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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Vuosi 2022 on kokonaisuutena sujunut hyvin huolimatta siitä, että toimintaympäristö on edelleen
melko vaikea. Toimintaan ovat vaikuttaneet toimialueen yleistilanne, tartuntatautitilanne sekä kus-
tannusinflaatio. Palvelujen järjestämistehtävän toteuttamiseen on aiempaa enemmän vaikuttanut
myös henkilöstön ja ostettujen asiakaspalvelujen saatavuus. Henkilöstön riittävyyden varmista-
miseksi tehdään jatkuvasti lisätoimia, jotta palvelut voidaan järjestää ja tuottaa tavoitteiden mukai-
sesti. Monikanavaisen rekrytoinnin lisäksi työyhteisöjen jäsenten työpanosta kohdennetaan mahdol-
lisimman tarkoituksenmukaisesti. Työntekijöiden hyvinvointiin on kiinnitettävä enemmän huomiota.

Toimintaan varatut taloudelliset resurssit kuuluvat Suomen niukimpiin verrattuna laskennalliseen
palvelutarpeeseen. Tarkkaa taloudenpitoa edellytetään kaikissa toiminnoissa, mutta lakisääteisten
tehtävien vastuullisesta hoitamisesta ei tingitä. Niiden osalta rajoitteena alkaa olla enemmänkin
osaajien saatavuus kuin rahoitus.

Talousarvion toteumaa arvioitaessa huomiota kannattaa kiinnittää seuraaviin seikkoihin:
-korona-avustuksien määrä verrattuna vuoteen 2021
-talousarviota laadittaessa tehtyjen perusoletuksien toteuma
-palvelutarpeen kehitys suhteessa varattuihin resursseihin
-vuoden 2022 aikana ilmaantuneet ennalta arvaamattomat kustannukset

Alkuperäinen talousarvio ei sisällä varausta koronapandemian kustannuksiin eikä niihin saataviin
valtionkorvauksiin, joten talousarvio tulee ylittymään sekä toimintatuottojen että toimintakulujen
osalta. Jäsenkuntien maksuosuuksien toteuman näkökulmasta valtion korvauksen periaatteet ko-
ronakustannuksiin ovat merkittävässä roolissa.

Vuoden 2022 korvausperusteista säädetään asetus, joka on ollut lausuttavana. Asetusesityksen pe-
rusteella arvioidut korona-avustukset 11 M € jäisivät selvästi alle edellisen vuoden tason (39 M €)
sekä koronan aiheuttamisen kirjanpidollisten kustannusten alle. Viime vuodelta avustuksia siirtyi
tälle vuodelle noin 2 M €, joten avustusten kokonaismäärä toteutunee noin 26 M € pienempänä kuin
viime vuonna. Korona on pitänyt sairaalan tuotannon alle suunnitelmien, mikä heikentää tulosta saa-
matta jääneillä asiakasmaksuilla ja ulkokuntamyyntimaksutuotoilla.

Talousarviossa varauduttiin 2 % palkankorotuksiin ja viimeksi sovitun kunta-alan palkkaratkaisun
kustannusvaikutus on samaa suuruusluokkaa. Hoitajaliittojen palkkaratkaisu on vielä avoin. Henki-
löstökulut ovat ensimmäisen muutostalousarvion jälkeen 342,1 miljoonaa euroa, 2 % korotus tar-
koittaa vuositasolla siten noin 6,8 miljoonaa euroa ja lisäksi tulee välilliset vaikutukset palveluiden
ostojen hinnoissa. Inflaation osalta talousarvio sisältää 1,2 % varauksen, kuitenkin taso on huomat-
tavasti tätä korkeampi, mikä vaikuttaa jo tämän vuoden talouteen. Valtiovarainministeriö ennustaa
koko vuoden inflaatioksi 6,5 %. Hintojen nousut vaihtelevat suuresti tuotteittain ja palveluittain.

Osa talousarvion laadinnan yhteydessä tehdyistä oletuksista palvelujen kysynnän muutoksesta on
tehty väestöennusteita optimistisempina.

Vuoden aikana on ilmaantunut ennakoimattomia kustannuksia.
- työpanoksen riittävyyden varmistaminen on jouduttu tekemään suunniteltua korkeammilla henki-
löstökuluilla
-potilasvakuutuksen kustannukset tulevat olemaan ennakkotietoa korkeammat
-kansainvälisellä tilanteella on ollut epäsuoria vaikutuksia kuntayhtymään. Toiminnan jatkuvuuden
varmistamiseksi on tehty lisäpanostuksia.

Keskussairaalakampuksen korvaus- ja tehostamisinvestointi, RV7, otetaan käyttöön loppuvuoden
aikana. Toimitilojen uusinnalla luodaan edellytyksiä maakunnan suurimman toimipaikan menesty-
miseen sairaaloiden välisessä kilpailussa. Päijät-Hämeessä sairaalan kehittäminen on strategisesti
tärkeimpiä kohteita ja hienoa, että kuntayhtymän historian suurin investointi onnistui erittäin hyvin.
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Loppuvuoden aikana kuntayhtymä keskittyy alueen väestön palveluun ydintehtävänsä mukaisesti.
Sen rinnalla valmistelemme toimintojen liikkeenluovutusta hyvinvointialueelle. Tähän sitoutuu mer-
kittävästi myös kuntayhtymän henkilöresursseja.

Timo Louna
toimitusjohtaja, vs.
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HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT YLEISET TIEDOT

Yhtymässä työskenteli elokuun lopussa yhteensä 6 751 henkilöä. Vuoden 2021 vastaavana ajan-
kohtana henkilöstömäärä oli 6 584 henkilöä. Henkilöstömäärä kasvoi 167 henkilöllä eli 2,5 prosent-
tia. Henkilötyövuosien määrä elokuun lopussa oli 4 053 henkilötyövuotta. Vuoden 2021 vastaavana
ajankohtana henkilötyövuosien määrä oli 3 952. Henkilötyövuosien määrä kasvoi 101 henkilötyö-
vuodella eli 2,6 prosenttia. Nettotyöpanos kasvoi maltillisemmin 0,7 %:lla ja oli nyt 3 207.

Tammi-elokuussa 2022 yhtymästä poistuneiden henkilöiden lukumäärä nousee yhteensä 516 hen-
kilöön (454). Irtisanoutuneita tammi-elokuussa 2022 oli 411 (325) ja eläkkeelle siirtyi 94 henkilöä
(109). Irtisanottuja oli 5 (12) ja muiden syiden vuoksi palveluksesta poistuneita 6 (8). Viime vuoden
vastaavat luvut on kerrottu suluissa jokaisen luvun jälkeen.

Tarkastelujakson aikana rekrytointien täyttöaste oli 92,8 prosenttia. Täyttämättä jääneistä tehtävistä
suurin osa oli edelleen sairaan- ja lähihoitajien tehtäviä (näiden osuus täyttämättä jääneistä tehtä-
vistä oli 78 %). Lisäksi täyttämättä jäi lääkäreiden ja sosiaalityöntekijöiden tehtäviä.

Terveysperusteiset poissaolot ovat laskeneet hieman vuoden 2022 aikana. Elokuun lopussa pois-
saoloja oli 17,4 kalenteripäivää/henkilö kun vastaava luku vuosi sitten oli 17,8 kalenteripäivää/hen-
kilö. Laskusuunta johtuu kevään aikana helpottaneesta pandemiatilanteesta.  Terveysprosentti laski
tammi-elokuussa 2022 15 %:iin, kun se vuosi sitten vastaavalla jaksolla oli 35 prosenttia. Terveys-
prosentti kertoo niiden henkilöiden osuuden, joilla ei ole ollut yhtään terveysperusteista poissaoloa
tarkastelujakson aikana.

Työterveyshuolto raportoi edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna sairaspoissaolojen kasvua
mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöissä, tuki- ja liikuntaelinsairauksissa, vammojen sekä poik-
keusoloihin (Covid) liittyneissä sairaspoissaoloissa. Lyhyiden sairauspoissaolojaksojen määrä kas-
voi verrattuna viime vuoteen.

Henkilöstön palkkojen ja henkilöstövuokrauksen kehitys vuoden 2022 aikana on toteutunut hieman
alle talousarvion.



6



7



8



9

TALOUSKATSAUS

Vuoden 2022 talousarvio laadittiin perussopimuksen mukaisesti nollatulokseen. Talousarvio sisälsi
kuitenkin tunnistettuja riskejä. Talousarvion laadinnassa ei huomioitu korona-epidemian vaikutuksia.
Talousarvion laadintavaiheessa kansantaloudellinen näkymä oli hyvin erilainen. Maltillisen inflaation
jatkumista pidettiin todennäköisimpänä vaihtoehtona. Nyt Venäjän toteuttama hyökkäyssota Ukrai-
naan on aiheuttanut markkinahäiriöitä, joiden seurauksena yleinen kustannustason nousu eli inflaa-
tio on kiihtynyt yli 6% vuositasolle. Talousarvion laadinnassa laskelmiin huomioitiin vain 1,2% kus-
tannustason nousu. Onneksi inflaation vaikutus ei ole vielä täysimääräisesti siirtynyt sopimustuotta-
jien hintoihin.  Vielä sopimattoman palkkaratkaisun vaikutus on vielä avoin. Asiakasmaksulain uu-
distuksen vaikutukset ovat pitkälti olleet talousarviossa huomioidun mukaiset. Hoitajamitoituksen
kustannusvaikutukset eivät ole toteutuneet rekrytointivaikeuksien vuoksi täysimääräisesti, toisaalta
erilliskorvausten maksaminen on edelleen ollut suuressa kasvussa johtuen merkittävästä henkilös-
töpulasta, ylityö- ja vuoronvaihtokielloista, koronarokotesuojavaatimuksesta ja itse koronan vaiku-
tuksista. Huomioiden kuntamaksuosuuksien maltillinen korotus talousarvioraami on erittäin haas-
teellinen.

Yhtymä sai maaliskuussa päätöksen vuoden 2021 lopullisesta koronaan liittyvästä valtionavustuk-
sesta. Varovaisuuden periaatteella tilinpäätökseen 2021 tehdyn tulojaksotuksen vuoksi tästä tuloutui
vuodelle 2022 liki 2 miljoonaa euroa.

Käyttötalouteen on kirjattu koronan aiheuttamia välittömiä lisäkustannuksia ensimmäisen kahdeksan
kuukauden aikana noin 9,7 miljoonaa euroa. Valtioneuvoston asetusluonnoksen mukaan yhtymän
saamat korona valtionavustukset jäävät koko vuoden tasolla noin 11 miljoonaan euroon mikä on
huomioitu tulosennusteessa.

Yhtymän tulos ilman liikelaitoksia on tammi-elokuun ajalta 8,6 miljoonaa euroa alijäämäinen (8/2021:
4,3 miljoonaa euroa). Toimintatuottojen kokonaismäärä oli 547,1 miljoonaa euroa (65,7%) ja toimin-
takulujen 551,7 miljoonaa euroa (67,3%). Laskennallinen toteumaprosentti talousarviosta on 66.7%.
Toimintakuluista noin 41,6 % eli 229,4 miljoonaa euroa oli henkilöstökuluja (8/2021: 40,3%) Palve-
lujen ostot olivat 242,2 miljoonaa euroa eli 43,9% (8/2021:44,6%).

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarviota suurempina koko tilivuonna ollen 841,1 mil-
joonaa euroa (TA 832,3 miljoonaa euro). Talousarviota suuremmat tuotot selittyvät pääosin enna-
koidulla koronaan saatavalla valtionavustuksella ja muilla hanketuotoilla. Toimintakulujen ennuste-
taan toteutuvan 845,3 miljoonan euron suuruisina, joka ylittää talousarvion 25,3 miljoonalla eurolla.
Koronaan liittyvät välittömät lisäkustannukset on arvioitu noin 13 miljoonan euron suuruisiksi. Yh-
tymä ennustaa, että koko tilikauden osalta tilikauden alijäämä on noin 15,1 miljoonaa euroa jäsen-
kuntien palvelusopimuksien ja talousarvion mukaisilla maksuosuuksilla. Elokuun ennusteen mukaan
0-tulos edellyttää 15,1 miljoonan euron lisälaskutusta jäsenkunnilta. Jäsenkuntien maksuosuudet
olisivat siten 721,7 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion 2,1 %:lla.  Ennuste sisältää riskiä eri-
tyisesti potilasvahinkovarauksen osalta, koska Potilasvahinkokeskuksen aktuaarit ovat läpikäyneet
ja päivittäneet varauksiin liittyvät laskentamallit, joista seurauksena on vahinkoihin liittyvän arviova-
rauksen kasvaminen. Lomapalkkavelka on ennusteessa talousarvion mukaisena, mutta mikäli lomia
on pitämättä vuodenvaihteessa runsaasti tätä enemmän tämän vaikutusta kustannuksiin ei ole voitu
huomioida. Mahdollisen palkkaharmonisaation vaikutuksia kärkipalkkoihin, jotka ovat suuruudeltaan
reilut 20 miljoonaa euroa per vuosi ei ole huomioitu. Yhtymä tulee laatimaan muutostalousarvioesi-
tyksen syyskuun raportoinnin valmistuttua.

Yhtymän maksuvalmius on pysynyt edelleen hyvänä. Maksuvalmiuden tilannetta seurataan viikoit-
tain. Korkotason noustua, negatiivinen korko pankkitileillä olevista varoista on poistunut. Yhtymä on
kilpailuttanut ennakollisesti yhteensä 141 miljoonan euron lainat, jotka nostetaan vasta vuoden 2023
puolella.

Sosiaalialan osaamiskeskus Verson tulosennuste on talousarvion mukaisesti -42 tuhatta euroa.
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YHTYMÄN TULOSLASKELMA JA ENNUSTE

Milj. €

Voimassa
oleva

talousarvio
2022

Tot 01 - 08
2022

Tot-% Edell.
vuoden

muutos %

TP ennuste Ennuste

Toimintatuotot 832,3 547,1 65,7 % 2,4 % 841,1
Myyntituotot 737,6 491,3 66,6 % 3,7 % 738,6
Maksutuotot 61,7 41,6 67,4 % -0,1 % 61,4
Tuet ja avustukset 20,9 6,4 30,7 % -41,3 % 29,4
Vuokratuotot 11,8 7,4 62,9 % -1,8 % 11,3
Muut toimintatuotot 0,4 0,3 85,1 % 87,0 % 0,4

Toimintakulut -820,0 -551,7 67,3 % 3,2 % -845,3
Henkilöstökulut -342,1 -229,4 67,1 % 6,5 % -346,1
Palvelujen ostot -362,0 -242,2 66,9 % 1,7 % -376,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -63,5 -44,2 69,7 % -0,7 % -67,7
Avustukset -8,9 -5,2 59,0 % -7,4 % -8,3
Muut toimintakulut -43,5 -30,6 70,3 % 0,2 % -47,2

Toimintakate 12,3 -4,7 -38,0 % *** -4,2

Rahoitustuotot ja -kulut 0,7 2,3 326,4 % 15,8 % 2,0

Vuosikate 13,0 -2,4 -18,7 % -234,4 % -2,2

Poistot ja arvonalentumiset -13,1 -6,2 47,2 % 1,7 % -12,9
Satunnaiset erät 0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0

Tilikauden tulos -0,1 -8,6 *** 101,8 % -15,1

Poistoeron ja varausten
muutos 0,1 0,0 0,0 % 0,0 % 0,1

Tilikauden
ylijäämä/alijäämä 0,0 -8,6 *** 101,8 % -15,1
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Kum toimintatuotot
Milj. eur 08-2021 08-2022 Muutos Muutos%
Myyntituotot 473,9 491,3 17,4 3,7 %
Maksutuotot 41,6 41,6 0,0 -0,1 %
Tuet ja avustukset 11,0 6,4 -4,5 -41,3 %
Vuokratuotot 7,6 7,4 -0,1 -1,8 %
Muut toimintatuotot 0,2 0,3 0,2 87,0 %
Yhteensä 534,3 547,1 12,8 2,4 %

Kum toimintakulut
Milj. eur 08-2021 08-2022 Muutos Muutos%
Henkilöstökulut 215,5 229,4 14,0 6,5 %
Palvelujen ostot 238,2 242,2 4,1 1,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat 44,6 44,2 -0,3 -0,7 %
Avustukset 5,7 5,2 -0,4 -7,4 %
Muut toimintakulut 30,6 30,6 0,1 0,2 %
Yhteensä 534,4 551,7 17,3 3,2 %
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TOIMIALOJEN JA LIIKELAITOSTEN TOIMINTA- JA TALOUSTIEDOT

