden 2018 aikana Askolan lisäksi kaik-
ki muutkin itäisen Uudenmaan kunnat tekivät so-
pimuksen potilasasiamiestoiminnan hankkimisesta 
Versosta. Potilasasiamiestehtävä mahtuu itäisen Uu-
denmaan työntekijän tehtäviin ja lisätulojen johdos-
ta toiminta on jatkossa kannattavaa.  

Perustoiminnan ylijäämästä noin neljäsosa eli 
noin 30 000 euroa selittyy sillä, että johtajan ja eh-
käisevän työn seutukoordinaattorin 50 prosentin 
työpanos myytiin Päijät-Hämeen maakuntavalmiste-
luun ajalle 1.10-31.12.2018. Ehkäisevän työn budje-
tista jäi lisäksi käyttämättä noin 10 000 euroa. Ver-
son kehittämispäällikön avoin toimi täytettiin vasta 
kesäkuussa, joten puolen vuoden palkkarahat sivu-
kuluineen (noin 30 000 euroa) jäivät käyttämättä. 
Hankkeet ovat yleensä kustannusneutraaleja, mut-
ta vuonna 2017 ei ehditty kirjaamaan kaikkia tulo-
ja, jolloin sekä hankkeiden että koko Verson tulos 
oli tappiollinen. Tappion kattamisen jälkeen Verson 
ylijäämä-/alijäämätilille jäi vain16 589 euroa. Vuo-
den 2018 osalta hankkeiden tulos on näiden vuo-
den 2017 tulojen johdosta noin 32 000 euroa positii-
vinen. Alla olevassa taulukossa on tuotu esille Verso 
liikelaitoksen tuotot ja kulut ilman rahoituseriä vas-
tuuyksiköittäin. 

Tulosyksikkö Tulosalue Tuotot €        Kulut € Toimintakate €

20500000 Verso perustoiminta  286 170 -164 490 121 680

20500001 Sosiaaliasiamiestoiminta 130 635 -135 503 -4 868

20500002 Projektitoiminta 1 168 949 -1 136 748 32 201

20500003 Vtr-tutkimus 0 -74 -74

20500004 Ehkäisevä seutukoordinaatio 87 397 -64 053 23 344

2050 Verso-liikelaitos   1 673 151 -1 500 868 172 283

1.2 Arvio todennäköisestä 
tulevasta kehityksestä

Liikelaitoksen toiminta ei jatku samassa laajuudessa 
kuin tiikaudella 2018, sillä kärkihankkeet päättyivät.  
Kaksi uutta hanketta käynnistyi, mutta niihin 
palkataan vähemmän työntekijöitä. Vuoden 2018 
toiminnan positiivinen tulos lieventää toiminnan 
rahoitukseen kohdistuvia riskejä. 

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 vaikutta-
mistoiminnan johdosta pysynyt lähes nykyisellä ta-
solla. Vuoden 2019 rahoitus pienenee 50 000 euroa. 
Toinen riskitekijä liittyy hankkeiden rahoituksen to-
teutumiseen. Hankkeiden rahoituspäätösten saanti 
voi viipyä (esimerkiksi ProSos hankkeessa käsitellään 
vasta vuoden 2018 ensimmäistä maksatushakemus-
ta), joten toiminnan korjaamiseksi ei siten saada no-
peasti palautetta. Kaikille hankkeille saattaa siten 
tulla kuluja, joita hankerahoittajat eivät hyväksy, 
jolloin ne jäävät Verson maksettavaksi. Päättyneissä 

kärkihankkeissa tehdään vielä tilintarkastukset sekä 
valtionavustusselvitykset. Tilintarkastuksiin ei kärki-
hankkeista saa varata rahoitusta ja koko hankekau-
den tarkastelu voi tuoda vielä tarkistustarpeita esi-
merkiksi omarahoitusosuuteen. Hyvinvointiyhtymän 
sisäisiä (strategia- ja tukipalveluyksikön toiminnoille 
kohdistamia) kuluja ei välttämättä hyväksytä koko-
naisuudessaan, jolloin ne jäävät Verson muusta ra-
hoituksesta katettavaksi.    

1.4 Sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan järjestäminen

Sisäistä valvontaa toteutetaan sekä omana 
toimintana että koko Hyvinvointikuntayhtymän 
tasolla. Toimintaa seurataan ja raportoidaan 
kuukausiraporteissa, joissa avataan talouden 
toteumaa myös toiminnan näkökulmasta. 
Liikelaitoksessa noudatetaan kuntayhtymän ohjeita 
ja huolehditaan siitä, että toimintaa toteutetaan 
rahoittajien (valtio, kunnat ja kuntayhtymät sekä 
hankerahoittajat) edellyttämällä tavalla, jotta tulot 
toteutuvat suunnitellusti ja toiminnan aiheuttamat 
kulut saadaan katettua. 
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2 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

2.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

2.2 Toiminnan rahoitus

1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

Liikevaihto 524 425

Liiketoiminnan muut tuotot 1 149

Tuet ja avustukset kunnalta/ 
kuntayhtymältä

0 586

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 -11

Palvelujen ostot -404 -414 -215 -227

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -857 -627

Henkilösivukulut

Eläkekulut -146 -115

Muut henkilösivukulut -31 -1 034 -28 -770

Liiketoiminnan muut kulut -53 -53 -48 -48

Liikealijäämä(-ylijäämä) 172 -34

Tilikauden alijäämä(-ylijäämä) 172 -34

Sijoitetun pääoman tuotto, % 32,0 -13,3

Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 32,0 -13,3

Voitto, % 32,8 -8,1

1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä(-alijäämä) 172 -34

Rahoitustuotot ja -kulut 0 172 0 -34

Toiminnan ja investointien rahavirta 172 -34

Rahoituksen rahavirta

 Lainakannan muutokset

Lainojen lisäys kuntayhtymältä 0  447  

Lainojen vähennys kuntayhtymältä -25 -25 0 447

 Oman pääoman muutokset

 Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0 0

Saamisten muutos kuntayhtymältä

Saamisten muutos kuntayhtymältä 0 6

Saamisten muutos muilta -401 -342

Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä 0 0

Korottomien velkojen muutos muilta 13 -388 51 -285

Rahoituksen rahavirta -413 162

Rahavarojen muutos -241 128

Rahavarojen muutos 

Rahavarat 31.12. 0 241

Rahavarat 1.1. 241 -241 113 128

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

6,8 6,8

Lainan hoitokate 0,0 -931,5

Kassan riittävyys (pv) 0,0 84,1

Quick ratio 1,3 1,0

Current ratio 1,3 1,0Sijoitetun 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)  

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        
Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut (1000 €)      

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

3.1 Seurantaa koskeva sääntely
Verson johtokunta on antanut talousarviossaan 
(johtokunta 11.10.2017 § 25) 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 13.11.2017 § 316) 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:
 
1. valtionavustuksella sekä kuntien rahoituksella  
rahoitettuun perustoimintaan, 

2. kuntatoimijoiden erikseen rahoittamaan toimin-
taan (sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta ja ehkäise-
vän mielenterveys- ja päihdetyön seudullinen koor-
dinaatio Päijät-Hämeessä) sekä 

3. hankehenkilöstöön. 

Perustoiminnassa työskenteli alkuvuonna 2018 2,5 
henkilöä (johtaja, suunnittelija sekä 0,5 sihteeri) ja 
kehittäjäsosiaalityöntekijän aloitettua kesäkuussa 
yhteensä 3,5 henkilöä. Sosiaali- ja potilasasiamies-
toiminnassa on 2 henkilöä. Ehkäisevässä päihde- ja 
mielenterveystyön seutukoordinaatiossa toimi yksi 
henkilö. Hankkeisiin palkattiin vuoden aikana yh-
teensä 11,5 työntekijää.  Verson kokonaishenkilös-
tövahvuus oli syksyllä 2018 yhteensä 19 henkilöä, 
mutta laski vuoden lopussa hankkeiden päättyessä 
ollen vuoden 2019 alussa 12 henkilöä.

