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Toteuma alkuvuonna 2022

Toimintakulujen hallinta ratkaisee talouden tasapainon. Muilla erillä ei merkittävää vaikutusta.

Laskennallinen toteumaprosentti talousarviosta on 25 %. Tammi−maaliskuun kustannusten kasvu 

(ilman pandemiakuluja ja hankkeita) oli vain 1,4 %, kun tammi−helmikuussa se oli 3,1 %. 

Tuloslaskelma
Toteuma tammi-

maaliskuu 2021

Toteuma tammi-

maaliskuu 2022
Toteuma-%

Vertaus 

edelliseen 

vuoteen, %

Toimintatuotot 197 654 586,51 203 802 493,70 25,0 % 3,1 %

Toimintakulut -191 442 487,68 -195 983 074,35 24,4 % 2,4 %

Toimintakate 6 212 098,83 7 819 419,35 63,5 % 25,9 %



• Muiden tukien ja avustusten toteuma vain 

1,6 % (TA 3,3 M€) → projektituottojen 

jaksotus puuttuu (kustannukset mukana)

• Korona-pandemiaan saatavat 

valtionkorvaukset puuttuvat (kustannukset 

mukana). Lisäksi tälle vuodelle tuloutuu

2 M€ viime vuotisia korvauksia.

• Korona-valtionavustuksen tasosta tietoa 

tulossa kesäkuussa, haku syksyllä.

Havaintoja toimintatuotoista

Arvio saatavasta 

valtionkorvauksesta viime 

vuoden avustusperusteilla

19,8 M€



Tilikauden yli-/alijäämä

4 478 679,01 €Toteuma tammi−maaliskuu 2021

5 533 521,09 €Toteutuma tammi−maaliskuu 2022

23,6 %Vertaus %



Talousraamin 2022 valmistelun lähtökohtia

Yleiset taloudelliset muutostekijät:

• palvelutarpeen kasvu +1,13 % 

• inflaatio 1,20 % 

• ansiotasoindeksin nousu 2,0 % 

Taloudellisten muutostekijöiden vaikutus yhtymätasolla yhteensä 

11,715 M€. Uusi inflaatiokorjattu arvio on 16,694 M€. 

Muut tekijät vielä avoimia.

(THL:n arvio Päijät-Hämeen sote-kulujen vuosittaisesta 

keskimääräisestä kasvusta, uusi arvio tulossa)

(keskiarvo Finanssialan talousennusteista, uusimman 

ennusteen 22.3.2022 mukaan keskiarvo on 3,04 %)

(valtiovarainministeriön ja Suomen Pankin arvioiden keskiarvo. 

Palkkaratkaisun taso määrittämättä, mutta todennäköisesti kasvaa)



Lakimuutosten vaikutukset

• Asiakasmaksulain uudistuksesta johtuvien toimintatuottojen vähenemät 

talousarviossa huomioidun mukaiset: Tuotot talousarviossa = OK

• Toimintakuluja kasvattavat mitoituksen muutokset:

Yhteensä 12 M€ > Rekrytointivaikeudet eivät ole mahdollistaneet 

lisäyksiä kaikilta osin. Vaikutukset pienempiä.



• Tulosennuste ilman korona-avustuksia yhtymätasolla -31 M€ sisältäen koronakulut

• Arvio koko vuoden toteutuvista välittömistä koronakustannuksista 13,4 M€ = 
valtionavustus vähintään 100 %

• Tulos korona-avustuksen jälkeen -17,6 M€ 

• Vuodelta 2021 saatua korona-avustusta tuloutuu tälle vuodelle 2,0 M€

• Muita tuloja tuloutuu talousarviota enemmän, osalla tulosvaikutus 3,0 M€

• Rahoitustuotot/-kulut, erät nettona noin 1,0 M€ paremmat

• Ennuste nyt noin -11,6 M€ 

→ Jos avustuksia saadaan enemmän kuin koronakustannuksia kertyy (yli 13,4 M€),
alijäämä pienenee. Vahva arvio on, että saadaan.

Yhtymätason alustava ennuste



Lopuksi: 

• Näkymä on vielä epäselvä. 
Pohdintaa jäsenkuntien 
maksuosuutta lisäävän MTA:n 
tarpeesta tulee vielä siirtää. 
Sopeuttaminen laajalti ei 
kuitenkaan ole mahdollista.

• Seurataan tarkasti ja 
valmistaudutaan toimimaan.

• Informoidaan omistajia 
aktiivisesti.