Yhtymän johto

 1 000 €

TP2021 Voimassa
oleva

talousarvio
2022

Tot 01 - 08
2022

Tot-% Ennuste

Toimintatuotot 672 763 711 665 474 864 66,7 %
Myyntituotot 669 065 709 435 472 608 66,6 %
Tuet ja avustukset 3 682 1 981 1 982 100,0 %
Muut toimintatuotot 17 249 275 110,2 %

Toimintakulut -13 681 -13 839 -8 442 61,0 %
Henkilöstökulut -4 486 -5 197 -3 543 68,2 %
Palvelujen ostot -6 606 -6 197 -3 709 59,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 190 -1 934 -949 49,1 %
Muut toimintakulut -1 399 -511 -239 46,9 %

Toimintakate 1 659 083 697 826 466 423 66,8 %

Sisäiset erät 6 003 12 132 8 093 66,7 %

Toimintakate 2 665 086 709 958 474 516 66,8 %
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Yhtymän johto, toimialajohtajan katsaus

Yhtymän johdon talous toteutuu lähes talousarvion 2022 mukaisena tämän hetkisen ennusteen mu-
kaisesti. Hoitotarvikemyynnin pienentyminen alentaa sekä toimintatuottoja että -toimintakuluja.
Rahoitustuotot ja -kulut toteutuu nettona noin 2 miljoonaa euroa parempana, joka johtuu saaduista
talousarvion ylittävistä osinkotuloista.
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Yhtymäpalvelut

 1 000 €

TP2021 Voimassa
oleva

talousarvio
2022

Tot 01 - 08
2022

Tot-% Ennuste

Toimintatuotot 13 934 18 983 4 513 23,8 %
Myyntituotot 3 111 1 452 960 66,1 %
Tuet ja avustukset 8 046 14 791 1 949 13,2 %
Vuokratuotot 2 765 2 740 1 590 58,0 %
Muut toimintatuotot 13 0 14 0,0 %

Toimintakulut -76 600 -82 955 -50 076 60,4 %
Henkilöstökulut -23 454 -26 017 -16 674 64,1 %
Palvelujen ostot -42 411 -46 491 -26 223 56,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 140 -3 806 -3 048 80,1 %
Avustukset -156 -131 -124 95,0 %
Muut toimintakulut -5 439 -6 510 -4 007 61,5 %

Toimintakate 1 -62 665 -63 972 -45 564 71,2 %

Sisäiset erät 68 318 70 988 47 311 66,6 %

Toimintakate 2 5 653 7 016 1 748 24,9 %
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Yhtymäpalvelut, toimialajohtajan katsaus

Tuloksen ja toiminnan arviointi
Varsin haasteellisesta toimintavuodesta huolimatta suunnitellut palvelut on pystytty tuottamaan ja vuo-
delle 2022 asetetut Yhtymäpalveluiden tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet tullaan ennusteen mukaan
savuttamaan. Yhtymäpalvelut toimialalla on ollut keskeinen rooli hyvinvointialueelle siirtymisen val-
mistelussa mm. tietohallinnon, henkilöstöpalveluiden, toimitilojen, tukipalvelujen ja viestinnän osa-alu-
eilla.
Yhtymäpalvelut toimialan viimeisimmän talousennusteen (1-8/2022) mukaan vuoden 2022 tulos tulee
olemaan alijäämäinen 1,2 M€. Ennusteen mukaan Yhtymäpalveluiden toimintatuotot alittuvat noin 2,6
M€ suunnitellusta. Pääasiallisesti alitus muodostuu ensi vuodelle siirtyvistä hankerahoituksista. Vas-
taavasti ennusteen mukaan toimintakulut alittuvat noin 1,4 M€ suunnitellusta. Toimintakulujen alituk-
seen vaikuttavat osaltaan kehityshankkeiden kulujen ennustettua pienemmät kulut sekä oman toimin-
nan toimintakulujen suunniteltua korkeampi taso. Merkittävimmät oman toiminnan kulujen kasvut liit-
tyvät ICT-palveluiden, turvallisuuden ja terveyspalveluiden ostopalveluihin. ICT:n ja turvallisuuden
osalta talousarvion ylittävät palveluostot on toteutettu vallitsevaan geopoliittiseen tilanteeseen liittyvän
tilannearvion perusteella. Tämän lisäksi energioihin ja postipalveluihin liittyvät yksipuoliset hinnantar-
kistukset ovat nostaneet ostopalveluiden kuluja. Poistojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukai-
sesti.

Asiakasjärjestelmät tulosalueella toiminta on keskittynyt hankkeisiin: hyvinvointialueen ICT-muutok-
set, potilastietojärjestelmän versiopäivitys, ICT-alustapalveluiden (konesalipalvelut) siirto uudelle
alustalle sekä keskussairaalan rakennusvaihe 7:n (RV7) ICT-varustaminen. Hyvinvointialueen ICT-
muutoshankkeessa tehdään välttämättömät muutokset siinä määrin kuin valtionavustusrahat antavat
myöden. Lisäresurssien saaminen on vallitsevassa markkinatilanteessa rajattua, joten loppuvuonna
hankkeessa keskitytään meneillään olevien muutosten toteuttamiseen. Keväällä tehdyn potilastieto-
järjestelmän versiopäivityksen jälkeen järjestelmä on ollut epävakaa ja käyttökatkoja on ollut useita.
Korjaustyöt ovat meneillään tiiviissä yhteistyössä sovellustoimittajan kanssa. Syksylle ajoittuu sosiaa-
lihuollon asiakastietojärjestelmän versiopäivitys, johon liittyy toimintaprosessien merkittävä muutos.
ICT-alustapalveluiden siirtohankkeessa on tehty suunnitelmia ja varustettu uutta konesalia. Palvelui-
den siirrot alkavat syksyllä. Hyvinvointialuemuutoksen, RV7:n uusien ICT-varusteiden ja isojen sovel-
lusten versiopäivitysten myötä ICT-palveluiden määrä kasvaa, mikä tulee näkymään merkittävänä
palvelu- ja laitevuokramaksujen nousuna tulevina vuosina. Asiakasjärjestelmissä on tehty toiminta-
suunnitelmaa sisäisen tarkastuksen toimenpidesuositusten perusteella. Suunnittelusta voidaan edetä
toteutukseen vain osassa suosituksia, johtuen rajallisesta resurssista. Rekrytointitilanne ICT-henki-
löstössä jatkuu haastavana.

Henkilöstöpalveluissa on keskitytty hyvinvointialueen valmisteluun, henkilöstöstrategian toimeenpa-
noon, henkilöstön saatavuus- ja pitovoima-asioihin sekä haasteelliseen työmarkkinatilanteeseen. Hy-
vinvointialueen henkilöstöasioiden valmistelua on tehty alueen henkilöstötyöryhmässä ja yhteistoimin-
taryhmässä. Valmistelutyö on edennyt hyvässä yhteistyössä ja suunnitelman mukaisesti. Syksyllä
käynnistyvät hyvinvointialueen henkilöstön liikkeen luovutukseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut.
Henkilöstöstrategian toimeenpanossa merkittäviä kokonaisuuksia ovat osaamisen kehittäminen muun
muassa osaamispankkitoiminnan suunnittelu, yhteistoiminnan kehittäminen, palkitsemisjärjestelmän
uudistaminen ja johtamisen valmennus. Yhtymän henkilöstöstrategia muuntautuu osaksi hyvinvointi-
alueen henkilöstöohjelmaa. Henkilöstön saatavuuden parantamiseksi on tehostettu yhteistyötä kou-
lutusorganisaatioiden kanssa. Olemme lisänneet oppisopimusopiskelijoiden määrää ja aloittaneet hoi-
tajien rekrytoinnin ulkomailta. Ensimmäiset filippiiniläiset hoitajat saapuivat keväällä yhtymään ja seu-
raavat tulevat ensi keväänä. Markkinoimme myös yhtymää työpaikkana ja työtehtäviä kouluissa sekä
erilaisissa tapahtumissa. Yhtymän palkkaharmonisaatio -projekti on keskusneuvotteluissa. Neuvotte-
lutuloksen syntymisen aikataulu on vielä avoin. Olemme tukeneet organisaatiota ja hakeneet ratkai-
suja haasteellisessa työmarkkinatilanteessa.
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Keskitetyt tukipalvelut tulosalueen jokaisella osa-alueella tapahtuva hyvinvointialuevalmistelu ete-
nee suunnitellusti rajallisista resursseista huolimatta. Ateriapalvelusopimuksen sopimusseuranta jat-
kuu tiiviinä ja kustannuksiin liittyvä toiminnan kehittäminen aloitettiin yhteistyössä palveluntuottajan
kanssa.  Keskussairaalan ja Kuntoutussairaala Jalmarin keskitetyn ruoanjakelun vaunujen käyttöön-
ottoprojektit ovat käynnissä. Toimistopalvelut-yksikössä potilastietojärjestelmän toukokuisen versio-
päivityksen jälkeiset epävakaudet ja käyttökatkot hankaloittivat sanelunpurkua merkittävästi. Synty-
neen viiveen purkamiseksi tehtiin sanelunpurussa lisätöitä sekä palkattiin määräaikainen lisäresurssi.
Keskussairaalan RV7-rakennusvaiheen valmistumisen myötä uusi päätearkisto otettiin käyttöön. Vä-
linehuollolle valmistuneisiin uusiin tiloihin siirryttiin laitteiden validointien jälkeen porrastetusti. Toimin-
nan siirtymistä kokonaan uuteen välinehuoltokeskukseen viivästyttää edelleen laitetoimitusten viiväs-
tyminen, mikä johtuu osittain vallitsevasta maailmalaajuisesta komponenttipulasta. Tulosalueen kaik-
kien ammattiryhmien, erityisesti välinehuollon, henkilöstön rekrytointihaasteet jatkuivat ja henkilöstön
saatavuuden turvaamiseksi jatkettiin jo aloitettuja toimenpiteitä, kuten tiivis koulutusyhteistyö koulu-
tuskeskus Salpauksen kanssa.

Toimitilat tulosalueen toiminta on edennyt yhtymän toimitilastrategian mukaisesti. Toimitilat tulosalu-
een toiminta on kiinteistöpalveluissa keskittynyt hyvinvointialueen palo- ja pelastuskiinteistöjä koske-
viin hankintaneuvotteluihin, Heinolan, Sysmän ja Etevan sekä oppilashuollon tilojen selvittelyyn sekä
erilaisiin vuokrasopimuksia koskeviin selvityksiin. Kuntien vauhti myydä omistamiaan sote- ja pelas-
tuslaitoksen kiinteistöjä on aiheuttanut kiinteistöpalveluille kovan työpaineen vastata uusien omistajien
pyyntöihin vuokrasopimusten sisältöjen muuttamiseksi. Yhtymän käyttöön otetun Modulo-tilahallinta-
järjestelmän tilatieto-osion käyttöönottoa on viety eteenpäin ja järjestelmäintegraatiota uuteen Rain-
dance -talousjärjestelmään on työstetty. Rakennuttamisen osalta rakennusvaihe 7:n luovutus tapahtui
aikataulussa (16.6.2022). Rakennusvaihe 8 osalta toteutussuunnittelu on valmistunut ja investointilu-
paan liittyvä päätös hyvinvointialueen hallitukselta on saatu ja siihen liittyvä hakemus sosiaali- ja ter-
veysministeriölle on toimitettu. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan investointilupaa koskeva päätös
saadaan loka-/marraskuussa sen jälkeen, kun yhtymä on toimittanut investointisuunnitelman ja sille
on myönnetty lainanottovaltuudet. Kiinteistöjen kunnossapidossa on systemaattisesti huolehdittu klii-
nisen toiminnan tarvitsemista toimintaan ja lääkintälaitteiden uusimiseen liittyvistä pieninvestoinneista
ja kiinteistöhuollosta. Tilasuunnittelupalveluiden osalta rakennusvaihe 7:n osalta on keskitytty lääkin-
tälaitteiden ja irtokalusteiden vastaanottoihin, taideteosten asennuksiin sekä vastattu kliinisen toimin-
nan muuttosuunnittelusta. Rakennusvaihe 8:n väistötilojen toteutussuunnittelua on edistetty ja väistö-
tilojen toteutukseen liittyen haettu päätöstä yhtymän hallitukselta ja suostumusta HVA aluehallituk-
selta ehdollisen urakkasopimuksen tekoon. Ammattihenkilöstön rekrytoinnissa näkyy hakijoiden vä-
hentyminen ja tilannetta vaikeuttaa kunta-alan matala palkkataso. Aktiivinen koulutusyhteistyö Sal-
pauksen kanssa on käynnistynyt.

Kehittämishanketoimiston työn painopiste on jatkunut hyvinvointialueen valmistelussa.  Tulevaisuu-
den sote-keskus - ja Kestävät ja vaikuttavat sote-palvelut Päijät-Hämeessä-hankkeita on toteutettu
osana Päijät-Soten muutosohjelmaa. Muutosohjelman 79 toimenpidekokonaisuudesta on valmistunut
52 kokonaisuutta (66 %).  Uusia valmistuneita kokonaisuuksia on kahdeksan. Kestävän kasvun oh-
jelman toinen valtionavustushaku on käynnistynyt syyskuun alussa. Ohjelman edellyttämä hoito- ja
palveluvajeanalyysi on käynnissä ja etenee suunnitellusti. Päijät-Sotessa on tehty kestävän ja ympä-
ristöystävällisen palvelutuotannon kehittämiseksi hiilijalanjäljen selvitys ja saatu suositukset toimenpi-
teistä. Hankintaprosessia on täydennetty vähähiilisyyskriteerien määrittämisellä ja ympäristösertifi-
kaattiin tähtäävä suunnittelu on edennyt. Kestävän kehityksen raportoinnin kehittäminen on aloitettu.
Luontoaskel terveyteen -ohjelmassa on tiivistetty yhteistyötä kolmen toteuttajatahon (Päijät-Sote, Lah-
den kaupunki ja Lahden Yliopistokampus) kesken. Yhteistyötä yritysten ja järjestöjen kanssa pyritään
rakentamaan neljässä teemassa; terveellisempää ruokaa, enemmän liikkumista, parempaa asuinym-
päristöä ja useammin luontokontakteja. Valtionavustusten siirtoon hyvinvointialueelle liittyvät valmis-
telut ovat käynnissä. Kehittämishanketoimisto on mukana valmistelemassa hyvinvointialueen tutki-
mus, kehittäminen, koulutus ja innovaatiotoiminnan (TKKI) kokonaisuutta.
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Riskienhallinta, turvallisuus ja varautuminen yksikön toiminta on edennyt pääosin sille asetettujen
tavoitteiden mukaisesti. Hyvinvointialueen riskienhallinnan kokonaisuuden selkeyttäminen on aloitettu
ja omavalvontaohjelmassa riskienhallinta on aktiivinen toiminto. Riskienhallintapolitiikka sekä sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet ovat päivityksessä. Yhtymän eri turvallisuustoimijoista koos-
tuva turvallisuustiimi kokoontui ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen ja on aloittanut turvallisuuden-
hallintaa koskevien menetelmien yhteensovittamisen eri osa-alueilla. Riskienhallinnassa ja valmius-
suunnittelussa lisääntyvä koordinointitarve on tunnistettu. Hyvinvointialueen valmistelutyö on edennyt
valmiussuunnittelun ja varautumisen osalta tavoitteiden mukaisesti. Toimintokohtaisessa valmius-
suunnittelussa painopiste on ollut sosiaalihuollon valmiussuunnitelmassa. Väestönsuojien tyhjentä-
missuunnitelmien koordinointi on aloitettu. Yksikkö osallistui aktiivisena osapuolena paikallispuolus-
tusharjoituksen suunnitteluun ja toteutukseen Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Suojelupoliisin te-
kemä henkilöturvallisuusselvitysohjeistus yhtymässä on otettu tarkasteluun, sillä tarve henkilöturvalli-
suuselvityksille tulee kasvamaan hyvinvointialueen riskienhallinnan myötä. Hyvinvointialuetta varten
on tehty digi- ja väestötietoviraston rekisteröintipisteiden koordinointivalmistelua ja eri turvajärjestel-
mien kartoittamista niiden siirron varmistamiseksi hyvinvointialueelle. Lisäksi vartiointisopimusten
siirto hyvinvointialueelle on edennyt. RV7 palo- ja pelastustusturvallisuuden koulutuksia on järjestetty
useita, mutta kaikkiin muuttavien osastojen odotuksiin yksikkö ei ole kyennyt vastaamaan ja tilanne
on yhä haastava. Yksikön työntekijöiden kaikki vastuualueet ja tehtävänkuvaukset otettiin kesän ai-
kana tarkasteluun. Niihin on tehty päivityksiä, jotta tarvittavat hyvinvointialueen riskienhallintaan, tur-
vallisuuteen ja varautumiseen liittyvät osaamistarpeet tunnistettaisiin ja tavoitteet näiden osa-alueiden
osalta voitaisiin asettaa ja myöhemmin saavuttaa.
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Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

 1 000 €

TP2021 Voimassa
oleva

talousarvio
2022

Tot 01 - 08
2022

Tot-% Ennuste

Toimintatuotot 71 247 40 257 25 555 63,5 %
Myyntituotot 17 134 15 612 9 942 63,7 %
Maksutuotot 21 846 21 375 13 466 63,0 %
Tuet ja avustukset 31 770 2 900 1 941 66,9 %
Vuokratuotot 435 357 180 50,4 %
Muut toimintatuotot 60 14 27 195,5 %

Toimintakulut -323 605 -305 234 -211 560 69,3 %
Henkilöstökulut -125 609 -129 506 -87 790 67,8 %
Palvelujen ostot -137 534 -120 912 -84 507 69,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -50 395 -48 214 -32 912 68,3 %
Avustukset -139 -124 -42 34,2 %
Muut toimintakulut -9 928 -6 478 -6 309 97,4 %

Toimintakate 1 -252 359 -264 976 -186 005 70,2 %

Sisäiset erät -42 405 -47 354 -31 588 66,7 %

Toimintakate 2 -294 763 -312 330 -217 593 69,7 %

1 000 € TP2021 MTA2022 Tot 01 - 08
2022 Tot%

Asiakaspalvelujen ostot 43 356 40 405 25 088 62,1
Terveydenhuollon palvelusetelikulut 60 42 71 170,9
Yhteensä 43 416 40 447 25 159 62,2
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Terveys- ja sairaanhoitopalvelut, toimialajohtajan katsaus

Poikkeukselliset toimintaolosuhteet näkyvät selvästi alkuvuoden toiminta- ja talousluvuissa. Ensim-
mäisinä kuukausina koronaan liittyvät poissaolot ja koronatyö vähensivät normaalia tuotantoa. Koko
vuoden toiminnassa on näkynyt pula ammattilaisista, etenkin sairaanhoitajista. Siksi erilliskorvaukset
ovat olleet huomattavat, vuoden ennusteena noin 3,5 M€ yli talousarvion.