VASTAAVAA 2018 2017

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset 795 394

Lyhytaikaiset saamiset 795 394

    Myyntisaamiset 123 14

    Muut saamiset 11 380

    Siirtosaamiset 661 0

Rahat ja pankkisaamiset 0 241

VASTAAVAA YHTEENSÄ 795 635

VASTATTAVAA 2018 2017

OMA PÄÄOMA 189 17

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 17 51

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 172 -34

VIERAS PÄÄOMA 607 618

Lyhytaikainen 607 618

    Lainat kuntayhtymältä 424 448

    Ostovelat 4 13

    Muut velat 20 37

    Siirtovelat 160 121

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 795 635

Omavaraisuusaste, % 23,7 2,6

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 36,2 61,2

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % 36,5 62,9

Kertynyt ylijäämä 188,9 16,6

Lainakanta 31.12. 424 448

Lainasaamiset 31.12. 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 prosenttia 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)    
 
Lainasaamiset 31.12. 1000€     
=Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset     

3.3 Perustoiminta 

3.3.1 Tavoitteet vuodelle 2018

• 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 kehittämisrakentei-
ta tehtiin vuonna 2018 eri tasoilla ja Päijät-Hämeen 
maakunnan valmisteluun osallistuttiin alkuvuon-
na työryhmätyöskentelyn kautta ja loppuvuodesta 
myymällä 50 % johtajan ja ehkäisevän työn seutu-
koordinaattorin työpanosta valmisteluun.  Valmiste-
luvastuulla olivat valinnanvapauskokonaisuus, sote 
-TKIO sekä Hyte-rakenne. Erityisesti jälkimmäisen ja 
myös LAPE muutosohjelman kautta yhteistyö kun-
tien kanssa oli tiivistä. Uudenmaan osalta haastee-
na oli osin löytää roolia valmisteluista. YTA tasoisen 
valmistelun käynnistyminen loppuvuodesta toi Ver-
son molemmat alueet, alueiden intressit ja toimijat 
uudella tavalla samaan pöytään. 

Uusi valtakunnallisesti osaamiskeskusten toimin-
taa linjaava Osaamiskeskustoiminnan neuvottelu-
kunta valittiin keväällä ja se kokoontui muutaman 
kerran vuoden 2018 aikana. Ensimmäisessä kokouk-
sessa päätettiin käynnistää sote- uudistukseen liitty-
vä sosiaalialan osaamiskeskusten sisältöjen turvaa-
mista sekä eri lailla organisoituneiden toimijoiden 
hallinnollista asemaa koskeva selvitys. Selvityshenki-
löksi valittiin Anu Muuri ja neuvottelukunta toimii 
selvityksen teon ohjausryhmänä. Selvitys valmistuu 
31.3.2019 mennessä.  Sosiaalialan osaamiskeskuk-
set olivat vuonna 2018 edelleen aktiivisesti mukana 
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmiste-
lussa muun muassa kutsumalla ministeriöiden sekä 
muutosohjelmien valmistelijoita kuukausittain pi-
dettäviin yhteisiin kokouksiin ja tekemällä yhteisiä 
lausuntoja lakiluonnoksiin. 

Kehittämishankkeiden myötä lakisääteiseen 
osaamisen kehittämiseen tähtäävään toimintaan 
on tullut lisää resursseja. Etenkin kärkihankkeiden 
myötä valtakunnallinen ohjaus kehittämisen koh-
teista ja tavoista vahvistui alueen tarpeista lähtevän 
kehittämisen rinnalla. Kehittämistoiminta on vuon-
na 2018 vahvistunut eri suuntaan tapahtuvaksi ver-
kostoyhteistyöksi sekä Päijät-Hämeessä että itäisel-
lä Uudellamaalla. Hankkeet järjestivät viime vuonna 
lukuisia erilaisia koulutuksia, työpajoja sekä muita 
tilaisuuksia sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.   
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3.3.3 Verkostot Päijät-Hämeessä ja itäisellä 
Uudellamaalla

Versolle tärkeässä alueellisessa yhteistyössä tavoit-
teellinen verkostotyö on ensisijaisen tärkeä väline. 
Päijät-Hämeessä hyvinvointikuntayhtymän käynnis-
tymisen jälkeen substanssiryhmäkohtaisten verkos-
tojen sijaan Päijät-Hämeessä alkoi korostua teemal-
listen verkostojen tarve. Asiakkaat mukaan ottavan 
verkoston toiminta oli aktiivista keväällä, mutta syk-
syn aikana heräsi tarve linjata toimintaa uudestaan. 
Uutena verkostona Päijät-Hämeessä käynnistyi sosi-
aalityön kehittäjäverkosto, jossa kehitetään tapoja 
lisätä sosiaalityöntekijöiden hakeutumista alueelle 
töihin (vetovoimaa) sekä työhyvinvointiin ja osaami-
sen ylläpitoon liittyviä tekijöitä (pitovoima). Muina 
viime vuonna kokoontuneina verkostoina Päijät-Hä-
meessä olivat kirjaamisvalmentajaverkosto, ehkäise-
vän mielenterveys- ja päihdetyön alueelliset verkos-
tot, työhyvinvointi ja ehkäisevä työn sekä ongelma-
pelaamisen ja pelihaittojen ehkäisyn verkosto, per-
he- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn verkosto, päih-
de- ja mielenterveysverkostojen yhteinen verkosto. 
Verkostot kokoontuivat 2-6 kertaa toimintavuoden 
aikana.

Aika Alustaja Aihe Osallistujat

20.4. Lahti Hanna Ruokamo Oppiminen eläkkeelle siirtymisen elämänvaiheena 9

21.5. Porvoo Pamela Stenberg Sosiaaliasiamiesselvitys (I-U) 9

13.6 Lahti Tarja Laukkanen Sosiaaliasiamiesselvitys (P-H) 18

21.5. ja 4.10 Lahti
23.10. Porvoo

Liisa Heinämäki Toimi -sosiaaliturvauudistuksen esittely ja kuulemiset
17 ja 15

13

15.8. Lahti Heidi Muurinen Palvelumuotoilun hyödyntäminen sosiaalityössä 25

11.9. Porvoo Tiina Hämäläinen Kykyviisarin käyttö 15

25.9. Porvoo Vesa Anttila Itsemääräämisoikeus ja edunvalvonta 90

9.10. Porvoo Aino-Maija Maisonlahti Matka sosiaaliseen osallisuuteen 16

12.10. Lahti Tarja Laukkanen Asiakkaan asema ja oikeudet -koulutus 28

28.11. Lahti
Pekka Karjalainen
Suvi Holmberg
Aino-Maija Maisonlahti

Osallistava ja jalkautuva sosiaalityö 33

19.12. Lahti Tarja Laukkanen
Asiakkaan asema ja oikeudet -koulutus työikäisten
palvelujen taloudellisen tuen palvelusihteereille

13

Alla listattuna Verson viime vuoden aamukahveja, aiheita ja alustajia sekä Päijät-Hämeessä että 
itäisellä Uudellamaalla.

Verkostojen toiminta oli itäisellä Uudellamaalla 
henkilöstövajauksen vuoksi alkuvuodesta hiljaisem-
paa, mutta aktivoitui taas syksystä 2018. Verkostot 
kokoavat itäisen Uudenmaan sosiaalialalla toimivia 
ammattilaisia yhteen ja tarjoavat kollegiaalista ver-
taistukea sekä yhteisen kehittämisalustan. Tuleva 
sote-integraatio ja maakuntauudistus tuo myös eri-
laisia tarpeita kokoontua yhteen yli kunta- ja orga-
nisaatiorajojen ja haastaa sekä alueen kunnat että 
myös Verson tiiviimpään yhteistyöhön. Tarve mm. 
yhteneväisille kriteereille ja toimintatavoille koros-
tuu ja verkostot ovat jakamisen ja yhteisen keskus-
telun luontevia paikkoja. 