Tuotantoluvut ovat olleet useissa toiminnoissa alle talousarvion. Tämä näkyy etenkin DRG-jak-
soissa, mihin kuuluvat mm. leikkaushoidot. Siten hoitojonot ovat pidentyneet erikoissairaanhoidossa,
mutta toisaalta perusterveydenhuollossa palveluiden saatavuus on säilynyt varsin hyvänä. Siitä huo-
limatta lähetemäärät erikoissairaanhoitoon ovat vähentyneet koronaa edeltäneestä ajasta, mikä
osaltaan kuvastaa täsmentyneitä toimintamalleja.

Äkillisesti sairastuneiden potilaiden määrä yhteispäivystyksessä on ollut varsin maltillinen. Lisäksi
ambulanssien käyttö on pysynyt tavoitteen mukaisena. Nämä kuvastavat onnistunutta hoidon tar-
peen arviointia ja toimivia palveluketjuja.

Suoritemäärien lasku on vastaavasti vähentänyt asiakasmaksuja ja maksutuotot jäänevät 2,0 M€
ennakoitua alhaisemmiksi. Tuotannon vajetta on pyritty korjaamaan mm. lisätöin, mikä on toisaalta
varsin kallista. Vähentynyt tuotanto erikoissairaanhoidossa on vähentänyt myös ulkokuntamyyntiä.
Ulkokuntamyynnin tuotot toteutunevat noin 1,0 M€ talousarviota pienempinä.

Kalliit lääkkeet ovat tehneet ylityspainetta lääkekuluihin. Toisaalta asiakaspalveluostot ovat olleet var-
sin maltilliset, sillä yliopistosairaaloiden tuotantohaasteet ovat vähentäneet niissä toteutuneiden hoi-
tojaksojen määrää. Asiakaspalvelujen ostot ovat toteutuneet elokuun loppuun mennessä 2,8 M€ viime
vuoden vastaavaa aikaa pienempinä.

Potilasvahinkovakuutuksen kustannukset ovat tänä vuonna 2,7 M€ ennakoitua korkeammat, ja lisäksi
maksut Potilasvakuutuskeskukselle ovat korkeat.

Koronan suorat kustannukset näkyvät etenkin laboratoriokuluissa, työvoiman vuokrauksessa ja hen-
kilöstökuluissa. Koronatestien kustannusten arvioidaan olevan tänä vuonna 5,1 M€ ja rokottamisen
kustannusten 1,7 M€. Talousarvion ylitystä on myös Harjun terveyden vuokrakustannuksissa. Toimin-
takulujen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 22,2 M€:lla.

Henkilöstöohjelman vahva toteuttaminen ja onnistuvat rekrytoinnit ovat keskeisimmät tekijät paranta-
maan alueemme suhteellista asemaa työntekijöiden saamisessa ja viihtymisessä. Se on avainasia
myös tuotantolukujen palautumisessa suunnitelluille tasoille. Koronan vähitellen väistyessä voi toimin-
taa optimoida paremmin kuin muutoin viime vuosina. Rakennusvaihe 7:n valmistuminen on keskeinen
toiminnallisen muutoksen mahdollistaja sinne siirtyvien yksiköiden ja erikoisalojen osalta.
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Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus

 1 000 €

TP2021 Voimassa
oleva

talousarvio
2022

Tot 01 - 08
2022

Tot-% Ennuste

Toimintatuotot 50 440 44 159 30 318 68,7 %
Myyntituotot 7 441 6 085 4 074 66,9 %
Maksutuotot 32 646 31 526 22 190 70,4 %
Tuet ja avustukset 4 577 662 405 61,2 %
Vuokratuotot 5 763 5 885 3 646 61,9 %
Muut toimintatuotot 15 0 4 0,0 %

Toimintakulut -210 798 -219 094 -149 843 68,4 %
Henkilöstökulut -94 591 -99 015 -67 653 68,3 %
Palvelujen ostot -86 515 -91 492 -62 554 68,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 666 -7 107 -5 448 76,7 %
Avustukset -3 481 -3 740 -2 295 61,4 %
Muut toimintakulut -17 545 -17 740 -11 892 67,0 %

Toimintakate 1 -160 358 -174 935 -119 524 68,3 %

Sisäiset erät -15 331 -16 348 -10 894 66,6 %

Toimintakate 2 -175 689 -191 283 -130 419 68,2 %

1 000 € TP2021 MTA2022 Tot 01 - 08
2022 Tot%

Asiakaspalvelujen ostot 7 226 67 769 37 857 55,9
Kotikuntalain kotikuntakorvaukset 1 157 735 445 60,5
Perhehoitajien ja tukihenkilöiden palkkiot 269 240 204 85,1
Kotihoidon palvelusetelikulut 17 650 907 1 761 194,1
Palveluasumisen palvelusetelikulut 34 349 3 683 ***
Terveydenhuollon palvelusetelikulut 776 685 518 75,7
Yhteensä 61 428 70 336 44 468 63,2
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Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus, toimialajohtajan katsaus

Vuonna 2022 toimialan merkittävimmät strategiset painopisteet ovat palvelurakenteen edelleen kehit-
täminen jatkamalla palvelujen painopisteen siirtoa kevyempiin palveluihin, ennen kaikkea asumispal-
velujen kehittäminen ja  teknologian hyödyntäminen palveluissa. Merkittävä painopiste on myös hen-
kilöstön saatavuuteen, pysyvyyteen ja työhyvinvointiin panostaminen. Toimialalla on valmistauduttu
aktiivisesti hyvinvointialueelle siirtymiseen. Toimialalla on palvelurakenteen osalta saavutettu asetetut
tavoitteet siten, että yli 75-vuotiaista 94,1 % asuu omassa kodissaan. Säännöllisen kotihoidon katta-
vuus yli 75-vuotiaista on 9,6 % ja tehostetun palveluasumisen kattavuus 5,9 %. Palveluasumisen kat-
tavuus on 0,7 %. Palvelutarpeen kasvu on kääntynyt voimakkaaseen nousuun, mikä näkyy ensisijai-
sesti kotihoidon asiakkaiden määrällisenä kasvuna. Säännöllisessä kotihoidossa asiakasmäärän li-
säys elokuusta 2021 elokuuhun 2022 on yhteensä 216 asiakasta. Asiakasmäärän lisäys painottuu
yhtymän omaan tuotantoon.
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Toimialaa toisen vuosineljänneksen aikana on haastanut merkittävä henkilöstön saatavuusongelma,
mikä on kuormittanut merkittävästi henkilöstöä ja esihenkilöitä. Kuluvana vuonna henkilöstöraken-
netta on jouduttu tarkastelemaan uudelleen ja tehtäväjakoja on muokattu henkilöstön saatavuuden
mukaan.  Lisäksi edelleen pandemiatilanteeseen liittyvät henkilöstön poissaolot ja osin yksiköiden
sulut ovat leimanneet kuluvaa kautta etenkin geriatrisessa osaamiskeskuksessa. Henkilöstön saata-
vuushaasteen ja mitoituslain vaateiden vuoksi asumispalveluyksiköistä on kesän aikana jouduttu vä-
hentämään tehostetun palveluasumisen paikkoja. Elokuussa paikkoja on ollut tyhjinä henkilöstöpu-
lasta johtuen 29 paikkaa ja remonteista johtuen 3 paikkaa. Toimialalla on tehty merkittäviä toimenpi-
teitä kuluvan vuoden aikana henkilöstön rekrytoinnin eteen, kuten 46 filippiiniläisen hoitajan rekrytoin-
nit ja muun oppisopimuskoulutuksen lisääminen. Sarastia Rekry Oy:n kautta hoidetaan sijaisrekry-
tointeja ja lisäksi ostopalvelujen turvin on hankittu työntekijöitä kotiin vietäviin palveluihin ja hieman
geriatriseen osaamiskeskukseen.  Lisäksi toimialalla tuetaan henkilöstön jaksamista ja hyvinvointia
mm. ergonomiavalmennuksen, Hyvä Veto hankkeen ja Muutoksen työhyvinvointihankkeiden kautta.

Terveysperusteisten poissaolojen  määrä / henkilötyövuosi on kasvanut vuoden takaiseen ollen 30,0
poissaolopäivää / htv, joista yleisvaarallisten tartuntatautien osuus oli 3,0 päivää / htv.  Terveysperus-
teisten poissaolojen vastaava luku vuonna 2021 oli 25,1 päivää / htv. Huomioitavaa on kuitenkin se,
että kaikki koronasta johtuvat poissaolot eivät kirjaudu yleisvaaralliseen tartuntatautipoissolokoodiin,
vaan sen lisäksi sairauspoissaolo oma ilmoitus koodiin. Puhtaasti muista kuin koronasta johtuvat sai-
rauspoissaolot ovat viime vuoteen verrattuna vähentyneet 1814 päivällä.  Henkilöstön vaihtuvuus on
kasvanut vuodesta 2021 vuoteen 2022. Irtisanoutumisia 1-8/2022 oli 166 kun vastaavana aikana 2021
määrä oli 121 (erotus 45).

Koronatilanteesta ja henkilöstön saatavuudesta johtuvat vaikutukset palvelutuotantoon näkyvät siten,
että vuodeosastojen hoitopäivät eivät toteudu suunnitellusti. Asumispalvelujen asumispäivät ja kuor-
mitusluvut eivät ole tavoitteissa koronasta, henkilöstön saatavuudesta sekä yksiköiden / huoneistojen
remonteista johtuen. Kuntoutuksen suoritteissa jäädään alle tavoitteiden, johtuen alkuvuonna tapah-
tuneista henkilöstösiirroista toisille tulosalueille koronasyiden takia. Lisäksi kuntoutuksessa on ollut
merkittävästi normaalia enemmän sairauspoissaoloja sekä lääkäriresurssissa vajetta. Myös geriatrian
poliklinikalta on siirretty lääkäriresurssia tilapäisesti osastoille lääkärivajeesta johtuen. Näin ollen suo-
ritteet eivät ole tavoitteiden mukaisia.

Kotiin vietävissä palveluissa teknologiatavoitteiden osalta tavoitteet on ylitetty. Lääkeautomaattia käyt-
tävien asiakkaiden osuus on 18,7 % tavoitteen ollessa 15 %. Kotiin vietävien palvelujen toiminnasta
teetettiin alkuvuonna selvitys, missä todettiin, että asiakkaille toteutunut palveluaika on korkeampi
kuin keskimäärin Suomessa saman toimintakyvyn asiakkailla. Lisäksi välitön työaika on Suomen huip-
pua ja  tehokkuus on korkea. Toisen kvartaalin aikana suunniteltujen ja toteutuneiden tuntien erotus
on pienentynyt, joten asiakkaat saavat lähes suunnitellun mukaisen  palvelun.  Toimialalla on aloitettu
selvityksen mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen.

Toimialan osalta  toimintakulujen ylitysennuste on 4,6 M€ . Toimintatuotot ovat ylittymässä 2,0 M€
talousarvioon nähden. Toimintakatteen ylitysennuste on 2,1 M€.  Koronan taloudellinen vaikutus (2,4
M€) näkyy ennusteessa. Toimintakulujen ylitys johtuu merkittävästi henkilöstön saatavuuteen liitty-
vistä haasteista. Toimialalla on jouduttu turvautumaan merkittäviin henkilöstöostoihin erityisesti kotiin
vietävissä palveluissa, lisätyön ja ylitöiden teettämiseen sekä Sarastia Rekry Oy:n käyttöön.  Toi-
mialalla erilliskorvausten määrä 1-8/2022 on ollut yhteensä 9,6 M€ ja vastaavasti vuonna 2021 summa
oli 7,7 M€. Hälytysrahojen osuus tammi-elokuun toteutumasta on 1,3 M€.
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Perhe- ja sosiaalipalvelut

 1 000 €

TP2021 Voimassa
oleva

talousarvio
2022

Tot 01 - 08
2022

Tot-% Ennuste

Toimintatuotot 18 348 16 531 11 165 67,5 %
Myyntituotot 5 953 4 667 3 466 74,3 %
Maksutuotot 6 828 8 347 5 525 66,2 %
Tuet ja avustukset 2 576 563 149 26,5 %
Vuokratuotot 2 833 2 829 2 013 71,2 %
Muut toimintatuotot 157 125 11 8,7 %

Toimintakulut -193 847 -196 418 -130 160 66,3 %
Henkilöstökulut -74 404 -80 425 -52 445 65,2 %
Palvelujen ostot -100 046 -96 637 -65 030 67,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 865 -2 394 -1 866 77,9 %
Avustukset -4 820 -4 869 -2 771 56,9 %
Muut toimintakulut -11 711 -12 092 -8 048 66,6 %

Toimintakate 1 -175 499 -179 887 -118 996 66,2 %

Sisäiset erät -16 420 -19 226 -12 800 66,6 %

Toimintakate 2 -191 918 -199 113 -131 796 66,2 %

1 000 € TP2021 MTA2022 Tot 01 - 08
2022 Tot%

Asiakaspalvelujen ostot 64 453 60 300 40 404 67,0
Kotikuntalain kotikuntakorvaukset 635 614 207 33,7
Perhehoitajien ja tukihenkilöiden palkkiot 5 803 5 770 3 780 65,5
Kotihoidon palvelusetelikulut 135 115 ***
Palveluasumisen palvelusetelikulut 5 324 5 345 3 420 64,0
Terveydenhuollon palvelusetelikulut 115 515 141 27,4
Muut palvelusetelikulut 4 356 5 152 3 541 68,7
Yhteensä 80 821 77 695 51 607 66,4
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Perhe- ja sosiaalipalvelut, toimialajohtajan katsaus

Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialan toiminta ja talous eivät ole kaikilta osin toteutuneet suunnitelman
mukaisesti. Palvelutarpeiden kasvun ohella henkilöstön rekrytointihaasteet ovat vaikuttaneet palvelu-
toimintaan merkittävällä tavalla ja näkyneet toimialan toiminnassa tammi-elokuun aikana. Arvio on,
että pandemian myötä kertynyt hoito- ja palveluvaje tulee edelleen lisäämään palvelujen kysyntää.
Hyvinvointialuevalmistelussa toimialan edustajien työpanosta on tarvittu erityisesti opiskeluhuoltoon
ja erityishuoltoon liittyvissä asioissa.  SosiaaliLifecare-asiakastietojärjestelmä otettiin käyttöön huhti-
kuussa työikäisten palvelutehtävässä. Käyttöönotto laajenee muihin palvelutehtäviin marraskuussa.

Sotekeskus-hankkeessa jatkui monialaisen tiimityöskentelyn kehittämistyötä. Terveydenhuollon sosi-
aaliohjaus-pilotti käynnistyi elokuussa. Maksuttoman ehkäisyn järjestäminen aloitettiin hankerahoituk-
sella. Lapsiperhepalveluissa jatkui toimenpideohjelman toimeenpano. Alaikäisten perustason mielen-
terveys- ja perheneuvolapalvelujen resursseja on lisätty lisääntyneeseen hoidon tarpeen kasvuun
vastaamiseksi. Yhteistyössä Sininauha ry:n kanssa käynnistyi päiväkeskustoiminta Lahdessa. Mehi-
läisen Onnikoti Harju (kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö) siirtyi yhtymän toiminnaksi.

Hoito- ja palvelutakuun toteutumisessa on ollut suuria haasteita lastensuojelussa palvelutarpeen ar-
viointien sekä lasten- ja nuorisopsykiatriassa terapiapalvelujen osalta. Psykiatrian käynnit kasvoivat
6,1 % ja hoitopäivät 13,8 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Mielenterveys- ja päih-
deasumisen rakennemuutostyö etenee ja asumispäivät laskivat 10,9 %. Lastensuojeluilmoitusten ja
hakemusten määrä pysyi edelleen korkeana ja kasvoi 2,6 %. Kodin ulkopuolisten palvelujen hoitopäi-
vien määrä on pysynyt viime vuoden tasolla (-0,5 %). Sosiaalihuoltolain mukaisten ilmoitusten ja yh-
teydenottojen määrä oli 21,2 % korkeampi kuin tammi-elokuussa 2021. Kuntouttavan työtoiminnan
asiakasmäärä oli 17,7 % pienempi kuin vuonna 2021. Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä
laski 11,9 %. Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä kasvoi 3,3 % vammaispalveluissa. Päiväaikaisen
toiminnan toimintapäivät laskivat 4,7 %. Kevään aikana jouduttiin supistamaan vammaisten päiväai-
kaista toimintaa ympärivuorokautisen asumisen turvaamiseksi. Vammaisten ympärivuorokautisen ja
ei-ympärivuorokautisen asumisen asumispäivät laskivat 0,8 %.
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Toimialan tuloksen arvioidaan toteutuvan noin 0,6 milj. € alijäämäisenä. Toimintatuotot toteutuvat 0,4
milj. € arvioitua suurempina. Toimintakulut toteutuvat noin 1,6 milj. € arvioitua suurempina. Toiminta-
kulujen ylitys johtuu pääosin palvelujen ostojen ylittymisestä.  Rekrytointihaasteet ovat lisänneet työ-
voiman vuokraustarvetta. Lisäksi palvelujen oston ylittyminen johtuu palvelutarpeiden kasvusta (hen-
kilökohtainen apu, kuljetuspalvelut, kehityspsykiatrian ja psykiatrian palvelut sekä lastensuojelun per-
hehoito ja jälkihuolto).  Henkilöstökulut toteutuvat erilliskorvausten kasvusta huolimatta arvioitua pie-
nempinä. Aineiden ja tarvikkeiden ylitys aiheutuu suojatarvikkeiden arvioitua suuremmasta tarpeesta.
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Ympäristöterveyskeskus

 1 000 €

TP2021 Voimassa
oleva

talousarvio
2022

Tot 01 - 08
2022

Tot-% Ennuste

Toimintatuotot 726 740 643 86,9 %
Myyntituotot 356 314 256 81,7 %
Maksutuotot 369 426 386 90,6 %
Muut toimintatuotot 0 0 1 0,0 %

Toimintakulut -2 338 -2 491 -1 649 66,2 %
Henkilöstökulut -1 825 -1 973 -1 294 65,6 %
Palvelujen ostot -285 -282 -216 76,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -46 -41 -17 41,7 %
Muut toimintakulut -182 -195 -122 62,8 %

Toimintakate 1 -1 612 -1 751 -1 006 57,5 %

Sisäiset erät -165 -193 -122 63,1 %

Toimintakate 2 -1 777 -1 944 -1 128 58,0 %
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Ympäristöterveyskeskus, toimialajohtajan katsaus

Talouden osalta sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan arvioitua suurem-
pina. Toimintatuottoja nostaa mm. terveydensuojelun lakisääteinen perusmaksu, jonka perusteet ei-
vät  kaikilta osin olleet tiedossa talousarviota laadittaessa.  Toimintamenojen kasvu johtuu pääosin
viime vuonna kilpailutetun pieneläinpäivystyksen odotettua suuremmasta kustannustason noususta
sekä poliisin virka-avusta perimistä palkkioista. Nämä tosin nostavat osaltaan myös toimintatuottoja,
koska Lahden kaupungin maksuosuus pieneläinpäivystyksestä on hinnankorotuksen myötä ennakoi-
tua korkeampi ja aluehallintovirasto korvaa poliisin virka-avusta aiheutuvat kustannukset. Tilikauden
tuloksen ennustetaan kokonaisuudessaan olevan noin 30 000 € talousarviota parempi.

Eläinlääkintähuollon resurssipula näkyy ennustettua alhaisempina vastaanottokäyntien määränä sekä
odotettua korkeampana tarkastusten määränä. Kunnaneläinlääkäreiden työpanosta on jouduttu käyt-
tämään normaalia enemmän valvontatehtävissä. Päätös- ja konsultaatio -suoritteiden määrään vai-
kuttaa suoraan yritystoiminnan vilkkaus alueella.
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Verso-liikelaitos

Verso-liikelaitos, liikelaitoksen johtajan katsaus

Verson talous toteutuu suunnitellusti. Hankkeissa on kuluja yli 400 000 ja niiden maksatushake-
muksiin odotellaan päätöksiä ja tuloja syys-lokakuun aikana. Ennuste on edelleen 42 000 euroa ali-
jäämäinen.

Perustoiminta - Itä-Uusimaa: Yhteistyö muiden Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa
tiivistyi ja kohdistui erityisesti iäkkäiden palveluihin ja aikuissosiaalityöhön. Yhdessä suunniteltiin ja

 1 000 €

TP2021 Voimassa
oleva

talousarvio
2022

Tot 01 - 08
2022

Tot-% Ennuste

Toimintatuotot 1 615 2 022 493 24,4 %
Myyntituotot 672 671 403 60,0 %
Tuet ja avustukset 943 1 351 91 6,7 %

Toimintakulut -1 644 -2 064 -900 43,6 %
Henkilöstökulut -1 294 -1 219 -696 57,1 %
Palvelujen ostot -303 -716 -170 23,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 -17 -2 11,5 %
Muut toimintakulut -42 -113 -32 28,6 %

Toimintakate 1 -29 -42 -407 968,8 %
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toteutettiin mm. työpajoja aikuissosiaalityössä käytettävissä menetelmistä. Suunnittelija oli mukana IU
alueen TulSote hankkeessa, erityisesti Sosiaalipalvelut alatyöryhmässä. Kevään aikana hän piti
kolme Työhyvinvoinnin lukujärjestys webinaaria, joihin osallistui yhteensä 145 sote-ammattilaista.
Perustoiminta - Päijät-Häme: Alkuvuonna Versossa valmistellun, erityisen tuen tarpeessa olevien
alueen asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta selvittävän kyselyn aineisto kerätiin touko-kesäkuussa
yhdessä sosionomiopiskelijoiden kanssa jalkautumalla palveluihin, joissa heitä kohdataan. Aineisto
sisältää n.150 vastausta ja selvitys valmistuu syyskuussa. Verso käynnisti kansallisen osaamiskes-
kusten rakenteellisen sosiaalityön verkoston. Verson suunnittelija toimii rakenteellisen sosiaalityön
työryhmän (Innostuneet kehittäjät) vetäjänä sekä linkkinä sosiaalityön kehittämistyöryhmään.

Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta: Itäisellä Uudellamaalla sosiaali- ja potilasasiamiehelle tullei-
den yhteydenottojen määrä pysynyt lähes samana, ja Päijät-Hämeen sosiaaliasiamiehelle yhteyden-
ottoja on tullut hieman edellisvuotta vähemmän. Asiamiehet ovat jatkaneet henkilöstölle erilaisten ti-
laisuuksien pitämistä verkossa (mm. henkilöstön toiveesta noussut hallintopäätösmenettelykoulutus,
aamu-kahvitilaisuus sekä koulutus sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista.

Ehkäisevän työn seutukoordinaatio Ehkäisevän työn toimintasuunnitelman toimeenpano eteni yh-
teistyössä ja vuoropuhelussa seutukoordinaatioryhmän ja Mielenterveys ja päihteet sekä Pelihaittojen
ehkäisyn asiantuntijaryhmien kanssa. Osana Tulevaisuuden sote-keskushanketta edistettiin raken-
teista kirjaamista, palvelupolkujen rakentumista sekä neljän tuulen ilmiöiden puheeksiottoa terapia-
navigaattorin käyttöön liittyen. Kuntien kanssa valmisteltiin syyskuussa käynnistyvää Päihdetilanne-
kyselyä ja suunniteltiin tulevia koulutuksia. Alueellisesti kehitettiin ehkäisevän työn viestintää, tuettiin
kuntia ehkäisevän työn tekemisessä ja muotoiltiin asiantuntijaryhmien roolia.

Yhdessä mielessä - mielenterveys paikalliseksi pääomaksi -hanke 2020–2022 hankkeessa on ollut
henkilöstömuutoksia ja hankkeeseen palkattiin kesällä myös projektitutkija. Mielenterveysosaamisen
johtamisen työpajaprosessi ja sen johtamisen toimintamallin kehittäminen ovat jatkuneet. Hankkeen
ammattilaisille suunnattu peruskoulutus jatkuu. Moniammatillisten pilottien piloteista saatavan tiedon
kokoaminen on alkanut ja jatkuu edelleen. Hankkeelle on haettu jatkoaikaa ajalle 1.1-30.6.2023 toi-
mintamallin pilotoimiseksi sekä hankkeen tutkimuksellisen osuuden syventämiseksi.
TTO- (Tuetusti työhön ja osallisuuteen) hankkeessa 2020–2022 pilotoitiin työkykykoordinaattoria
osana sote-keskustiimiä, tuetun työllistymisen osalta pilotoitiin alihankintamallia sekä suunniteltiin laa-
tukriteereihin pohjautuvan työhönvalmennuksen pilottia yhdessä Ely- ja TE-keskusten kanssa. Kou-
lutukset, konsultaatiokäytäntöjen rakentaminen sekä maakunnallisen mallin työstäminen jatkuivat.
Kansa-koulu 4.0 - Sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistamisen hanke käynnistyi toukokuussa
2022. Kesän aikana tehtiin valinnat valmennukseen osallistujista. Hakijoita oli yli 1000 ja valmennus-
paikkoja yht. 350. Hanke järjestää kolme suomenkielistä ja kaksi ruotsinkielistä valmennusryhmää.
Syksyllä toteutettava Verkostofoorumi tarjoaa tukea sekä tietoa jo valmennetuille kirjaamisasiantunti-
joille. Hanke tehnyt hyvinvointialueille kyselyn sosiaalihuollon tiedonhankinnan ja kirjaamisen kehittä-
misestä. Hankkeelle haetaan jatkoa vuosille 2023–2025 RRP-hausta.
Tulevaisuuden lastensuojelu -hankkeen neljää osatyöpakettia toteutetaan Etelä-Suomen YTA-alu-
eella. Työpaketit ovat lastensuojelun monitoimijaisen verkoston päihdepalvelut, monitoimijainen arvi-
ointi, systeeminen ajattelu- ja toimintamalli sekä lasten ja nuorten osallisuus. Päijät-Hämeessä las-
tensuojelulaitosten systeemisen työotteen koulutus saatettiin päätökseen toukokuussa 2022, jonka
jälkeen yhteistä työskentelyä jatkettiin. Jälkihuoltonuorten vertaistapaamisissa tavoitettiin 18 nuorta.
Päihdepalvelupolkuihin tuotettiin aineistoja ja Arviointi-työpaketissa kehitettiin Yhdessä-työvälinettä.
Etelä-Suomen Osaamis- ja tukikeskus (OT)-hanke 2022–2023. Hankkeen hallinnoijana toimii
Socca, joka on hallinnollisesti osa HUS:ia. Verso toimii yhden pilotin vastuullisena toteuttajana. Päijät-
Hämeessä pilotoidaan OT-seulan käyttöä tuen tarpeiden tunnistamisessa. Kokeilujen pohjalta raken-
netaan YTA-alueen toimijoista verkostoa sekä toiminta- ja konsultaatiomalleja. Pilotissa hyödynne-
tään Päijät-Hämeessä saatuja kokemuksia seulan käytöstä lastensuojelun ja perhesosiaalityön yh-
dyspinnassa.
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KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIO 2022

Tilanne 31.8.2022
Etenee suunnitellusti / valmis
Etenee, mutta on alle tavoitteen
Ongelmia / ei aloitettu
Ei mitattavissa / ei tietoa arviointihetkellä

ASIAKAS

Kiireetön hoito kohtuuajassa,
avosairaanhoito Avosairaanhoito kiireetön (T3) x % 7 vrk:ssa 100 % 100 %

Kiireetön hoito kohtuuajassa,
suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto kiireetön (T3) x % 14
vrk:ssa 100 % 83 %

Erikoissairaanhoitoon sujuvasti Hoidonvarauksesta hoitoon x % 3 kk:n
kuluessa 85 % 42 %

Päivystyksessä (Akuutti24)
potilaiden läpimenoaika Potilaan läpimenoaika < 4 h 60 % 54 %

Ensihoito, päivystykseen
kuljetettavien potilaiden määrä / v Päivystykseen kuljetettavien potilaiden määrä enintään 15000 potilasta/v 9 273

Toimeentulotuen käsittelyaika x % 7 vrk:ssa 97,6 %

Lapsiperhepalvelujen hakemusten ja
ilmoitusten käsittely x % 7 vrk aikana 96,8 %

Palvelutarpeen arviointien valmistuminen x %
3kk aikana 82,4 %

Vammaispalvelujen hakemusten ja
ilmoitusten käsittely x % 7 vrk aikana 96,3 %

Palvelutarpeen arviointien valmistuminen
vammaispalveluissa x % 3kk aikana 99,6 %

Kommentit

Palvelutakuun toteutuminen
sosiaalihuollossa 100 %

Tavoitteen nimi Mittari Tavoitearvo 31.12.2022 Tilanne 31.8.2022Lähtötilanne
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VAIKUTTAVUUS

93,7 % Kotona asuvien osuus
vähintään 93,7 % 94,1 %

9,1 % Säännöllisen kotihoidon
kattavuus enintään 10 % 9,6 %

0,8 % Palveluasumisen kattavuus
vähintään 0,8 % 0,7 %

6,3 % Tehostetun palveluasumisen
kattavuus enintään 6,3 % 5,9 %

2,07 % Omaishoidon tuen kattavuus
pysyy ennallaan 2,23 % 2,10 %

Lasten ja nuorten kodin
ulkopuolisten sijoitusten
vähentäminen

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuus 0–20
vuotiaista % < 1,6 % 1,50 %

Laitoshoidon tarpeen
vähentäminen lastensuojelussa Laitoshoidon osuus kaikista hoitopäivistä % < 40 % 41,0 %

Tehostetun- ja palveluasumisen
vähentäminen päihde- ja
mielenterveyspalveluissa

Asumisvuorokaudet laskevat 2 % (vertailu
edelliseen vuoteen)

Asumisvuorokaudet laskevat
1,5 % -11 %

Tuetusti asuvien osuuden
kasvaminen kehitysvammaisten
asumispalveluissa

Tuetusti asuvien osuus kehitysvammaisten
asumispalveluiden asiakkaista %  vähintään 24% 26 %

Alaikäisten perustason
mielenterveyspalvelujen
kehittäminen

Lähetteet (lkm) lasten ja nuorisopsykiatrialle Lähetemäärät laskevat
(vertailu vuoteen 2021) -17 %

Kotona koko elämä /
Väestöennusteeseen suhteutetut

75 vuotta täyttäneiden
palvelurakennemittarit

Väestöennusteeseen suhteutettu 75 vuotta
täyttäneiden palvelurakennemittarit

Tavoitteet toteutumassa pääasiassa suunnitellusti.
Tehostetussa palveluasumisessa kattavuus tavoitteen
mukainen, mutta laskenut johtuen vanhuspalvelulain
edellyttämästä henkilöstömitoituksen kasvusta, mikä on
aiheuttanut henkilöstön saatavuuteen haasteita ja
asukaspaikkoja on jouduttu vähentämään, jotta
mitoituslain velvoitteet on saatu täytettyä.
Hoitohenkilöstön saatavuushaasteet ovat vaikuttaneet
myös palveluasumisen asukaspaikkoihin. Omaishoidon
tuen saajissa ollut luonnollista poistumaa ja tehostettuun
palveluasumiseen siirtymisiä.