Viime vuonna kokoontuneina substanssiryhmä-
kohtaisia verkostoja Itäisellä Uudellamaalla olivat: 
aikuissosiaalityön verkosto, mielenterveys- ja päih-
detyönverkosto, vanhustyön esimiesten ja johdon 
verkosto, maahanmuuttotyönverkosto, vammais-
työnverkosto, kirjaamisvalmentajien verkosto sekä 
IU tiedonhallinnon verkosto. Näiden lisäksi kokoon-
tui myös pieni työrukkasryhmä Helena Heinosen 
(Neljän tuulen hanke) johdolla muutaman kerran 
suunnittelemaan Neljän tuulen implementointi itäi-
sellä Uudellamaalla. 

3.3.4. Valtakunnalliset verkostot ja  
yhteistyö

Verso on osallistunut erilaisten valtakunnallisten 
verkostojen 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
• Vanhustyö lehden julkaisutoimikunta

3.3.5 Viestintä

Verson kotisivut ovat osoitteessa https://www.ph-
hyky.fi/fi/yhtyma/verso.  Verson uutiskirje, Ver-
so-Info, ilmestyy keskimäärin kuukausittain (pois lu-
kien kesä-heinäkuu) sekä Päijät-Hämeessä että itäi-
sellä Uudellamaalla. Uutiskirjeessä kerrotaan Verson 
ajankohtaisista kuulumisista sekä tiedotetaan tule-
vista tapahtumista. Verson Facebook -sivuille päivi-
tettiin tietoja mm. ajankohtaisista koulutuksista ja 
muista tilaisuuksista sekä julkaisuista. Sivuille on li-
sätty myös pidettyjen tilaisuuksien tallennuksia. Pä-
hee OTE -hankkeen viestintäassistentit olivat tilai-
suuksien striimauksessa ja tallentamisessa merkittä-
vä viestintää tukeva resurssi.  Verson Facebook -sivu-
ja seuraa on noin 600 henkilöä https://www.face-
book.com/sosiaalialanosaamiskeskusverso/ . Twit-
ter tilin käyttö on jäänyt vähäiseksi ja aktivoitunut 
mm. koulutusten aikana. Verson kotisivujen päivit-
tämisen tulisi olla aktiivisempaa ja viestintään tulisi 
panostaa nykyistä enemmän.  

3.3.6 Arviointi ja talouden toteuma

Verso pyrki vastaamaan tavoitteisiinsa kaikilla toi-
minnan tasoilla, paikallisesti, alueellisesti ja valta-
kunnallisesti. Kehittämisrakenteiden ja uusien maa-
kuntien toimintojen suunnittelu oli vuonna 2018 
aktiivista huolimatta siitä, että valtakunnalliset pää-
tökset ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis-
lain hyväksymisestä ovat siirtyneet.   

Osaamisen vahvistamisessa merkittävässä roolis-
sa oli kehittämishankkeissa tehtävä työ.   Osaami-
sen vahvistamisessa myös verkostoilla on merkittävä 
rooli. Osallisuuteen liittyvän osaamisen kehittämis-
tä on edistetty kaikissa hankkeissa sekä verkostois-
sa. Päijät-Hämeessä osallistuttiin maakunnan palve-
lulupauksen laatimiseen ja kuultiin eri kuntien laki-
sääteisiä vaikuttamistoimielimiä sekä asiakasraateja 
nykyisten palvelujen tilanteesta sekä toiveita niiden 
kehittämiseksi ja tuleviksi järjestämistavoiksi. ProSos 
-hankkeen toisena työpakettina pilotoitiin koke-
musohjaajatoimintaa aikuissosiaalityön työkaluna. 
Osallisuuden teema oli vahvasti esillä myös Hyte- 
valmistelussa ja Neljän tuulen toimintamalliin sekä 
kärkihankkeisiin liittyen.

Vuonna 2018 Versossa oli paljon eri hankkeissa 
toimivia kehittäjiä ja kehittämisessä saatiin tästä hy-
vää synergiahyötyä. Kaikkien työntekijöiden osaa-
mista hyödynnettiin yksittäisiä hankkeita laajemmin 
myös verkostoissa ja hankkeiden välisessä yhteis-
työssä. Palautetta toiminnasta on pyydetty suoraa 
erilaisten tilaisuuksien jälkeen ja muissa luonnollisis-
sa yhteyksissä, mutta palautteen kerääminen voisi 
olla vielä systemaattisempaa.

HENKILÖSTÖ

Kirsi Kuusinen-James, johtaja
Monica Blomqvist-Åkermarck, suunnittelija
Outi-Mari Sarala, kehittäjäsosiaalityöntekijä  
(6/2018 alkaen)
Mervi Hietaranta (50 % perustoiminta,  
50 % kärkihankkeiden sihteeri)  
 

TA 2018 Tot 2017 Tot 2018 TA % Ed.vuod.muutos %

Tuotot 401 791 262 734 286 170 71,2 % 8,9 %

Kulut -211 654 -267 488 -164 490 77,7 % -38,5 %

Toimintakate 190 137 -4 754 121 680 64,0 % -2659,5 %

Verson perustoiminnan tulot ja menot:
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3.4 Sosiaali- ja 
potilasasiamiestoiminta  

Tavoitteet ja toiminta

Sosiaaliasiamiehet vaihtuivat Versossa keväällä 
2018.  VTM laillistettu sosiaalityöntekijä ja sosiono-
mi Pamela Stenberg aloitti työt sosiaaliasiamiehen 
tehtävässä itäisellä Uudellamaalla maaliskuussa 
2018 ja VTM laillistettu sosiaalityöntekijä ja sosiono-
mi Tarja Laukkanen Päijät-Hämeessä huhtikuussa 
2018. 

Vuoden 2018 aikana Verson sosiaaliasiamies-
ten vastuualueet jaettiin siten, että Päijät-Hämeen 
alueen sosiaaliasiamies palvelee Päijät-Hämeen hy-
vinvointiyhtymän kuntien (Asikkala, Hartola, Hol-
lola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Pa-
dasjoki ja Pukkila) sekä Heinolan ja Sysmän asuk-
kaita. Alueen väestömäärä on noin 212 500 asu-
kasta. Itäisen Uudenmaan alueen sosiaaliasiamies 
palvelee Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Porvoon 
ja Sipoon asukkaita.  Lisäksi hän toimii potilasasia-
miehen tehtävässä. Alueen väestömäärä on noin 
93 300 asukasta.

Sosiaaliasiamiehet saivat vuoden 2018 aikana yh-
teensä 461 yhteydenottoa. Yhteydenotot kasvoi-
vat verrattuna vuoteen 2017, jolloin yhteydenottoja 
oli 365. Sosiaaliasiamiesten tavoitettavuus on ollut 
vuonna 2018 hyvä ja sen arvioidaan vaikuttaneen 
yhteydenottojen määrän kasvuun. Eniten yhteyden-
ottoja koko alueella on ollut liittyen vammais- ja 
ikääntyneiden palveluihin. 

Sosiaaliasiamiehet ovat aktiivisesti osallistuneet 
alueillaan eri kokoonpanoilla toimiviin yhteistyöver-
kostoihin sekä olleet mukana vaikuttamassa lain-
säädännöllisiin asioihin. Sosiaaliasiamiehet ovat käy-
neet kertomassa asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
sekä sosiaaliasiamiehen työstä työntekijöille. Asia-
kaslain peruskoulutustilaisuuksia järjestettiin työn-
tekijöille kahdesti. Vuoden 2017 sosiaaliasiamiehen 
selvitys valmistui huhtikuussa 2018 johtuen alkuvuo-
den työntekijävaihdoksista. Sosiaaliasiamiehet jär-
jestivät alueillaan tilaisuudet, jossa edellisen vuoden 
selvitys esiteltiin.