Tavoitteen nimi Mittari Tavoitearvo 31.12.2022 KommentitTilanne 31.8.2022Lähtötilanne
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TUOTTAVUUS

Kuvapuhelinasiakkaita 10,1%
Lääkeautomaattiasiakkaita 16,1%

Kotiin vietävien palvelujen
osalta vähintään 12 %
kuvapuhelinasiakkaita ja
vähintään 15 %
lääkeautomaattiasiakkaita
kaikista asiakkuuksista.

Kuvapuhelinasiakkaita
10,2 % ja

lääkeautomaattiasiakkaita
18,7 %

719 kpl
Kuntoutuksen tulosalueella
etävastaanottokäyntien
määrä on vähintään 1300.

252

187 kpl
Geriatrian poliklinikan
etävastaanottokäyntien
määrä on vähintään 300.

226

Ulkokuntamyynti lisääntyy Tilinpäätös 2021: 9.623.000 € Ulkokuntamyynnin kasvu (vertailu edeltävän
vuoden tilinpäätökseen) Kasvaa 2 % -18 % Tuomo Nieminen

Oman toiminnan tuottavuus
paranee (DRG). Tilinpäätös 2021: +15 % DRG-tuottavuus (vertailu edeltävään

vuoteen) Kasvaa 2 % -9 % Tuomo Nieminen

Osallisuuden lisääminen ja
syrjäytymisen ehkäisy

Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä %
(vertailu edeltävään vuoteen) Kasvaa 10 % -18 % Mika Forsberg

HENKILÖSTÖ

Hyvä työntekijäkokemus Työhyvinvointikysely kokonaisarvio > 7,25 Erja Saari

Työhyvinvointikysely on toteutettu vuosina 2018 ja
2020. Työhyvinvointitutkimus siirretään
toteutettavaksi syksystä 2022 keväälle 2023
hyvinvointialueelle.

Henkilöstön vaihtuvuus Lähtövaihtuvuusprosentti/ henkilöstömäärä < 6 % 9 % Erja Saari

Sairauspoissaolot laskee Sairauspoissaolo työpäivää per työntekijä < 19 pv/työntekijä 17,4 pv Erja Saari

Rekrytointi toimii Haussa olleiden tehtävien täyttöprosentti/3 kk
haun alkamisesta 100 % 92,8 % Erja Saari

Kommentit

Tavoitteen nimi Mittari Tavoitearvo 31.12.2022 Vastuuhenkilö Kommentit

Prosessinäkökulma:
Teknologioiden ja etävastaanoton

hyödyntäminen toimialalla

Etähoiva- ja lääkeautomaattiasiakkaiden
määrä ja etävastaanottojen käyntimäärä Anu Olkkonen-Nikula

Kotiin vietävissä palveluissa lääkeautomaattiasiakkaiden
osuus ylittää selkeästi tavoitteen.
Lääkeautomaattipalvelua voidaan hyödyntää kotihoidon
asiakkaille paremmin kuin kuvapuhelinpalvelua, sillä
kotihoidossa rajallinen määrä asiakkaita, joille fyysinen
käynti voidaan korvata kuvapuhelinkäynnillä.

Kuntoutuksessa asiakkaat hakeutuvat mieluummin
fyysisiin käynteihin, vaikka Omaolon kautta on
mahdollisuus varata aika suoraan fysioterapeutin
etäkäynnille. Lasten ja nuorten kuntoutuksessa perheet
myös aktivoituneet takaisin fyysiseen palveluun
koronatilanteen helpottuessa. Lisäksi Päijät-Sote-
sovelluksen käyttöönotto on kuntoutuksessa viivästynyt.
Näistä syistä johtuen tavoitteeseen ei olla päästy.

Geriatrian poliklinikan etävastaanottokäynnit
(kuvapuhelinkontaktit) toteutumassa suunnitellusti.

Tavoitteen nimi Mittari Tavoitearvo 31.12.2022 Vastuuhenkilö

Tilanne 31.8.2022

Tilanne 31.8.2022

Lähtötilanne
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INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU

Määrärahat (1000 €)

Voimassa
oleva

talousarvio
2022

Toteuma
31.8.2022 Tot-%

Uudisrakentaminen 28 180 20 541 72,9 %

Rak.vaihe 7; KESLE, synnytys, vuodeosastot, välinehuolto 27 400 19 274 70,3 %
Suunnittelu 100 407 406,9 %
Rakentaminen 18 400 14 835 80,6 %
Toimintavarustus 8 900 4 033 45,3 %

Rakennusvaihe 8 + HUS III 780 1 267 162,4 %
Suunnittelu 780 1 267 162,4 %

Perusparantamishankkeet (sisältää toiminnan tehostamiset) 5 000 944 18,9 %

Toimistotalon muutostyöt 3 150 107 3,4 %
Suunnittelu 250 107 42,6 %
Rakentaminen 1 900 0 0,0 %
Toimintavarustus (sisältäen ict:n) 1 000 0 0,0 %

Muu rakentaminen, rakennustekniset työt 1 850 837 45,2 %

Muut investointimenot 5 488 1 695 30,9 %

Tietojärjestelmähankkeet 1 225 505 41,2 %
Sairaalalaitteet ja -kalusto 4 038 1 052 26,0 %
Muut laitteet ja kalusto 225 139 61,6 %

Osakkeet ja osuudet 6 000 5 220 87,0 %

Investointimenot yhteensä 44 668 28 399 63,6 %

Tuloarvio

Muut investointitulot 287
Investointitulot yhteensä 0 287 -

Investoinnit nettomenot 44 668 28 113 62,9 %
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RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

Rahoitusosan toteutumisvertailu (1000 €, ei sisällä liikelaitosta)

MTA 2022
Toteuma
31.8.2022 Tot%

Toiminta ja investoinnit
Toiminnan rahavirta 12 745 -2 698 -21 %

Vuosikate (+/-) 12 994 -2 425 -19 %
Tulorahoituksen korjauserät (+/-) -249 -272 109 %

Investointien rahavirta -44 169 -27 848 63 %
Investointimenot (-) 44 668 28 399 64 %
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+) 499 551 110 %

Toiminnan ja investointien rahavirta -31 424 -30 546 97 %

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset 0 108 -
Antolainasaamisten lisäykset (-) 0 0 -
Antolainasaamisten vähennykset (+) 0 108 -

Lainakannan muutokset 30 180 17 275 57 %
Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) 36 000 0 -
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) 5 820 2 725 47 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-) 0 20 000 -

Oman pääoman muutokset (+/-) 0 529

Muut maksuvalmiuden muutokset (+/-) 0 -6 337 -

Rahoituksen rahavirta 30 180 11 575 38 %

Vaikutus maksuvalmiuteen -1 244 -18 970 1525 %
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LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS YHTYMÄN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTAMISEEN
Tuloslaskelma kokonaistarkastelu (1000 €)

Yhtymä pl.
Liikelaitos

Verso
liikelaitos

Yhtymän
tuloslaskelmaosa
ml.liikelaitokset

Yhtymä pl.
liikelaitokset

Verso
liikelaitos

Yhtymän
tuloslaskelmaosa
ml.liikelaitokset

MTA 2022 TA 2022 Yhtymä
Liike-
laitos MTA 2022 Toteum a 31.8.

Toteuma
31.8. Yhtymä

Liike-
laitos Toteuma 31.8.

*) **) *) **)
Toimintatuotot 832 335 2 022 -45 -243 834 069 547 059 493 -94 -255 547 204

Myyntituotot, ulkoiset 737 519 428 0 0 737 947 491 213 148 491 361
Myyntituotot, sisäiset 45 243 -45 -243 0 94 255 -94 -255 0
Maksutuotot 61 675 0 0 0 61 675 41 567 0 41 567
Tuet ja avustukset 20 896 1 351 0 0 22 248 6 425 91 6 516
Muut toimintatuotot 12 199 0 0 0 12 199 7 760 0 7 760

Toimintakulut -820 031 -2 064 243 45 -821 807 -551 737 -900 261 88 -552 288
Henkilöstökulut -342 135 -1 219 0 -343 353 -229 406 -696 0 -230 101

Palkat ja palkkiot -279 183 -1 013 -280 196 -187 331 -577 -187 907
Henkilösivukulut -62 951 -206 0 0 -63 158 -42 075 -119 0 -42 194

Eläkekulut -53 078 -171 -53 249 -35 361 -99 -35 459
Muut henkilösivukulut -9 873 -35 -9 909 -6 714 -20 -6 735

Palvelujen ostot -361 769 -670 -362 439 -241 979 -83 -242 061
Palvelujen ostot, sisäiset -243 -45 243 45 0 -261 -88 261 88 0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -63 496 -17 -63 513 -44 241 -2 -44 243

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avustukset -8 864 0 -8 864 -5 233 0 -5 233
Muut toimintakulut -43 525 -113 -43 638 -30 617 -32 -30 650
Muut toimintakulut, sisäiset 0 0 0 0 0

Toimintakate 12 304 -42 198 -198 12 262 -4 678 -407 167 -167 -5 085
Rahoitustuotot ja -kulut 690 0 0 0 690 2 252 0 0 0 2 252

Korkotuotot 0 0 0 -557 0 -557
Muut rahoitustuotot 1 100 0 1 100 3 034 3 034
Korkokulut -270 0 -270 -201 0 -201
Muut rahoituskulut -140 0 -140 -23 -23

Vuosikate 12 994 -42 198 -198 12 952 -2 425 -407 167 -167 -2 832
Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -13 061 0 -13 061 -6 171 -6 171
Satunnaiset erät 0
Tilikauden tulos -67 -42 198 -198 -109 -8 596 -407 167 -167 -9 003
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) 67 67
Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0
Tilikauden yl ijäämä(alijäämä) 0 -42 198 -198 -42 -8 596 -407 167 -167 -9 003

*) sisältää yhtymän ja liikelaitosten väliset sisäiset erät 0 ero
**) yhtymän ulkoinen tuloslaskelma 0

Eliminoinnit
sisäiset erät

Elim inoinnit
sisäiset erät
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LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS YHTYMÄN TOIMINNAN RAHOITUKSEEN
Rahoituslaskelma kokonaistarkastelu (1000 €)

Yhtymä pl.
liikelaitokset

Verso
liikelaitos

Yhtymän
Rahoitusosa ml.

liikelaitokset
Yhtymä pl.

liikelaitokset
Verso

 liikelaitos

Yhtymän
Rahoitusosa ml.

liikelaitokset

MTA 2022 MTA 2022 Yhtymä Liikelaitos MTA 2022
Toteuma

31.8.
Toteuma

31.8. Yhtymä Liikelaitos Toteuma 31.8.
*) **) *) **)

Toiminta ja investoinnit
Toiminnan rahavirta 12 745 -42 198 -198 12 703 -2 698 -407 167 -167 -3 105

Vuosikate (+/-) 12 994 -42 198 -198 12 952 -2 425 -407 167 -167 -2 832
Satunnaiset erät (+/-) 0
Tulorahoituksen korjauserät (+/-) -249 -249 -272 -272

Investointien rahavirta -44 169 0 0 0 -44 169 -27 848 0 0 0 -27 848
Investointimenot (-) 44 668 44 668 28 399 28 399
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+) 0 0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+) 499 499 551 551

Toiminnan ja investointien rahavirta -31 424 -42 198 -198 -31 466 -30 546 -407 167 -167 -30 953

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset 0 0 0 0 0 108 0 0 0 108
Antolainasaamisten lisäykset (-) 0 0 0 0
Antolainasaamisten vähennykset (+) 0 108 108

Lainakannan muutokset 30 180 0 0 0 30 180 17 275 -158 0 0 17 117
Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) 36 000 0 36 000 0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) 5 820 0 5 820 2 725 2 725
Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-) 0 20 000 -158 19 842

Oman pääoman muutokset (+/-) 0 529 0 529

Muut maksuvalmiuden muutokset (+/-) 0 -6 337 638 0 0 -5 699

Rahoituksen rahavirta 30 180 0 0 0 30 180 11 575 480 0 0 12 056

Vaikutus maksuvalmiuteen -1 244 -42 198 -198 -1 286 -18 970 73 167 -167 -18 897
*) sisältää yhtymän ja liikelaitosten väliset sisäiset erät
**) yhtymän ulkoinen rahoituslaskelma

Eliminoinnit
sisäiset erät

Eliminoinnit
sisäiset erät
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TOTEUTUNEET PALVELUJEN KÄYTÖN NETTOKUSTANNUKSET JÄSENKUNNITTAIN 1-8/2022

Jäsenkunta TP 2021 TOT 1-8 2021 TOT 1-8 2022 TP 2021 TOT 1-8 2021 TOT 1-8 2022 TP 2021 TOT 1-8 2021 TOT 1-8 2022
Asikkala 9 603 496 6 384 606 6 794 953 1 191 086 984 687 1 107 600 461 960 317 285 339 278
Hartola 3 263 499 2 283 422 2 390 103 381 856 323 176 365 900 170 668 120 072 140 062
Heinola 20 018 160 13 438 263 14 685 306 1 881 069 1 565 394 2 027 361 1 081 555 741 537 781 161
Hollola 24 775 677 17 290 743 17 546 222 3 416 156 3 056 496 3 014 249 1 112 114 760 157 768 989
Iitti 8 191 238 5 859 162 5 417 111 1 042 878 907 649 792 197 426 621 293 615 268 779
Kärkölä 4 798 677 3 346 490 3 565 991 706 729 601 685 583 405 213 183 143 149 150 201
Lahti 133 130 476 91 811 549 97 584 895 18 149 101 15 507 082 16 472 989 6 706 295 4 492 234 4 769 982
Myrskylä 2 325 196 1 603 294 1 491 722 295 603 241 001 283 160 90 728 63 586 67 995
Orimattila 17 369 749 11 616 554 12 315 401 2 106 987 1 764 164 1 885 017 847 112 563 490 595 368
Padasjoki 3 465 515 2 262 097 2 652 106 523 155 418 209 369 280 191 751 131 559 129 240
Pukkila 1 985 003 1 341 500 1 550 615 251 168 220 878 198 151 89 076 60 891 56 450
Sysmä 3 859 128 2 629 394 3 126 714 312 732 264 280 384 411 240 575 163 530 175 470
Yhteensä 232 785 814 159 867 073 169 121 138 30 258 520 25 854 700 27 483 720 11 631 639 7 851 105 8 242 974

Erikoissairaanhoidon ja Päivystyskeskuksen kokonaiskustannusten toteumat perustuvat k irjanpidon toteutuneisiin nettokustannuksiin.
Kuntakohtainen jako on oman toiminnan osalta laskettu hinnaston mukaisen käytön suhteessa. Asiakaspalvelujen ostot on huomioitu toteuman mukaisena.

Ensihoitokeskuksen kokonaiskustannusten toteuma perustuu k irjanpidon toteutuneisiin nettokustannuksiin.
Kuntakohtainen jako on laskettu 50 % asukasmäärän suhteessa ja 50 % kunnan alueelle kohdistuvien k iireellisten ensihoitotehtävien lukumäärän suhteessa.

Erikoissairaanhoito Päivystyskeskus Ensihoitokeskus
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Asikkala 16 441 780 11 047 284 12 195 193 228 869 163 668 139 402 27 927 192 30 240 280 18 897 530 20 576 425 68,0 % 108,9 %
Hartola 8 926 226 5 958 349 6 634 219 99 124 74 842 43 707 12 841 372 13 562 944 8 759 861 9 573 992 70,6 % 109,3 %
Heinola 266 499 175 539 161 998 23 247 283 26 680 819 15 920 734 17 655 825 66,2 % 110,9 %
Hollola 44 338 461 30 585 043 31 319 176 303 081 221 323 180 225 73 945 488 80 127 271 51 913 761 52 828 859 65,9 % 101,8 %
Iitti 16 197 194 10 704 736 11 169 350 154 717 115 651 86 232 26 012 649 28 112 646 17 880 813 17 733 669 63,1 % 99,2 %
Kärkölä 9 367 505 6 266 926 6 941 848 122 017 82 998 89 891 15 208 110 16 731 852 10 441 248 11 331 336 67,7 % 108,5 %
Lahti 244 419 786 164 965 233 173 547 243 402 405 658 421 086 006 276 776 098 292 375 109 69,4 % 105,6 %
Myrskylä 4 641 303 3 157 158 3 357 699 40 051 24 794 32 836 7 392 881 7 053 289 5 089 833 5 233 412 74,2 % 102,8 %
Orimattila 32 260 845 21 958 450 23 415 663 315 058 212 131 220 431 52 899 752 57 006 916 36 114 789 38 431 880 67,4 % 106,4 %
Padasjoki 9 385 732 6 386 163 6 099 787 46 819 32 795 33 461 13 612 972 13 822 979 9 230 824 9 283 874 67,2 % 100,6 %
Pukkila 4 014 150 2 630 545 2 867 791 58 468 39 805 36 672 6 397 865 6 751 334 4 293 617 4 709 678 69,8 % 109,7 %
Sysmä 142 534 100 451 103 341 4 554 969 5 384 664 3 157 654 3 789 936 70,4 % 120,0 %
Yhteensä 389 992 981 263 659 885 277 547 968 1 777 237 1 243 999 1 128 196 666 446 191 706 561 000 458 476 762 483 523 996 68,4 % 105,5 %

Peruspalvelujen kokonaiskustannusten toteuma perustuu k irjanpidon toteutuneisiin nettokustannuksiin. Kuntakohtainen jako on laskettu Numerus-ohjelman kautta.
Ympäristöterveydenhuollon kokonaiskustannusten toteuma perustuu k irjanpidon toteutuneisiin nettokustannuksiin. Kuntakohtainen jako on laskettu hinnaston mukaisen käytön suhteessa.

TP 2021 TOT 1-8 2021 TOT 1-8 2022Jäsenkunta TOT 1-8 2022TOT 1-8 2021TP 2021 TOT22 /
TOT21 %

TOT22 /
TA22 %

TP 2021 TA 2022 TOT 1-8 2021 TOT 1-8 2022
Peruspalvelut Ympäristöterveydenhuolto Palvelunkäyttö yhteensä
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LIITTEET

Arvio merkittävimmistä toimintaa koskevista riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän riskien arvioinnissa on tunnistettu vuotta 2022 koskevia ja
sen jälkeen Päijät-Hämeen hyvinvointialueella jatkuvia riskejä. Tarkasteltavien riskien aikajänne mää-
räytyy tarkasteltavien tavoitteiden mukaisesti. Tämän dokumentin taulukoissa on kuvattu merkittävim-
mät riskit ja olennaiset vaikutukset toiminnan kehittymiseen. Riskit on tunnistettu johtoryhmän työs-
kentelyn tuloksena. Vihreällä pohjalla on merkitty viime osavuosikatsauksen riskit, joiden vaikutus ei
ole enää siinä muodossa olennaista toiminnan kannalta. Näistä on kuitenkin saattanut ilmetä uusia
riskejä, jotka tuodaan esille erikseen. Yhtymän riskit jaetaan neljään luokkaan, jotka on kuvattu alla.

Strategiset riskit

Strategiset riskit liittyvät usein ulkoisiin tapahtumiin ja muutoksiin, jotka vaikuttavat pit-
kän aikavälin suunnitelmiin ja strategisiin tavoitteisiin. Strateginen riski voi syntyä si-
säisestä paineesta, väärien toimintastrategioiden valinnasta, puutteellisesta johtami-
sesta tai hitaasta reagoinnista toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Strategi-
nen riski voi olla myös menetetty mahdollisuus. Strateginen riski voi uhata toiminnan
jatkumista.

Operatiiviset riskit
Operatiiviset riskit liittyvät organisaation päivittäiseen toimintaan. Operatiivinen ris-
kienhallinta käsittää yksiköissä tapahtuvan laatu- ja turvallisuusjohtamisen. Operatii-
vinen taso huolehtii riskejä ja turvallisuutta koskevien tietojen keräämisestä ja analy-
soinnista ja vastaa riskien ja turvallisuuden hallinnasta. Operatiivinen taso raportoi tu-
losalue- ja toimialatasolle, jossa tulee olla tiedossa operatiiviset riskit. Operatiivinen
riskienhallinta tukee strategista riskienhallintaa. Puutteellisen riskienhallinnan seu-
rauksena operatiivisesta riskistä voi muodostua strateginen riski.

Taloudelliset riskit

Taloudelliset riskit liittyvät taloudellisiin ja rahoituksellisiin tekijöihin. Riskejä voi olla
maksuvalmius, korkoriskit ja luotto- ja vastapuoliriskit. Taloudellisten riskien tarkem-
masta arvioinnista vastaa osavuosikatsauksen yhteydessä talousjohtaja.

Vahinkoriskit
Vahinkoriskit aiheutuvat odottamattomista ja äkillisistä tapahtumista. Riskejä voi olla
työterveys- ja turvallisuusriskit, henkilöturvallisuusriskit, ympäristöriskit, tulipalot ja
muut onnettomuudet, luonnonkatastrofit ja toimitilaturvallisuusriskit.
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STRATEGISET RISKIT (Strategiset riskit liittyvät usein ulkoisiin tapahtumiin ja muutoksiin, jotka vaikuttavat pitkän
aikavälin suunnitelmiin ja strategisiin tavoitteisiin.)

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYSRISKIT

RISKIN KUVAUS TODENNÄKÖISYYS / TILANNE
(Tämänhetkinen tilanne ja riskin toteutumisen
todennäköisyyden arviointi)

TEHDYT TOIMENPITEET / ARVIO TULEVASTA
(Tehdyt toimeet, arvio tulevasta ja mahdollinen vastuutaho
toimenpiteille)

Kansainvälinen tilanne:
Kansainvälisen tilanteen sekä Ukrai-
nassa käytävän sodan aiheuttamat
epävarmuudet ja mahdolliset vaiku-
tukset kuntayhtymään ja sen perus-
tehtävän suorittamiseen.

Kansainvälisen tilanteen ja Ukrainassa käytä-
vän sodan suorat vaikutukset yhtymään on ol-
leet vähäisiä, pois lukien energian hintaan ja
saatavuuteen liittyvät uhkat. Suoraa tai epä-
suoraa vaikuttamista hybridivaikuttamisen kei-
noin yhtymää kohtaan ei ole havaittu. Arviolta
tilanne jatkuu samansuuntaisena.

Yhtymä on jatkanut oman varautumisen kehittämistään vuo-
den 2022 aikana ottaen huomioon kansainvälisen tilanteen,
sekä Ukrainan sodassa havaittujen terveydenhuoltosektoriin
kohdistuneiden iskujen vaikutukset. Varautumisen toimenpi-
teitä on tehty yhtymän perustehtävien varmentamisessa
normaaliolojen häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa. Kun-
tayhtymän omasuojaan liittyviä varautumisen toimintoja on
jatkettu. Viranomaisyhteistyö sekä tiedonvaihto on pysynyt
tiiviinä ja yhtymä on aktiivisesti mukana erilaisissa alueelli-
sissa yhteistyöfoorumeissa.

Kansainvälisellä tilanteella ja Venäjän hyökkäyksellä Ukrai-
naan on heijastusvaikutuksia myös Suomeen. Taloudellisen
tilanteen kehittymiseen liittyy suurta epävarmuutta ja inflaa-
tio näkyy erityisesti kaikkein heikompiosaisten lapsiperhei-
den arjessa ja tuo haasteita arjessa selviytymiseen.

Työttömyys ja syrjäytyminen: Maa-
kunnassa korostuvat pitkäaikais- ja
rakennetyöttömyys, nuorisotyöttö-
myys, syrjäytyminen, huumeongel-
mat sekä lasten ja nuorten pahoin-
vointi.

Riskinä kuvatut ongelmat ovat realisoituneet
Päijät-Hämeessä. Koronapandemia on lisännyt
em. ongelmia. Ongelmat ovat näkyneet erityi-
sesti lasten ja nuorten mielenterveyspalvelu-
jen kysynnän kasvuna.

Kuvattujen ongelmien arvioidaan jatkuvan Päijät-Hämeessä.
Myös kansainvälisellä tilanteella ja Venäjän hyökkäyksellä
Ukrainaan on vaikutusta Suomeen ja Päijät-Hämeeseen. Ta-
loudellisen tilanteen kehittymiseen liittyy kasvavia epävar-
muustekijöitä. Inflaation vaikutukset näkyvät erityisesti kaik-
kein pienituloisempien arjessa. Riskinä on hyvinvointi- ja ter-
veyserojen kasvaminen ja syrjäytymisen lisääntyminen. Työl-
lisyydenhoidon yhdyspintatyö ja sen kehittäminen kuntien
kanssa. Suomen kestävän kasvun ohjelman toimeenpano
(RRF-hankevalmistelu). Alaikäisten perustason mielenter-
veyspalveluihin kohdennettu lisäresursseja ja ne on saatu
rekrytoitua elokuussa.

Energian saatavuus ja energian hin-
nannousu: Energian hinnannousu vai-
keuttaa alueen asukkaiden tilannetta.

Tämänhetkisten tietojen mukaan tulevana tal-
vena kustannusten nousu tulee olemaan mer-
kittävä ja se aiheuttaa taloudellisia haasteita
kotitalouksissa. Valtiolliset lieventävät toimen-
piteet eivät ole vielä varmistuneet.

Hinnannousu aiheuttaa taloudellisia haasteita monissa koti-
talouksissa ja lisää taloudellisen tuen tarpeita. Huomioitava
tilanteen aiheuttama henkinen kuormitus kotitalouksille,
millä on heijastusvaikutuksia myös lasten ja nuorten tilantee-
seen.  Heijastusvaikutuksia myös ikääntyneisiin.

Energian saatavuus ja energian hin-
nannousu: Tilanne kasvattaa omien ja
vuokratilojen kustannuksia ja vuokra-
sopimusten koordinointitarvetta.

Energiakustannusten nousu omissa tiloissa ja
vuokratiloissa vaikeuttaa yhtymän talouden
tasapainoa. Vuokranantajilla tarve avata ja
muuttaa vuokrasopimusten sisältöä esim. säh-
kön suhteen. Tämä nostaa neuvottelupyyntö-
jen määrää, johon ei ole toimitiloissa lisäre-
sursseja.

Toistaiseksi lisäresurssia ei ole saatu vuokrasopimusten sisäl-
töneuvotteluihin.



48

TEKNOLOGIARISKIT

RISKIN KUVAUS TODENNÄKÖISYYS / TILANNE
(Tämänhetkinen tilanne ja riskin toteutumisen
todennäköisyyden arviointi)

TEHDYT TOIMENPITEET / ARVIO TULEVASTA
(Tehdyt toimeet, arvio tulevasta ja mahdollinen vastuutaho
toimenpiteille)

Tietojärjestelmäuudistus: Tietojärjes-
telmäuudistusten onnistumisen var-
mistaminen riittävällä osaamisella,
riittävällä henkilöresursoinnilla ja rea-
listisella aikataulutuksella

Riski on realisoitunut potilastietojärjestelmän
osalta, jossa on ilmennyt monia vikoja ja käyt-
tökatkoja 5/2022 suoritetun versiopäivityksen
jälkeen.

Muiden tietojärjestelmien osalta riski ei ole
realisoitunut.

SosiaaliLifecaren käyttöönotto aloitettu työ-
ikäisten palvelutehtävässä keväällä 2022.
Muutosprosessin etukäteissuunnittelu yhteis-
työssä sosiaalihuollon toiminnan ja ict:n
kanssa. Arvio, että muutosprosesissa olisi
tarvittu enemmän tukea.

TerveysLifecaren osalta korjaustoimia on tehty ja tehdään li-
sää. Yhteistyö sovellustoimittajan kanssa on tiivistä sekä asi-
antuntijoiden että ylimmän johdon osalta.

Yleisesti yhtymän omaa ICT-osaamista on vahvistettu.

ICT-hankintojen osalta resurssin puute on viivästyttänyt tai
muutoin haitannut etenemistä.

SosiaaliLifecaren käyttöönotto muissa palvelutehtävissä syk-
syllä 2022. Suunnittelu kevään kokemusten perusteella ja
riittävien resurssien varmistaminen muutosprosessiin,

Tietojärjestelmäuudistus: Riittävä ky-
vykkyys ja riittävät taloudelliset re-
surssit toteuttaa tietojärjestelmäuu-
distuksia ja kehityshankkeita.

Riski on osin realisoitunut.

Hyvinvointialuemuutoksen yhteydessä resurs-
sit riittävän vain osaan toiminnan tarpeellisiksi
kokemista muutoksista toteuttamiseen.

Yhtymän omaa ICT-osaamista on vahvistettu. Projektipäällik-
köresurissa ei edelleenkään ole omaa, joten sen osalta ollaan
ostopalveluiden varassa.
Vuonna 2022 on tehty joitakin teknisen velan korjaushank-
keita, mutta resurssipuutteesta johtuen isoja projekteja ei
edistetty.

Vuonna 2022 käsillä on isoja muutoksia liittyen hyvinvointi-
alueeseen ja konesalipalveluiden uudistamiseen, joita on re-
sursoitu omalla osaamisella ja lisäksi ostopalveluin.

Laajoihin häiriötilanteisiin varautu-
minen: Joistakin keskeisistä järjestel-
mistä ei ole varmuuskopioita lain-
kaan, tai varmuuskopiot sijaitsevat
samassa paikassa.

Toteutumisen todennäköisyys on pieni, mutta
toteutuessaan vaikutus on suuri.

Vuoden 2023 resurssoinnissa varautuminen varmuusko-
pioratkaisujen toteuttamiseen tai pidempikestoisten ratkai-
sujen osalta toteutuksen aloittamiseen.

MAINE- JA AVAINHENKILÖRISKIT

RISKIN KUVAUS TODENNÄKÖISYYS / TILANNE
(Tämänhetkinen tilanne ja riskin toteutumisen
todennäköisyyden arviointi)

TEHDYT TOIMENPITEET / ARVIO TULEVASTA
(Tehdyt toimeet, arvio tulevasta ja mahdollinen vastuutaho
toimenpiteille)

Henkilöstön saatavuus: Henkilöstön
saatavuudessa on haasteita useissa
ammattiryhmissä.

Riski on toteutunut. Saatavuusongelma koskee
useita tehtäväkokonaisuuksia (myös tukipalve-
luissa).

Lähihoitajien, sairaanhoitajien sosiaalityönte-
kijöiden ja psykiatrien saatavuudessa on on-
gelmia.

Saatavuusongelma koskee myös ict-alan osaa-
jia, rakennusalan ja kiinteistöpalveluiden osaa-
jia, välinehuoltajia, erityistyöntekijöitä (esim.
Puheterapeutit).

Saatavuushaasteet jatkuvat ja ovat pahentuneet. Toimenpi-
teitä henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi on aloitettu
mm. Mm. oppisopimusopiskelijoiden määrää on lisätty, kou-
luttaminen  ja toimijoiden työnjaon ja tehtävärakenteiden
tarkastelu.

Lisäksi on käynnistetty hoitohenkilöstön rekrytointi ulko-
mailta.  Hoitajien rekrytointi ulkomailta on edennyt yhteis-
työkumppaniksi valitun henkilöstö-palveluyritys Silkkitien
kanssa. Ensimmäiset filippiiniläiset hoitajat saapuivat suo-
meen 4/22 ja seuraavat tulevat ensi keväänä.

Henkilöstön saatavuus: Työnantaja-
kuvan mahdollisten epäkohtien vaiku-
tus henkilöstön saatavuuteen.

Hakijamäärät ja kiinnostus organisaatiota koh-
taan ovat kohtalaisella tasolla.

Rakentamisen-, kunnossapidon ja kiinteistö-
palveluiden osalta rekrytointiongelmana on
PHHYKYn matala palkkataso mm.  kuntasekto-
rin keskipalkkoihin verrattuna.

Muutosohjelmaan sisältyvillä toimenpiteillä ja niistä suunni-
telmallisesti viestimisellä, on positiivinen vaikutus työnanta-
jakuvaan. Henkilöstöstrategian toteutus ja aktiivinen vies-
tintä toimenpiteistä vahvistavat osaltaan työnantajakuvaa.

Henkilöstöstrategiaa on toimeenpantu aktiivisesti alkuvuo-
den aikana, mutta toimenpiteiden vaikutukset näkyvät hi-
taasti.
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Henkilöstön osaaminen: Henkilöstön
osaamisen riskit, jotka liittyvät mm.
ammattitaitoon, muutoksen mahdol-
listamiseen sekä teknologisessa kehi-
tyksessä mukana pysymiseen.

Tiettyjen ammattiryhmien saatavuusongelmat
ovat synnyttäneet haasteita yhtymän osaamis-
pääoman ylläpitoon. Pääosin riski on kuitenkin
pieni. Resurssien niukentuminen on vaikutta-
nut koulutuksiin osallistumisen mahdollistami-
seen.