HENKILÖSTÖ

Tarja Laukkanen
Pamela Stenberg

3.5 Ehkäisevän mielenterveys- ja 
päihdetyön seutukoordinaatio 

Ehkäisevä työ on osa terveyden ja hyvinvoinnin edis-
tämistä. Ehkäisevän työn seutukoordinaatio koskee 
maakunnassa tehtyä ehkäisevää päihdetyötä, edistä-
vää mielenterveystyötä, pelihaittojen sekä perhe- ja 
lähisuhdeväkivallan ehkäisyä. Se rakentuu toiminnal-
lisessa vuorovaikutuksessa Päijät-Hämeen hyvinvoin-
tikuntayhtymän, alueen kuntien ja niiden toimijoi-
den kesken. Keskeisiä työtä ohjaavia lakeja ovat Kun-
talaki, Sosiaalihuoltolaki, Terveydenhuoltolaki sekä 
Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä.

Tavoitteet ja toiminta

Seudullisen koordinaatiotehtävän keskiössä on tu-
kea kuntia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toi-
mijoita ehkäisevän työn järjestämisessä ja toteut-
tamisessa. Tehtäviin kuuluu myös monitoimijaisen 
yhteistyön koordinointi ja edistäminen, kehittämis-
prosessien fasilitointi, ehkäisevän työn yleinen suun-
nittelu, kehittäminen ja seuraaminen sekä alan tuo-
reen tiedon välittäminen alueen toimijoille. 

Päijät-Hämeessä toimii kolme seutukoordinaati-
oryhmää, joiden kattavuus on kaikki neljä tuulta. 
Työtä ohjaa alueelliset toimintasuunnitelmat (2 kpl), 
joista Arki terveeksi – mieli hyväksi – Päijät-Hämeen 
ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön toiminta-
suunnitelma 2018–2021 hyväksyttiin keväällä 2018 
kaikissa alueen kunnissa sekä Päijät-Hämeen hyvin-
vointikuntayhtymän Hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämisen lautakunnassa. 

TA 2018 Tot 2017 Tot 2018 TA % Ed.vuod.muutos %

Tuotot 38 423 149 809 130 635 340,0 % -12,8 %

Kulut -127 138 -126 241 -135 503 106,6 % 7,3 %

Toimintakate -88 715 23 568 -4 868 5,5 % -120,7 %

TA 2018 Tot 2017 Tot 2018 TA % Ed.vuod.muutos %

Tuotot 0 76 542 87 397 14,2 &

Kulut -74 255 -56 617 -64 053 86,3 % 13,1 %

Toimintakate -74 255 19 925 23 344 -31,4 % 17,2 %

Sosiaaliasiamiestoiminnan tulot ja menot

Ehkäisevän seutukoordinaation tulot ja menot

 Kunnille tarjotun asiantuntijatuen lisäksi seutu-
koordinaattori fasilitoi neuvolatoimintaan ja lap-
siperheiden arjen tuen palveluun keskittyvään lä-
hisuhdeväkivallan ehkäisyyn sekä keskussairaalan 
Audit C -laajennukseen liittyvät kehittämisproses-
sit, joista Arjen tuen palveluiden prosessi saatiin val-
miiksi, muut jatkuvat edelleen vuonna 2019. Edel-
lä mainittujen lisäksi käynnistyi kiusaamisväkivallan 
ehkäisyyn liittyvä toimintamallin kehittämisprosessi. 
Seutukoordinaattorin työn ydin on yhteistoiminnas-
sa, jota tehtiin niin valtakunnallisesti, alueellisesti 
kuin paikallisestikin. Kuluneen vuoden aikana jär-
jestettiin seitsemän maksutonta seminaaria. STM:n 
Terveyden edistämisen määrärahoista saatu Huuma 
– Päijät-Häme, huumeeton maakunta -hanke kruu-
nasi kuluneen vuoden yhteistyön. Seutukoordinaat-
torin työpanosta myytiin maakuntauudistuksen hy-
vinvoinnin ja terveyden edistämisen valmisteluun 50 
% ajalla loka-joulukuu. 

Seudullisesti koordinoitua ja alueellisessa yhteis-
työssä tehtyä ehkäisevää työtä arvioitiin säännölli-
sesti. Arvioinnin kohteena olivat tavoitteiden toteu-
tuminen sekä toiminnalla aikaansaadut välittömät 
vaikutukset ja tuotokset. Arviointia tehtiin ydinver-
kostoissa sekä sidosryhmien kanssa. Toiminta kyet-
tiin järjestämään budjetin puitteissa. Kuukauden 
työpanoksen osalta palkkoja kirjattiin työpanoksen 
siirtona Neljän tuulen hankkeelle. 

HENKILÖSTÖ

Susanna Leimio, seutukoordinaattori
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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 

Toimintavuoden aikana on työstetty ja koottu yh-
dessä muiden ESO-alueen sekä ISO:n osaamiskeskus-
ten kanssa Kansa-kouluhankkeen esimiehille tarkoi-
tettu kirjaamisvalmennuksen tietopakettia. Esimie-
hille suunnattuja kirjaamistilaisuuksia pidettiin syk-
syn aikana useita (sekä skype että face-to-face tilai-
suuksia). Joulukuussa nauhoitettiin webinaari mate-
riaalin pohjalta.

Verson alueella on myös säännöllisesti pidetty kir-
jaamisvalmentajien verkostoja toimintavuoden ai-
kana. Verson suunnittelija on myös ollut Skypen vä-
lityksellä mukana FSKC:n hallinnoimassa ruotsinkie-
lisessä kirjaamisvalmentajien verkostossa x 2 vuoden 
2018 aikana sekä toteutti ruotsinkielistä valmennus-
ta FSKC:n kanssa tehdyn sopimuksen pohjalta. 

Verson IU alueella kokoontuu THL:n johdolla ns. 
IU Tiedonhallinnan verkoston foorumi. Verkosto 
kokoontui 7 kertaa toimintavuoden aikana. Kool-
lekutsujana on THL:n Uudenmaan erikoissuunnitte-
lija. Verkostossa on edustajia Verson lisäksi kaikista 
IU kunnista, sekä sosiaalihuollon substanssiosaajia 
(sosiaalityöntekijöitä ja kirjaamisvalmentajia) ja tie-
donhallinnan- ja järjestelmäasiantuntijoita. 

HENKILÖSTÖ 

Monica Blomqvist-Åkermarck, 
suunnittelija (osa-aikaisesti)
Kirsi Kuusinen-James, johtaja (osa-aikaisesti)

3.6.2 Pro Sos -hanke 

PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä raken-
tamassa -hanke on valtakunnallinen (STM) ESR:n ja 
kuntien rahoittama yhteishanke, jossa on mukana 
7 sosiaalialan osaamiskeskuksen lisäksi myös Jyväs-
kylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 
sekä Suomen Kuntaliitto. Hankeen päätavoitteena 
on varmistaa vahva asiakaslähtöinen ja vaikutta-
va sosiaalityö sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti 
muuttuvassa toimintaympäristössä. Päijät-Hämees-
sä hanke aloitti toimintansa maaliskuussa 2017 ta-
voitteena kartoittaa ja mallintaa sosiaalinen kun-
toutus alueella sekä pilotoida ja mallintaa koke-
musohjaustoiminta aikuissosiaalityön työvälineek-
si. Päijät-Hämeessä rahoitukseen osallistuivat kaik-
ki alueen kunnat.

Vuonna 2018 Versossa jatkettiin sosiaalisen kun-
toutuksen palvelujen kartoitusta ja mallinnusta työ-
pajoissa, haastatteluin ja työryhmissä. Työ- ja toi-
mintakyvyn itsearviointimittaria, Kykyviisaria, esitel-
tiin työikäisten palveluissa ja siihen koulutettiin se-
kä asiakasohjauksen että sosiaalisen kuntoutuksen 
työntekijöitä. Alueellinen sosiaalisen kuntoutuksen 
raportti valmistui kesällä. Kokemusohjausta laajen-
nettiin sosiaalisen kuntoutuksen yksikön, Nosteen, 
lisäksi työikäisten palveluihin, ja sitä mallinnettiin ja 
kehitettiin yhdessä kokemusohjaajien ja työnteki-
jöiden kanssa. Kokemusohjauspilotti päättyi vuoden 
2018 lopussa, johon mennessä se saatiin myös arvi-
oitua, raportoitua ja mallinnettua. 

Koko hankkeelle saatiin jatkoaikaa vuoden 2019 
heinäkuuhun asti, ja jo syksyllä 2018 hankkeen 
muualla kehitettyjä työtapoja ja malleja aloitettiin 
jalkauttamaan myös Päijät-Hämeen alueelle (mm. 
Pelillisyys ja leikillisyys aikuissosiaalityössä -, Ke-
la-kunta yhteistoimintamalli -, sekä Asiakas osallis-
tuu -yhteiskehittämisen todellisuus ja tulevaisuus 
-seminaarit). Jatkohakemuksen myötä hankkeeseen 
palkattiin 20% työosuudella loppuajaksi hankesih-
teeriksi Mervi Hietaranta (1.9.2018 alkaen). Pää-
tökset maksatushakemuksista ovat viivästyneet, ei-
kä vuoden 2018 maksatushakemuksiin oltu vuoden 
loppuun mennessä saatu vielä yhtään päätöstä.

HENKILÖSTÖ 

Tiina Hämäläinen, projektikoordinaattori (100%)
Mervi Hietaranta, hankesihteeri (20% alk. 1.9.2018) 

3.6.3 LAPE-muutosagentti -hanke 

Huomisen hyvinvointia lapsille ja perheille Päi-
jät-Hämeessä – hanke toteutti Lapsi- ja perhepalve-
luiden muutosohjelmaa Päijät-Hämeessä samanai-
kaisesti muutosagentin kanssa. 

Vuoden 2018 aikana agentti on jatkanut toimin-
tasuunnitelman mukaista työtä Päijät-Hämeessä se-
kä edistänyt hankesuunnitelman tavoitteiden toteu-
tumista erilaisissa rakenteissa ja verkostoissa. Muu-
tosagentti on kiinnittynyt maakunta- ja sote - uudis-
tuksen valmisteluun n. 20%: n työajalla. Kuntien ja 
kaupunkien LAPE-ryhmiin osallistuminen ja kehit-
tämistyön tukena oleminen on ollut iso osa työtä. 
Erilaista tiedottamista on tehty monikanavaisesti ja 
agentti on edelleen kiertänyt erilaisissa tilaisuuksis-
sa esittelemässä LAPE-kokonaisuutta ja siinä tehtyä 
kehittämistä. Järjestö-, seurakunta- ja oppilaitosyh-
teistyö on ollut myös aktiivista. Yhteistyö muiden 
maakuntien muutosagenttien kanssa on ollut aktii-
vista. Agentin työ on sisältänyt paljon vaikuttamis-
työtä myös poliittiseen päätöksentekoon. 

Maakunnallisten muutosagenttien työ jatkuu 
vuoden 2019 ajan, he työskentelevät täysimääräi-
sesti STM:n rahoituksella ja heidän tehtävänään on 

mm. varmistaa tehdyn kehittämistyön jatkuminen 
ja muutostyön juurtuminen maakunnassaan. Juur-
tumisen tueksi maakuntaan perustettiin LAPE- yh-
teistyöryhmä jatkamaan LAPE- ohjausryhmän työtä. 
LAPE- yhteistyöryhmässä on jäseniä jokaisesta maa-
kunnan kunnasta/kaupungista, hyvinvointiyhtymäs-
tä, järjestöistä, seurakunnista, oppilaitoksista ja so-
te – ja maakuntavalmistelusta Kaikissa maakunnis-
sa tullaan vuoden 2019 aikana järjestämään LAPE - 
Akatemia koulutuskokonaisuus, jonka suunnittelua 
on tehty vuonna 2018. LAPE - Akatemiaksi nimetys-
sä koulutuksessa on kyse sosiaali- ja terveystoimen 
sekä sivistystoimen ja kunta- ja maakuntajohdon yh-
teisestä oppimisprosessista. LAPE - Akatemioiden ta-
voitteena on luoda eri toimijoiden yhteinen strate-
ginen tahtotila lasten ja nuorten hyvinvoinnin edis-
tämisestä. Koulutuksessa juurrutetaan kunkin maa-
kunnan alueella kahden viime vuoden aikana teh-
tyä LAPE - kehittämistyötä. 

HENKILÖSTÖ

Elina Vesterinen, Muutosagentti
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3.6.4 LAPE Päijät-Häme -hanke 

Valtakunnalliseen LAPE-muutosohjelmaan kuuluva 
Päijät-Hämeen maakunnallinen hanke päättyi vuo-
den 2018 lopussa. LAPE-muutosohjelman työ pe-
rustui laajaan maakunnalliseen yhteistyöhön, jo-
hon sitoutuivat maakunnassa Päijät-Hämeen hyvin-
vointiyhtymän, Sysmän ja Heinolan sosiaali- ja ter-
veyspalvelut sekä kuntien sivistystoimet ja laajasti 
alueella toimivat järjestöt sekä seurakunnat. Hank-
keessa kehitettiin perhekeskustoimintamallia, var-
haiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten työtä las-
ten ja nuorten hyvinvoinnin tukijoina sekä lapsiystä-
vällistä toimintakulttuuria.

Vuosi 2018 oli hankkeen toinen ja samalla vii-
meinen toimintavuosi, jonka aikana kehittämistyö-
tä tehtiin voimakkaasti samaan aikaan kun tehtyä 
työtä dokumentoitiin ja koottiin yhteen. LAPE-oh-
jausryhmä kokoontui vuoden aikana 8 kertaa ja sen 
puheenjohtajana toimi Anjariitta Carlson.  Kuntien 
LAPE-ryhmät kokoontuivat jokaisessa kunnassa. Si-
sältöjä kehitettiin useissa työryhmissä ja piloteissa. 
Perhepilotoinnissa oli mukana Asikkala, Hartola ja 
Lahti eteläisen palvelualueen Jalkarannan monitoi-
mitalon osalta. Pilotoinnista tehtiin raportti. Monia-
laista, yhteistä työtä kehitettiin niin pikkulapsiper-
heiden kuin kouluikäisten asioissa. Opiskeluhuol-
lon monialaisen asiantuntijaryhmän ja poissaoloi-
hin puuttumisen kehittämistä tehtiin voimakkaasti 
SOTE-toimijoiden kanssa mm. kuntakiertueella. Ke-
hittämistyöstä tehtiin julkaisu. Lapsivaikutusten ar-
vioinnin kehittäminen liittyi kiinteästi muuhun LA-
PE-kehittämiseen. 

Perhekeskuksen koordinaatiovastuu on vuoden 
2019 alusta alkaen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhty-
mällä. Perhekeskuksen koordinaatiosta vastaa per-
hekeskuskoordinaattori ja perhekeskusvastaavat (3). 
Perhekeskustoimintaa johtaa perhekeskuksen joh-
totiimi ja LAPE- yhteistyöryhmä, joka tekee myös 
maakunnallisia strategisia linjauksia koskien lasten, 
nuorten ja perheiden asioita.. Vuonna 2018 perus-
tettiin myös opiskeluhuoltopalvelujen esimiesver-
kosto ja opiskeluhuollon yhteistyöryhmän päätettiin 
jatkavan hankkeen jälkeen. 

HENKILÖSTÖ 

Tuija Åstedt, projektipäällikkö
Anne-Marie Haavisto, projektisuunnittelija
Marita Moisander-Pohjonen, projektisuunnittelija
Hilkka Kemppi, asiantuntija n. 8kk
Johanna Järvelä, viestintäasiantuntija  n. 2kk
Hanna Ruokamo, suunnittelija n. 6 kk
Seitsemän henkilöä on tehnyt 10–40% työpanosta 
hankkeelle.