Hyvällä johtamisella voidaan pienentää riskiä. Työntekijöiden
osaamistason ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen vaatii
ennakointia ja suunnitelmallisuutta.

Resurssien niukentuminen on haastanut mahdollisuutta osal-
listua koulutuksiin. Koulutusten toteuttamista on osin jou-
duttu siirtämään, koska mahdollisuuksia irrottaa henkilöstöä
koulutuksiin ei ole ollut. Osaamisen hallinnan ohjelmaa kehi-
tetään edelleen, tarkoitus on saada ohjelman avulla kuvattua
osaamistarpeita. Resurssien niukkuus vaikuttaa edelleen
mahdollisuutta osallistua koulutuksiin. Osin etä- ja verkko-
koulutukset mahdollistavat osallistumisen paremmin työn lo-
massa.

Henkilöstön osaaminen: Osaamisen-
tarpeen ennakointi yhtymän kaikilla
osa-alueilla.

Henkilöstösuunnitteluun sisältyy osaamisen
ennakointi. Osaamistarpeen ennakointia tulee
kehittää.

Hankitulla osaamisen hallinnan ohjelmalla saadaan tietoa yh-
tymän osaamispääomasta ja mm. osaamisvajeista. Tämä hel-
pottaa osaamistarpeen ennakointia.

Osaamisen kehittämisen ja hallinnan uusi järjestelmä ote-
taan käyttöön vuoden 2023 aikana. Järjestelmä mahdollistaa
systemaattisen osaamisen kehittämisen.

Työhyvinvointi ja työturvallisuus:
Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden
riskinä on työn kuormittavuuden
kasvu. Työn kuormittavuutta lisää
työhön liittyvien muutosten ja kehit-
tämisen suuri määrä.

Työn kuormittavuutta seurataan työturvalli-
suusriskien arvioinnin ja työterveyshuollon to-
teuttaman sähköisen terveyskartoituksen tu-
losten avulla.  Lisäksi seurataan henkilöstön
sairastavuustietoja, joita saadaan esimiehen
työpöydältä ja työterveyshuollosta.

Koostetun tiedon perusteella psykososiaalisen
ja fyysisen kuormituksen hallintaa tulee edel-
leen vahvistaa työyksiköissä. Nuorten, alle 30-
vuotiaiden työntekijöiden sairastavuus on li-
sääntynyt ja siihen tarvitaan edelleen kohden-
nettuja toimenpiteitä.

Työyksiköt tekevät suunnitelmat työturvalli-
suusriskien vähentämiseksi ja toimenpiteet
työhyvinvoinnin vahvistamiseksi eri lähteistä
kootun tiedon perusteella. Tulosalueet ja toi-
mialojen johto seuraavat koostettua tietoa ja
tekevät tarvittaessa linjauksia riskin vähentä-
miseksi.

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitel-
massa on toimenpiteitä työn fyysisen ja psyko-
sosiaalisen kuormittavuuden hallitsemiseksi.

Muutoksen työhyvinvointihanke päättyi kesällä ja siinä oli
mukana 26 työyksikköä. Osa näistä työyksiköistä saa edel-
leen tukea syksyllä 2022. Keskeisenä tavoitteena on vahvis-
taa henkilöstön voimavaroja ja kykyä kehittää työtä muutok-
sen ja kuormitusten keskellä. Hankkeessa on kiinnitetty eri-
tyistä huomiota esimiehille suunnattuun tukeen.

Yhtymässä on jatkettu työväkivallan hallintaan liittyvien hal-
lintakeinojen vahvistamista etenkin niissä työyksiköissä,
joissa työväkivallan uhka on ilmeinen.  Tavoitteena on lisätä
ja vahvistaa henkilöstön ja esimiesten työväkivallan enna-
kointiosaamista. Vuoden alusta aloitti työhyvinvointikoordi-
naattori, jonka työtehtäviä on työväkivallan ennakointi ja
hallinta.

Henkilöstön fyysisen työkunnon ylläpitämiseksi, liikunta-ak-
tiivisuuden lisäämiseksi, tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvoin-
nin edistämiseksi ja työstä palautumiseksi toimenpiteitä jat-
ketaan. Henkilöstölle on suunnattu sekä henkilökohtaista
että ryhmävalmennusta. Yhteistyötä on jatkettu Päijät-Hä-
meen liikunnan ja urheilun kanssa, he tuottavat hyvinvointi-
valmentajan palvelut.

Ergonomiaosaamisen vahvistamista on jatkettu Ikäkunnon
toimialalla kahden ergonomiavalmentajan työpanoksella.
Toimenpiteinä ovat olleet apuvälineiden käytön tehostami-
nen ja siirtotaitojen vahvistaminen hoitotyössä sekä esihen-
kilöiden ja työntekijöiden tietoisuuden lisääminen er-
gonomian keinoista kuormituksen hallinnassa. Ikäkunnon toi-
mialalle on perustettu ergonomiaverkosto.

Psykososiaalisen tukea henkilöstölle on lisätty monin tavoin,
se on ollut mahdollista, koska henkilöstöpalveluja on vahvis-
tettu kolmella osaajalla. Esihenkilöille ja työyhteisöille on an-
nettu työnohjauksellista ja valmennuksellisesta tukea työhy-
vinvointiin ja jaksamiseen liittyen. Esihenkilöt ovat saaneet
tukea psykososiaalisen kuormituksen arviointiin, tukitoimen-
piteiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Perheystävälliseen johtamiseen myös panostettu (perheystä-
vällinen johtaminen –verkkokurssi).

Lisätty vartiointipalveluja palvelutuotannossa työturvallisuu-
den edistämiseksi.
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Työhyvinvointi ja työturvallisuus:
Työmäärän absoluuttisen kasvun ja
henkilöstön keski-iän kasvamisen ris-
kit.

Koronapandemian aikana työmäärä on lisään-
tynyt tietyissä tehtävissä ja joissakin tehtävissä
työt ovat vähentyneet.

.

Pandemian jatkuessa työmäärä pysyy normaalia korkeam-
pana joissakin pandemiaan liittyvissä tehtävissä. Lisäksi työ-
kuormitus kasvaa, kun pandemian vuoksi tekemättä jääneitä
töitä aletaan purkamaan. Mikäli pandemia pahenee entises-
tään, vähennetään toimintaa tietyissä toiminnoissa ja lisä-
tään resursseja pandemiatehtäviin.

POLIITTISET, TALOUDELLISET, KULTTUURILLISET JA LAINSÄÄDÄNNÖLLISET RISKIT

RISKIN KUVAUS TODENNÄKÖISYYS / TILANNE
(Tämänhetkinen tilanne ja riskin toteutumisen
todennäköisyyden arviointi)

TEHDYT TOIMENPITEET / ARVIO TULEVASTA
(Tehdyt toimeet, arvio tulevasta ja mahdollinen vastuutaho
toimenpiteille)

Poliittiset riskit: Omistajakuntien
heikko yhteistyö vaarantaa yhtymän
päätöksentekoa ja hidastaa keskeis-
ten kehittämisprojektien etenemistä.

Sote-kiinteistöjen investointeihin ja omistami-
seen liittyvät näkemyserot vaikeuttavat koko-
naisuutta koskevien ratkaisujen tekemistä. Ris-
kinä on mm. välttämättömien investointien
viivästyminen

Kiinteistöihin liittyviä investointiohjelmia ei
saada käynnistettyä resurssivajeen takia. Sa-
masta syystä toimialojen palvelutuotannon ke-
hittämiseen ja palveluverkkoon liittyvät suun-
nitelmat eivät toteudu. Toimitiloja koskeva
strategia ei etene.

Kunnat jatkavat keskinäisiä neuvotteluja tilanteen ratkaise-
miseksi. Omistajastrategiaa toteutetaan myös käytännössä.

Sotekiinteistöjen investoinnit lykkääntyvät hyvinvointialu-
eelle.

Kuntayhtymän toiminta päättyy vuoden 2022 lopussa. Omis-
tajakuntien rooli kuntayhtymän päätöksenteossa pysyy en-
nallaan, huomioiden kuitenkin kuntayhtymän toiminnan
päättymisen 31.12.2022. Hyvinvointialue aloittaa toiminnan
1.1.2023. Aluevaltuusto on valittu ja aloittaa toiminnan
3/2022 alkaen.

Taloudelliset riskit: Ostopalvelusopi-
muksien hinnankorotuspaineet henki-
löstön saatavuuteen, kansainväliseen
tilanteeseen, inflaatioon sekä lainsää-
däntöön perustuen (hoitajamitoitus
1.4.2023)

Hoitotarvikkeiden, laitteiden sekä va-
raosien hinnannousut sekä tavaran-
toimittajien varaumat hinnoitteluun
uusissa kilpailutuksissa.

Hinnankorotusesityksiä tullut jo vuoden 2022
kevään aikana merkittävä määrä (euro- ja kap-
palemäärät).

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kiihdyttänyt
inflaatiota merkittävästi.

Hoitajamitoitus astuu voimaan siirtymäkauden
jälkeen 1.4.2023. Henkilöstön riittävyys ja siir-
tyminen yksityisen ja julkisen työnantajan vä-
lillä. Henkilöstön saatavuusongelmat realisoi-
tuvat myös yksityisillä palveluntuottajilla.

Suurilla palveluntuottajille on merkittävä neu-
votteluvoima.

Suomen määrät ovat pienet ja joissakin tuot-
teissa vaikutusmahdollisuudet rajalliset tehok-
kaista kilpailutuksista huolimatta.  Kiristynyt
maailmantilanne saattaa vaikuttaa pitkään
piiskavaikutus ilmiönä.

Yhtymätasoinen linjaus poikkeuksellisista hinnankorotusesi-
tyksistä tehty.

Hoitajamitoituksen vaikutukset ostopalvelusopimuksien hin-
taan päätetään sopimuskirjauksien mukaisesti vuoden 2022
aikana.

Joudutaan varautumaan merkittäviin sopimusneuvotteluihin
sekä vahvistamaan sopimusohjausta.

Toimittajan suunnitelmassa tulee myös käydä ilmi VAP va-
raukset toimittajan osalta.

Taloudelliset riskit: Kiristynyt kunta-
talous ja palvelujen kysynnän nopea
kasvu muodostaa riskin palvelutuo-
tannon tasapainolle ja rakenteellisten
uudistusten hallitulle toteuttamiselle.
Riskit liittyvät mm. ikääntyneiden
määrän kasvuun, palvelujen saata-
vuuteen, laatuun ja kustannuksiin.
Palkkaharmonisaation toteutumisen
ajankohta muodostaa merkittävän ta-
loudellisen riskin.

Yhtymä on lähes pysynyt asetetussa talousar-
viossa. Taloudelliset riskit liittyen toimintojen
kustannuskehitykseen, laadun heikkenemi-
seen ja kasvavaan palvelutarpeeseen eivät ole
kaikin osin realisoituneet. Koronaan liittyvät
valtion korvaukset jäävät alle odotetun tason.

Jäsenkuntien hyväksymä talousarvio vuodelle 2022 on haas-
teellinen. Talousarvio ei mahdollista lainsäädännön muutok-
sista syntyvien lisävelvoitteiden ja -kustannusten, kuten hoi-
vamitoitusuudistuksen täysimääräistä huomioimista. Väestö-
rakenteen muutoksesta johtuva palvelutarpeen kasvu sekä
ICT- korjausvelan maksaminen on pystytty huomioimaan ase-
tetussa talousarviossa vain osittain. Vuoden 2022 talousarvi-
ossa ei ole huomioitu koronaviruksen vaikutuksia, kuten hoi-
tojonojen purkamisvelvoitteen synnyttämiä lisäkustannuksia
tai laajamittaisen epidemian hallinnasta ja hoidosta syntyviä
kustannuksia kuten koronatestauksen kustannuksia.
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Yhtymän taloustilanne on säilynyt rahoitustilanne huomioi-
den kohtuullisena. Kustannuskehityksessä on joitakin huoles-
tuttavia piirteitä. Koronaan saadut valtioavustukset ovat tänä
vuonna riittämättömät. Hyvinvointialueen tulevasta rahoi-
tuksesta ja sen riittävyydestä on aito huoli. Hyvinvointialueen
palkkaharmonisaatio, eläkemenoperusteinen tasausmaksu ja
mitoitusmuutokset aiheuttavat merkittävän taloudellisen ris-
kin.

Henkilöstön saatavuuteen liittyvät taloudelliset riskit kasva-
vat. Erilliskorvausten määrä ja ostopalveluhenkilöstön määrä
kasvavat, koska vakituisen henkilöstön saatavuus heikkenee.

Ikääntyneiden palvelujen osalta erityisesti kotihoidon asiak-
kaiden määrä on kasvanut merkittävästi vuoden 2022 aikana.
Tämä heijastuu merkittävästi henkilöstön saatavuuteen ja
kustannuksiin.

Taloudelliset riskit: Yhtymän toimin-
taa jatkavan hyvinvointialueen tuleva
rahoitus on riittämätön

Riski on todennäköinen. Suunnittelukehykset vuodelle 2023 on tehty ja talousarviota
valmistellaan alijäämäisenä. Muuttuvia tekijöitä vielä paljon.
Edellyttää myöhemmässä vaiheessa kustannuskehitystä hil-
litseviä toimenpiteitä.

Taloudelliset riskit: Rahoitusriskit,
korkotason nousu

Korkotaso nousussa. Korkotason nousun vaikutuksia hillitsemään tehdyt suojaus-
politiikan mukaiset koronvaihtosopimukset toimivat.

Hyvinvointialueelle siirtyviin kokoi-
naisulkoistus- ja pitkäkestoisiin sopi-
muksiin liittyvät riskit:

Palveluiden yhdenvertaisuuden to-
teutuminen vaarantuu, koska palve-
luita tuotetaan useaan eri palveluta-
soon perustuen. Myös palvelujen ke-
hittäminen ja hyvinvointialueen uu-
sien tavoitteiden toteutuminen saat-
taa vaarantua, mikäli sopimus tai so-
pimuskumppani ei jousta.

Riski on todennäköinen, koska hyvinvointialu-
eelle siirtyy merkittävä kokonaisulkoistus ja
muita pitkäkestoisia sopimuksia, joiden han-
kinta on toteutettu aiemmassa toimintaympä-
ristössä. Riski on osittain toteutunut ja toi-
menpiteet ovat käynnistyneet.

Sopimuksia arvioidaan ja jatkossa kansallisen yhteistyön te-
keminen laajojen sopimusten arvioinnissa.

Sopimusneuvottelut ja sopimusten muutokset hankintalain
sallimissa puitteissa, sopimusten irtisanominen, hankintojen
suunnittelu  ja palvelujen uudelleen kilpailutus

Taloudelliset riskit: Muutosohjelman
taloudellisten tavoitteiden toteutumi-
seen liittyvät riskit.

Muutosohjelman kustannuskehityksen tavoi-
teura on kuntien maksukyvyn yläpuolella.
Muutosohjelman toimenpiteitä on toteutettu
ja taloudellisia säästöjä on saavutettu.

Muutosohjelman toteuttamista jatketaan suunnitellusti.

Muutosohjelman toteuttamisen valittuja kohteita jatketaan
osana hyvinvointialueen valmistelua

Asiakas- ja potilasturvallisuus:
Asiakas- ja potilasturvallisuuteen sekä
sote-palvelujen laatuun liittyvät riskit.

Laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden seu-
ranta toimintavuoden kuluessa.

Laadun-, asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittäminen on
osa kaikkia toimintoja ja niiden kehittämistä. Tilannetta seu-
rataan, parannetaan ja johdetaan raportoinnin ja erilaisten
kehittämistoimenpiteiden kuten koulutuksen avulla.

Poliittiset riskit: Epävarmuus valtio-
neuvoston sote-toimialaa koskevista
linjauksista ja mahdollisista lainsää-
dännön uudistuksista.

Hyvinvointialuelainsäädäntö on toteutunut ja
valmis. Hyvinvointialueen valmistelutyö on
käynnissä.

Hyvinvointialueen valmistelutyössä ja toiminnassa syntyy uu-
sia riskejä, jotka arvioidaan omina kokonaisuuksinaan.