3.6.5 LAPE Uusimaa 

Verson työpanos LAPE-Uusimassa on toimintavuo-
den aikana pääosin kohdistunut valtakunnalliseen 
lastensuojelun mallinnustyöskentelyyn yhteistyös-
sä THL:n, LAPE-hankkeiden ja muiden sosiaalialan 
osaamiskeskusten kanssa. Työkokouksia on ollut 
useita. Yhteiskehittämispäivät ovat foorumeita, 
jotka linkittävät kansallisen ja maakunnallisen yh-
teistyön ja kehittämisen. Osaamiskeskukset ovat 
tiivisti olleet mukana konseptoimassa tätä uutta 
kehittämis- ja työskentelytapaa.

Verson suunnittelija oli mukana suunnittelemas-
sa ja toteuttamassa valtakunnallisia lastensuojelun 
avohuollon päiviä Kuopiossa 21–22.11.2018 (KOH-
TAA MINUT! Osallisuuden ja monitoimijaisuuden 
vahvistaminen lastensuojelun avohuollossa)

Yhteiskehittämistä lastensuojelussa jatketaan 
myös LAPE-ohjelman jälkeen THL:n ja sosiaalialan 
osaamiskeskusten yhteistyönä. Työn alla on Yhteis-
kehittämön toimintasuunnitelma. Nämä yhteis-
kehittämöt varmistavat omalta osaltaan, että LA-
PE-ohjelman aikana tehty kehittämistyö jatkuu ja 
juurtuu paikallisen, alueellisen ja kansallisen tason 
yhteistyönä pitkäjänteisesti ja tutkimusperustaises-
ti. Verson IU alueen suunnittelija on myös osallistu-
nut LAPE Uusimaa hankkeen ohjausryhmätyösken-
telyyn.

HENKILÖSTÖ

Monica Blomqvist-Åkermarck, Verson suunnittelija 
(osa-aikaisesti)

3.6.6 Neljä tuulta -hanke

Neljän tuulen hanke on STM:n rahoittama, Tervey-
den edistämisen määrärahalla toteutettava han-
ke. Hankkeen tavoitteena on seudullisen pilotoin-
nin kautta rakentaa toimiva valtakunnallinen malli 
Neljän tuulen (päihde-, mielenterveys-, ongelmape-
laamis- ja lähisuhdeväkivaltatyö) ilmiöihin liittyvi-
en haittojen integroituun ehkäisy- ja hoitotyöhön. 
Hankkeen toiminta-aika on vuoden 2019 lokakuun 
loppuun, projektipäällikkö on palkattu vuoden 
2019 syyskuun loppuun.

Neljän tuulen hankkeessa mallin rakentamisek-
si työ on jaettu kolmeen pääosaan: tietotyö liittyen 
systemaattiseen kirjaamiseen, pilotointi sekä siihen 
liittyvä osaamisen vahvistaminen ja varsinainen mal-
lin rakentamisen suunnittelu. Vuonna 2018 hank-
keen seudullisen työn pääpainopiste on ollut pilo-
toinneilla sekä osaamisen vahvistamisella. Hank-
keen varsinaisena toiminta-alueena on Päijät-Häme. 
Toiminnan kuluissa on otettu huomioon myös oma-
rahoitusosuus työpanosten siirrot, vuokrat sekä sii-
vous- ja sähkökulut. Näin ollen omarahoitusosuus 
näkyy negatiivisena toimintakatteena, vaikka onkin 
suurimmilta osin työpanosten siirtoja.

HENKILÖSTÖ

Helena Heinonen, Projektipäällikkö 

3.6.7 Pähee OTE -hanke 

Pähee Ote -hanke kuului OTE kärkihankekokonai-
suuden -Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen pro-
jektiin. Kyseessä oli alueellinen kokeiluhanke, jossa 
pilotoitiin ja kehitettiin kolmella osa-alueella erilai-
sia keinoja, joilla pyrittiin edistämään vammaisten 
henkilöiden työllisyyttä ja osallisuutta. Hanke aloit-
ti toimintansa maaliskuussa 2017. Hanke toimi Päi-
jät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ja Heinolan kau-
pungin vammaispalveluiden päiväaikaisessa toimin-
taympäristössä. Hankkeen rahoitus koostui valtion 
osuudesta (80 %), sekä kuntien omarahoitusosuu-
desta (20 %), joka kertyi Phhykyn puolta työpanos-
siirroin ja Heinolan kaupungin rahoitusosuudesta. 
Maksatushakemukset tehtiin kaksi kertaa vuodessa. 
Päätökset maksatushakemuksista ovat viivästyneet 

ja viimeinen valtion maksatushakemus tehdään hel-
mikuussa 2019 (ajalta 1.7.-31.12.2018).

Vuonna 2018 Pähee OTE -hankkeessa jatkettiin 
Päijät-Hämeen alueella vammaisten päiväaikaisten 
toiminnan kehittämistä kolmella teemalla; työtoi-
minnasta töihin, opinnoista töihin sekä osallisuut-
ta tukeva toiminta. Henkilökohtaisen budjetoinnin, 
vertaisvalmentajatoiminnan, viestintätiimin sekä 
nivelvaiheen työntekijän toimenkuvan -pilotin jat-
kuivat vuoden aikana. Koulutuskokonaisuuksia jär-
jestettiin vertaisvalmentajatoimintaan, henkilöstön 
prosessikoulutukseen, tuettuun päätöksentekoon 
sekä mediatoimintaan. Lisäksi Pähee OTE osallistui 
osuuskuntavalmennukseen yhteistyössä Osallisuutta 
osuuskunnista -hankkeen kanssa. Hankkeen loppu-
raportti ja toimintamallit löytyy kuvattuna Innoky-
lästä. Hankkeen keskeiset tulokset: 

• Osaaminen tuetussa päätöksenteossa ja asiakkaan 
oman tahdon selvittämisessä lisääntynyt
• Aikaansaatu toimintakulttuurin muutos →  
rakenteista yhteiskuntaan päin suuntautuviksi  
toiminnoiksi
• Asiakasosallisuus palvelujen kehittämisessä otettu 
käyttöön 
• Monialainen verkostotyö -Päheet verkostot käyn-
nistetty ja sopimus verkostotyön jatkosta tehty
• Työhönvalmennuksen palvelu on kehittynyt ja 
vammaisten työllisyys on Päijät-Hämeen alueella 
kasvanut
• Luotu toimintamalleja asiakasosallisuuden ja  
työllistymisen edistämiseen

HENKILÖSTÖ 

Päivi Tainala, projektipäällikkö (100%)
Elina Huttunen, projektisuunnittelija (100%)
Enni Ruuth, projektisuunnittelija (100%)
Teemu Kumpu, viestintäavustaja (6h/vk) 12.8.2018 asti
Kirsi Muhonen, viestintäavustaja (6h/vko) 
-26.10.2018 asti
Antti Laaksonen, viestintäavustaja (6h/vko) 
-30.6.2018 asti
Janne Tavast, viestintäavustaja (6h/vko) -26.10.2018 
asti
Tanja Bäf-Ruuskanen, projektisuunnittelija 21.5.-
31.10.2018
Hanna Ruokamo, asiantuntija 1.6.-31.10.2018

TA 2018 Tot 2017 Tot 2018 TA % Ed.vuod.muutos %

Tuotot 1 080 614 521 696 1 168 950 108,2 % 124,1 %

Kulut -1 107 781 -593 892 -1 136 748 102,6 % 91,4 %

Toimintakate -27 167 -72 196 32 202 -118,5 % -144,6 %

Projektit yhteensä tulot ja menot
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3.7 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

TA 2018 Toteuma Poikkeama

Liikevaihto 377 524 -147

Liiketoiminnan muut tuotot 1 144 1 149 -5

Tuet ja avustukset kunnalta ja kuntayhtymältä 0 0 0

Materiaalit ja palvelut -307 -414 107

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 -10 1

Palvelujen ostot -298 -404 106

Henkilöstökulut -1 158 -1 034 -124

Palkat ja palkkiot -959 -857 -102

Henkilösivukulut -199 -177 -22

Eläkekulut -161 -146 -15

Muut henkilösivukulut -38 -31 -7

Liiketoiminnan muut kulut -56 -53 -3

Liikealijäämä(-ylijäämä) 0 172 -172

Tilikauden tulos 0 172 -172

TA 2018 Toteuma Poikkeama

Toiminta ja investoinnit

Toiminnan rahavirta 0 172 -172

Liikealijäämä 0 172 -172

Rahoitustuotot ja -kulut 0 0

Tulorahoituksen korjauserät 0 0

Toiminnan ja investointien rahavirta 0 172 -172

Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutokset 0 -24 24

Muut maksuvalmiuden muutokset 0 -389 389

Rahoituksen rahavirta 0 -413 413

Vaikutus maksuvalmiuteen 0 -241 241

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso liikelaitos     
Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu (1000€)     

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso liikelaitos  
Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu (1000€)  

3.8 Rahoitusosan toteutuminen 3.9 Investoinnit
Versolla ei ollut investointeja vuonna 2018.

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 2018, että liikelaitoksen ylijäämä en-
nen varauksien muutoksia on vähintään 0 euroa. 

Tavoite on toteutunut, koska tilikauden tulos on 
172 283 euroa. 

4 Johtokunnan esitys vuoden 
2018 tuloksen käsittelystä 

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitoksen joh-
tokunnan esitys on, että vuoden 2018 tilikauden tu-
los 172 283,05 euroa siirretään taseen ylijäämä/ali-
jäämätilille. 
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5 Tilinpäätöslaskelmat

5.1 Tuloslaskelma

1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

Liikevaihto 524 512,65 424 847,82

Liiketoiminnan muut tuotot 1 148 638,60

Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä 0,00 585 972,93

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 919,66 -11 198,32

Palvelujen ostot -403 959,65 -413 879,31 -215 334,58 -226 532,90

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -856 782,66 -626 993,52

Henkilösivukulut

Eläkekulut -145 800,50 -115 013,01

Muut henkilösivukulut -31 332,88 -1 033 916,04 -28 449,83 -770 456,36

Liiketoiminnan muut toimintakulut -53 072,85 -53 072,85 -48 218,02 -48 218,02

Liikealijäämä(-ylijäämä) 172 283,05 -34 386,53

Rahoitustuotot ja -kulut 0,00 -36,92

Korkokulut 0,00 -36,92  

Tilikauden alijäämä(-ylijäämä) 172 283,05 -34 423,45

1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

Toiminnan rahavirta

Liikealijäämä(-ylijäämä) 172 283,05 -34 386,53

Rahoitustuotot ja -kulut 0,00 172 283,05 -36,92 -34 423,45

Toiminnan ja investointien rahavirta 172 283,05 -34 423,45

Rahoituksen rahavirta

 Lainakannan muutokset

Lainojen lisäys kuntayhtymiltä 0,00 448 045,53

Lainojen vähennys kuntayhtymältä -24 439,86 -24 439,86 0,00 448 045,53

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0,00 -39,70

Saamisten muutos kuntayhtymältä 0,00 5 762,27

Saamisten muutos muilta -401 448,98 -341 531,80

Korottomien velkojen muutos muilta 12 772,62 -388 676,36 50 605,47 -285 203,76

Rahoituksen rahavirta -413 116,22 162 841,77

Rahavarojen muutos -240 833,17 128 418,32

Rahavarojen muutos 

Rahavarat 31.12. 0,00 240 833,17

Rahavarat 1.1. 240 833,17 -240 833,17 112 414,85 128 418,32

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso liikelaitos       
Tuloslaskelma

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso liikelaitos       
Rahoituslaskelma

5.2 Rahoituslaskelma 
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5.3 Tase 

VASTAAVAA 2018 2017

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset 795 388,22 393 939,24

Lyhytaikaiset saamiset 795 388,22 393 939,24

    Myyntisaamiset 123 161,30 13 774,50

    Muut saamiset 10 926,92 380 164,74

    Siirtosaamiset 661 300,00 0,00

Rahat ja pankkisaamiset 0,00 240 833,17

VASTAAVAA YHTEENSÄ 795 388,22 634 772,41

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA 188 871,83 16 588,78

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 16 588,78 51 012,23

Tilikauden alijäämä (ylijäämä) 172 283,05 -34 423,45

VIERAS PÄÄOMA 606 516,39 618 183,63

Lyhytaikainen 606 516,39 618 183,63

    Lainat kuntayhtymältä 423 605,67 448 045,53

    Ostovelat 3 698,31 12 804,96

    Muut velat 19 509,47 36 806,26

    Siirtovelat 159 702,94 120 526,88

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 795 388,22 634 772,41

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso liikelaitos  
Tase  

5.4 Sosiaalialan osaamiskeskus 
Verson tilinpäätöksen liitetiedot 

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA  
KOSKEVAT LIITETIEDOT

Liitetieto 1     
     
Arvostus- ja jaksotusperiaatteet  
sekä menetelmät    
 
Jaksotusperiaatteet     
Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suorite-
perusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen   

projektiluonteisten hankkeiden tuet ja avustukset 
on merkitty tuloslaskelmaan maksuperusteisesti.   
Tilinpäätöksen yhteydessä vuoden 2017 kustannuk-
siin saamatta olevat projektien tuet ja avustukset 
on muutettu suoriteperusteisiksi.     
 
Rahoitusomaisuuden arvostus   
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai 
sitä alempaan todennäköiseen arvoon.   
  
     
Tilikauden tulokseen liittyvä jaksotusvirhe  
Tilikauden tulos on 172.283 euroa. Tulokseen sisäl-
tyy edellisessä tilinpäätöksessä tehdyn jaksotusvir-
heen johdosta 33 797 euroa  kuntayhtymän sisäistä 
vuoden 2017  rahoitusosuutta kahteen liikelaitok-
sen projektiin.     

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT
 

Verso toimintatuotot 2018 2017

Myyntituotot jäsenkunnilta 27 895 184 772

Muut myyntituotot 496 778 240 076

Tuet ja avustukset 1 146 579 585 973

Muut toimintatuotot 1 900 0

Liikelaitos Verson toimintatuotot yhteensä 1 673 152 1 010 821

Oman pääoman erittely 2018 2017

Edellisten tilikausien alijäämä 1.1. 51 012 70 362

Edellisen tilikauden ylijäämä -34 423 -19 350

Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 16 588 51 012

Tilikauden Alijäämä (Ylijäämä) 172 283 -34 423

Oma pääoma yhteensä 188 871 16 589

Liitetieto 2

Liitetieto 3

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
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HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 2018 2017

Lyhytaikaiset siirtovelat

Lomapalkkajaksotukset 125 234 117 922

Muut palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 15 673

Muut siirtovelat 18 796 2 603

Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 159 703 120 525

Siirtovelat yhteensä 159 703 120 525

Henkilöstön lukumäärä 31.12. 2018 2017

Vakinaiset 11 5

Määräaikaiset 9 18

Henkilöstön lukumäärä yhteensä 20 23

Henkilöstökulut 2018 2017

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 1 033 916 770 456

Henkilöstökulut yhteensä 1 033 916 770 456

Leasingvastuiden yhteismäärä 2018 2017

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 4 869 5 833

Myöhemmin maksettavat 3 688 7 026

Yhteensä 8 557 12 859

Liitetieto 4

Liitetieto 5

Liitetieto 6

Liitetieto 5

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA 
KOSKEVAT LIITETIEDOT

Vuoden 2018 tilinpäätöksen allekirjoitus

Lahdessa 20.2.2019

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos
Johtokunta 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mika Forsberg      Päivi Parkkinen

–––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leila Kankainen      Eija Kallio