52

YMPÄRISTÖMUUTOKSET, PANDEMIA JA VASTAAVAT ILMIÖT

RISKIN KUVAUS TODENNÄKÖISYYS / TILANNE
(Tämänhetkinen tilanne ja riskin toteutumisen
todennäköisyyden arviointi)

TEHDYT TOIMENPITEET / ARVIO TULEVASTA
(Tehdyt toimeet, arvio tulevasta ja mahdollinen vastuutaho
toimenpiteille)

Pandemia: Kapasiteetin riittävyys
tuottaa välttämättömiä soteorgani-
saation palveluja, mikäli koronapan-
demia vaikeutuu

Koronapandemian aikana kapasiteettia on oh-
jattu pandemian vaatimalla tavalla. Henkilös-
töresurssia on kohdennettu välttämättömän
hoidon ja hoivan järjestämiseen sekä sosiaali-
huollon varautumistehtäviin. Muut tehtävät
ovat jääneet myöhemmin tehtäviksi tai koko-
naan toteuttamatta.
Pandemiatilanne aiheuttanut toiminnan uu-
delleenjärjestelyjä ja lyhytaikaisia toiminnan
supistuksia alkuvuodesta 2022, mutta ei juuri-
kaan enää syksyllä 2022.

Kuvatut ongelmat ja niihin liittyvät riskit jatkuvat. Lisäksi ris-
kinä on henkilöstön mahdolliset sairastumiset, jolloin kapasi-
teettiongelma kasvaa entisestään.

Valtaosa asiakkaista ja potilaista sekä henkilöstöstä on kol-
meen kertaan rokotettuja. Kotihoidon ja tehostetun palvelu-
asumisen asiakkaiden 4. rokotuskierros on aloitettu. Mikäli
yksikkö joudutaan asettamaan karanteeniin, niin se hetkelli-
sesti aiheuttaa kapasiteettiongelmia. Koronan edellyttämät
ylimääräiset työt ovat syksyllä 2022 olleet toistaiseksi vähäi-
semmät kuin alkuvuodesta ennakoitiin.

Pandemia: Henkilöstön riittävyys Henkilöstö on toistaiseksi riittänyt pandemia-
työhön. Henkilöstöä on ohjattu tärkeimpiin
tehtäviin tilanteen mukaisesti. Ennaltaehkäise-
vistä palveluista on resurssia siirretty välttä-
mättömän hoivan ja huolenpidon tehtäviin.

Henkilöstön saatavuudessa merkittäviä haas-
teita monissa tehtäväkokonaisuuksissa. Henki-
löstön saatavuushaasteet monimuotoistuneet

Henkilöstön saatavuuden häiriöihin vaikutta-
vat tällä hetkellä koronan lisäksi työtaistelutoi-
menpiteet ja kansainvälinen kriisitilanne.

Henkilöstön riittävyyteen ja jaksamiseen liittyvät riskit jatku-
vat. Tilanteen vaikeus riippuu koronapandemian etenemi-
sestä. Alkusyksyssä 2022 pandemia on ollut rauhallisempi
kuin mitä keväällä ennakoitiin.

Yhtymän henkilöstöstrategia laadittiin yhdessä koko henki-
löstön kanssa ja se hyväksyttiin yhtymän hallituksessa ja sen
toimeenpano on käynnistetty. Laaditun henkilöstöstrategian
toteutuksen toimenpiteiden suunnittelussa huomioidaan
haasteellinen henkilöstön saatavuus.

Henkilöstön saatavuudessa on suuria haasteita ja sen myötä
riskit palvelujen turvaamisesta ja jatkuvuudesta kasvavat.

Pandemia: Erityistilojen riittävyys Erityistiloja on järjestetty käyttöön arvioidun
tarpeen mukaisesti. Tarvittavat erityistilat ovat
toistaiseksi riittäneet.

Erityistilojen tarve riippuu pandemian vaiheesta ja sairaa-
lassa hoidettavien potilaiden määrästä sekä toimintaohjeista
koronapotilaiden hoidossa. Tämä tilanne jatkuu toistaiseksi
ja arvioidaan uudelleen tarpeen vaatiessa.

Pandemia: Lastensuojelun ongelmien
kumuloituminen

Ei ole toteutunut. Tarjolla olevista palveluista
ja palveluihin ohjautumisesta on tiedotettu,
jotta niihin hakeuduttaisiin tarvittaessa.
Toimenpiteitä tuen tarpeiden kasvun ehkäise-
miseksi toteutettu (koronatuki-paketti).

Alaikäisten perustason mielenterveys- ja per-
heneuvolapalvelujen resursseja lisätty pitkien
jonojen lyhentämiseksi.

Lasten ja nuorten tilanne heikentynyt monissa perheissä,
mikä näkyy usein vasta viiveellä lastensuojelussa. Tuen tar-
peet lisääntyneet mm. Mielenterveyspalvelujen tarve. Lisäre-
sursseja kohdennettu perustason mielenterveys- ja perhe-
neuvolapalveluihin. Lisäksi valmistelussa ostopalvelujen han-
kinta perustason vahvistamiseksi.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja ulkoisen arvi-
oinnin pohjalta laaditun toimenpidesuunnitelman toimeen-
pano jatkuu.
Opiskeluhuollon palvelujen kehittämistyö osana hv-alueval-
mistelua käynnissä.

Pandemia: Pandemian vaikutus mie-
lenterveys- ja päihdeongelmien pahe-
nemiseen

Yhtymän palvelutoiminta on pidetty normaali-
tasolla. Tarjolla olevista yhtymän ja muiden
toimijoiden palveluista on viestitetty aktiivi-
sesti.

Signaaleja nähtävissä tilanteen pahenemisesta. Poikkeusti-
lanteen pitkittyminen kasvattaa riskiä. Alaikäisten mielenter-
veyspalvelujen vahvistaminen. Yhteistyö järjestöjen kanssa
matalankynnyksen ja jalkautuvien palvelujen kehittämiseksi.
Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeen kehittämistyö.
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Pandemia: Pandemiasta johtuvien
liikkumisrajoituksien seurannaison-
gelmat ikääntyneillä

Pitkittynyt rajoitusaika sujui kohtuullisesti. Te-
hostetussa palveluasumisessa tapaamisia jär-
jestettiin ulkotiloissa. Liikkumisrajoituksien
vaikutukset ovat olleet maltilliset, eivätkä pe-
lätyt riskit ole toteutuneet. Rajoitukset ovat
poistuneet.

Nähtävissä oli ongelmien monimutkaistuminen sekä ikäih-
misten yksinäisyys ja eristäytyminen.

Pandemia: Pandemian lisäämä laaja
työttömyys ja lomautusten aiheutta-
mat toimeentulo-ongelmat. Rajoituk-
set aiheuttavat yritystoimintaan mer-
kittävää haittaa

Lomautukset ja irtisanomiset aiheuttaneet
haasteita monissa kotitalouksissa.

Jos pandemia pitkittyy edelleen, kuvatut ongelmat pahene-
vat. Näköpiirissä on uudenlaiset riskit, jotka käsitellään
omina kokonaisuuksinaan.

Pandemia: Suojaintarvikkeiden riittä-
vyys

Suojaintarvikkeiden riittävyys on turvattu käy-
tön priorisoinnilla kriittisimpiin tarpeisiin. Suo-
jaintarvikkeiden varastomäärää on kasvatettu
merkittävästi ja tarvikkeiden tehostettu han-
kinta jatkuu edelleen.

 Suojatarvikkeiden saatavuus on parantunut ja on tällä het-
kellä riittävä.

OPERATIIVISET RISKIT (Operatiiviset riskit liittyvät organisaation päivittäiseen toimintaan.)

JOHTAMINEN

RISKIN KUVAUS TODENNÄKÖISYYS / TILANNE
(Tämänhetkinen tilanne ja riskin toteutumisen
todennäköisyyden arviointi)

TEHDYT TOIMENPITEET / ARVIO TULEVASTA
(Tehdyt toimeet, arvio tulevasta ja mahdollinen vastuutaho
toimenpiteille)

Organisaatiomuutokset ja uudistuk-
set: Organisaation muutosten ja uu-
distusten johtamiseen ja toteutuksen
seurantaan tarvitaan riittävästi henki-
löitä, osaamista ja aikaa. Riskinä on,
että muutoksia ja uudistuksia viedään
läpi liian nopeasti, jotta organisaatio
pystyisi omaksumaan uudet toiminta-
mallit ja jotta uudistusten toteutus
saadaan tuottamaan tavoiteltavat tu-
lokset.

Riski ei ole toteutunut, lukuun ottamatta pan-
demian aiheuttamaa lievää viivästymistä.
Muutostyön yhteensovittaminen normaaliin
työhön on tuonut haasteita, mikä on lisännyt
henkilöstön kuormitusta.

Uudistuksien arvioidaan etenevän suunnitelmien mukaisesti.
Henkilöstön kuormitukseen kiinnitettävä huomiota.
Opiskeluhuollon palvelujen uudelleenorganisoinnin valmis-
telu osana hyvinvointialuevalmistelua. Opiskeluhuollon ku-
raattori- ja psykologipalvelut keskitetään opiskeluhuoltopal-
velujen tulosyksikköön koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon
terveydenhoitajien kanssa.

Organisaatiomuutokset ja uudistuk-
set:
Muutosjohtamisen riskeihin liittyy yh-
tymän kyky hallita kokonaisuutena
palvelutuotantoa sekä sen riskejä ja
kustannuksia monituottajamallissa.

Riski ei ole realisoitunut. Riskien hallintaan on varauduttu vahvistamalla järjestämistä
ja organisointia; mm. ostopalvelujohtajan virka.
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TIETOTURVA- JA TIETOSUOJARISKIT

RISKIN KUVAUS TODENNÄKÖISYYS / TILANNE
(Tämänhetkinen tilanne ja riskin toteutumisen
todennäköisyyden arviointi)

TEHDYT TOIMENPITEET / ARVIO TULEVASTA
(Tehdyt toimeet, arvio tulevasta ja mahdollinen vastuutaho
toimenpiteille)

Tietojärjestelmät:
Tietojärjestelmien infrastruktuurin
haavoittuvuudesta johtuvat tieto-
turva- ja tietosuojariskit.

Riski ei ole realisoitunut. Yhtymässä on tehty
monia ICT-infrastruktuurin korjauksia, mikä on
madaltanut riskitasoa.

Tietojärjestelmien vakava ja pitkäkestoinen
häiriö

Riskitaso on edelleen korkea. Käytössä on ratkaisuja, joissa
parasta ennen -päiväys on ohitettu ja niihin kohdistuu kiireel-
linen uudistamistarve.

Perustoiminnassakin häiriön hyväksytty kesto on joitakin
tunteja, jonka jälkeen toiminnassa on siirryttävä manuaali-
seen toimintaan.

Tietoturva:
Tietoturvaan liittyvät riskit.

Riski ei ole realisoitunut. Vuonna 2020 on
tehty monia tietoturvan korjauksia, mikä on
madaltanut riskitasoa. Riskitaso on kuitenkin
edelleen korkea.

Loppukesällä 2022 on aloitettu projekti, joka tähtää tietotur-
variskin parempaa kontrollointiin.

Tietosuoja:
Tietosuojaan liittyvät riskit.

Potilastietojärjestelmän 5/2022 versiopäivityk-
sen yhteydessä syntyi vikatilanne, joka johti
tietosuojarikkomukseen.
Muutoin riski ei ole realisoitunut.

Tietojärjestelmän vika on pääosin korjattu.
Täydentäviä korjaustoimia suunnitellaan.

HOITO- JA PALVELUKETJUJEN RISKIT SEKÄ PROSESSI- JA TUOTTAVUUSRISKIT

RISKIN KUVAUS TODENNÄKÖISYYS / TILANNE
(Tämänhetkinen tilanne ja riskin toteutumisen
todennäköisyyden arviointi)

TEHDYT TOIMENPITEET / ARVIO TULEVASTA
(Tehdyt toimeet, arvio tulevasta ja mahdollinen vastuutaho
toimenpiteille)

Asiakas- ja potilasturvallisuus: Asia-
kas- ja potilasturvallisuuteen sekä
sote-palvelujen laatuun liittyvät riskit.

Laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden seu-
ranta toimintavuoden kuluessa.

Laadun-, asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittäminen on
osa kaikkia toimintoja ja niiden kehittämistä. Tilannetta seu-
rataan, parannetaan ja johdetaan raportoinnin ja erilaisten
kehittämistoimenpiteiden kuten koulutuksen avulla.

HANKINTA-, SOPIMUS- JA VASTUURISKIT

TODENNÄKÖISYYS / TILANNE
(Tämänhetkinen tilanne ja riskin toteutumisen
todennäköisyyden arviointi)

TEHDYT TOIMENPITEET / ARVIO TULEVASTA
(Tehdyt toimeet, arvio tulevasta ja mahdollinen vastuutaho
toimenpiteille)

Sopimusriski:
Hyvinvointialuetta laskutetaan sa-
masta palvelusta kahteen eri sopi-
mukseen perustuen

Riski on todennäköinen koska siirtyvillä organi-
saatioilla on paljon palveluntuottajia ja tilaajia
sekä laaja sopimuskirjo. Organisaatioissa on
merkittävä määrä sopimusten yhdys- ja vas-
tuuhenkilöitä ja sopimuskauden aikaisten
muutosten hallinta on ollut kirjavaa sopimus-
ohjausjärjestelmän puuttuessa. Myös sopi-
mushallinnan prosessit ovat organisaatio-si-
donnaisia.

Hyvinvointialuevalmistelun yhteydessä toimialat ovat käy-
neet läpi siirtyviä sopimuskokonaisuuksia. Työtä jatketaan
hyvinvointialueen toiminnassa.

Sopimusriski:
Sopimusten alueellinen laajentumi-
nen hyvinvointialueen käynnistyessä:
tiettyää sopimusta ei ole osattu laa-
jentaa koskemaan koko hyvinvointi-
aluetta ja laajentuva alue jää ilman
sopimusta

Riski on todennäköinen, koska yhtymällä on
laaja joukko sopimuksia ja sopimushallinnan
järjestelmä on vasta otettu käyttöön. Eritysesti
pitkissä toistaiseksi voimassaolevissa sopimuk-
sissa sopimuksen laajentamistarvetta ei välttä-
mättä ole tunnistettu. Sopimushallinnan ja
hankintojen suunnittelun käytännöissä on toi-
mialakohtaisia eroja.

Toimialoja on ohjeistettu käymään tarvittavat laajennukset
läpi osana hyvinvointialuevalmistelua

Merkittävimpien sopimuksien osalta perustettu oma työ-
ryhmä

Sopimusriski:
Siirtyvien sopimuksien vastuuttami-
nen hyvinvointialueen viranhaltijoille:
Toimialat eivät tunnista kaikkia hei-
dän vastuullaan olevia sopimuksia
Toimenpiteet:

Riski on todennäköinen, koska hyvinvointialu-
eella on paljon sopimusten vastuuhenkilöitä ja
tilaajia. Sopimusohjauksen käytännöt ovat
vasta muotoutumassa suurimmassa siirtyvässä
organisaatiossa hyvinvointiyhtymässä. Siirty-
vien organisaatioiden käytännöt poikkeavat
toisistaan.

Sopimushallintajärjestelmän käyttöönotto ja perehdytys
käynnissä

Sopimushallinnan sisäinen tarkastus

Sopimushallinnan ohjeistuksen laatiminen hyvinvointialu-
eelle
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VAHINKORISKIT (Vahinkoriskit aiheutuvat odottamattomista ja äkillisistä tapahtumista.)

HENKILÖTURVALLISUUSRISKIT, TULIPALOT JA MUUT ONNETTOMUUDET

RISKIN KUVAUS TODENNÄKÖISYYS / TILANNE
(Tämänhetkinen tilanne ja riskin toteutumi-
sen todennäköisyyden arviointi)

TEHDYT TOIMENPITEET / ARVIO TULEVASTA
(Tehdyt toimeet, arvio tulevasta ja mahdollinen vastuutaho
toimenpiteille)

Yhtymässä on tunnistettu useita jat-
kuvia vahinkoriskejä, joihin varaudu-
taan erilaisin turvallisuussuunnitel-
min sekä vakuutuksin ja sen lisäksi
päivittäisessä työssä operatiivisissa
toiminnoissa. Näitä vahinkoriskejä
ovat: työväkivallan ja seksuaalisen
häirinnän riski, työ- ja työmatkatapa-
turmat, tulipalo, sähkövahinko, talo-
tekniikan rikkoutumisriskit, vesiva-
hinko, sisäilmaongelmat, murto- ja
varkausvahinko, moottoriajoneuvo-
vahinko, myrskyvahinko ym. muut
vahinkoriskit.

Vahinkoriskit ovat aina olemassa ja niihin va-
rautumiseen liittyvät ehkäisevät ja lieventä-
vät toimenpiteet ovat osa operatiivista toi-
mintaa. Operatiivisen toiminnan osalta ris-
kiarviointi tulee tehdä erikseen.

Operatiiviseen toimintaan liittyvien riskien analysoiminen
ja dokumentointi on osa riskienarvioinnin jatkokehitys-
työtä.