–––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pirkko Valtanen      Terttu Leivo

–––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pasi Töyli      Jukka Ihalainen

–––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leena Kokko      Maria Andersson     
     

Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen
Lahdessa  ____.____.2019
KPMG Oy Ab

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Jorma Nurkkala JHT, KHT
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Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

Luettelo kirjanpidosta ja aineistoista

Kirjanpidon osa Tositelaji Numerosarja
Kirjanpitojärjestelmien  
keskinäiset yhteydet

Miten ja missä säilytetään

Tilinpäätös

Tilinpäätöskirjassa on esitet-
ty kirjanpitolain edellyttä-
mä tilinpäätös, toimintaker-
tomus sekä luettelo kirjan-
pidoista ja aineistosta

liikelaitoksessa paperilla

Pääkirjanpito Pää- ja Päiväkirjat
Pääkirjanpitoon kootaan 
yhteenveto esijärjestelmien 
tapahtumista

Tapahtumat säilytetään 
sähköisenä DA-arkistossa

Käyttöomaisuus AA 01 Käyttöom.kirjaus
KOM osa SAP-järjestelmää, 
joka on integroitu suoraan 
pääkirjanpitoon

SAP kirjanpito- 
järjestelmässä 

AF 03 Poistokirjaukset

PU 77 Pääkirjat. (purku)

Kirjanpitotosite - 
Tasaustosite

AB 01 pankin+myren+osren välitilien tasaukset
osa SAP-järjestelmää, joka 
on integroitu suoraan pää-
kirjanpitoon

SAP kirjanpito- 
järjestelmässä 

Pääkirjatilitosite SA 01 oikaisumuistio
Pääkirjatositteet viedään 
pääkirjanpitoon manuaa-
lisesti

SAP kirjanpito- 
järjestelmässä liitteineen

SE 01 pääkirjatosite, esijärjestelmästä
Pääkirjatositteet viedään 
pääkirjanpitoon excelinä

SB 12 Pääkirjatilikirjaus, jaksotus

JP 12 jaksotustositteen purku

Y1 06 Yritysten välinen kirjaus

Y2 06 Yritysten välinen kirjaus
Pääkirjatositteet viedään 
pääkirjanpitoon excelinä

SK 21 Kassatosite

Alv-vero kauden 
vaihteessa

SV 01 alv saatava- ja velkatilien netotus
osa SAP-järjestelmää, joka 
on integroitu suoraan pää-
kirjanpitoon

SAP kirjanpito- 
järjestelmässä, sähköi- 
sessä DA arkistossa

Liittymät L1 02 FK Palkkaliittymä
Tapahtumat siirretään liitty-
män kautta pääkirjanpitoon 
tapahtumakohtaisesti

Palkkakirjanpito ja siihen 
liittyvät erittelyt ja  
laskelmat säilytetään  
sähköisenä DA-arkistossa

L2 02 TEM Matkalaskuliittymä

L5 02 Webmarela liittymä

Myyntireskontra RV 98 Laskun siirto

Myyntireskontran tapah-
tumat ovat osa SAP-järjes-
telmää, joka on integroitu 
suoraan pääkirjanpitoon

Tapahtumat säilytetään 
sähköisenä DA-arkistossa

DZ 14 Asiakkaat - maksu

LT 11 Luottotappiokirjaus

Ostoreskontra KR 19 Toimittajat - lasku
Tositteet siirtyvät  
Basware IP:n kautta  
SAP järjestelmään

Tapahtumat säilytetään 
sähköisenä DA-arkistossa

KG 17 Toimittajat - hyvit.

KZ 15 Toimittajat - maksu

Tiliotteet ZV 20 Maksuselvitys
Basware maksuliikenneoh-
jelmasta liittymien kautta 
SAP kirjanpitojärjestelmään

Tapahtumat säilytetään 
sähköisenä DA-arkistossa
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6.3 Liikelaitosten vaikutus kuntayhtymän talouteen

Liikelaitosten vaikutus kuntayhtymän tilikauden tuloksen muodostumiseen (1000 €) Liikelaitosten vaikutus kuntayhtymän toiminnan rahoitukseen (1000 €)

Talousarvion 
toteuma

Eliminoinnit
Kokonais-
tarkastelu

Kuntayhtymä Liikelaitokset
Yhtymä/  

Liikelaitokset/
Liikelaitokset/  

Yhtymä
Tuloslaskelma

Toimintatuotot 732 525 43 394 -5 172 -40 074 730 671

Myyntituotot 655 579 42 215 -5 172 -40 074 652 546

Maksutuotot 59 316 0 0 59 316

Tuet ja avustukset 6 476 1 147 7 622

Muut toimintatuotot 11 155 32 0 11 188

Toimintakulut -726 408 -42 230 40 072 5 175 -723 390

Henkilöstökulut -324 401 -10 774 0 -335 175

Palkat ja palkkiot -264 221 -8 934 -273 154

Henkilösivukulut -60 181 -1 840 0 -62 021

Eläkekulut -50 500 -1 506 -52 006

Muut henkilösivukulut -9 681 -334 -10 015

Palvelujen ostot -272 980 -9 575 20 302 5 175 -257 077

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -61 922 -21 205 19 769 0 -63 358

Avustukset -25 168 0 -25 168

Muut toimintakulut -41 935 -677 0 0 -42 612

Toimintakate 6 117 1 164 34 899 -34 899 7 281

Rahoitustuotot ja -kulut -288 -3 0 0 -291

Korkotuotot 33 1 33

Muut rahoitustuotot 260 0 261

Korkokulut -378 -4 -382

Muut rahoituskulut -202 0 -203

Vuosikate 5 829 1 161 34 899 -34 899 6 990

Poistot ja arvonalentumiset -11 763 -989 0 0 -12 752

Suunnitelman mukaiset poistot -11 763 -989 -12 752

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot 5 934 0 5 934

Tilikauden tulos 0 172 34 899 -34 899 172

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

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 0 342 34 899 -34 899 342

Talousarvion  
toteuma

Eliminoinnit
Kokonais- 
tarkastelu

Kunta- 
yhtymä

Liike- 
laitokset

Yhtymä/
liikelaitokset

Liikelaitokset/
Yhtymä

Rahoitus-
laskelma

Toiminta ja investoinnit

Toiminnan rahavirta 12 288 1 161 34 899 -34 899 13 448

Vuosikate 5 829 1 161 34 899 -34 899 6 990

Satunnaiset erät 5 934 0 0 0 5 934

Tulorahoituksen korjauserät 524 0 0 0 524

Investointien rahavirta -13 719 233 -25 25 -13 486

Investointimenot -13 745 -365 0 25 -14 085

Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 0 0 0

Pys.vastaavien hyöd.luovutustulot 25 598 -25 0 598

Toiminta ja investoinnit, netto -1 432 1 394 34 873 -34 873 -38

Rahoitustoiminta

Antolainauksen muutokset 163 0 -163 0 0

Antolainasaamisten vähennykset 163 0 -163 0 0

Lainakannan muutokset -4 841 -5 588 4 251 3 569 -2 609

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 609 -163 0 163 -2 609

Lyhytaikaisten lainojen muutos -2 232 -5 425 4 251 3 407 0

Muut maksuvalmiuden muutokset 13 037 -837 -5 425 -2 232 4 542

Rahoitustoiminta 8 358 -6 425 -1 337 1 337 1 934

Vaikutus maksuvalmiuteen 6 927 -5 031 33 536 -33 536 1 896
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7 Tilinpäätöksen varmentaminen

Lahdessa ______ päivänä maaliskuuta 2019

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Hallitus

____________________________   ____________________________

____________________________   ____________________________

____________________________   ____________________________

____________________________   ____________________________

____________________________   ____________________________

____________________________   ____________________________

8 Tilinpäätösmerkintä

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Lahdessa ______ .______ . 2019

KPMG Oy
Tilintarkastusyhteisö

Jorma Nurkkala
JHT, KHT
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