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Talousjohtajan katsaus

Toimintaluvut

Hoitopäivien määrä on toteutunut 34,2 % verrattuna
talousarviolukuun. Edellisen vuoden vastaavaan toteumaan
verrattuna hoitopäivien määrä on edellisen vuoden tasolla.
Hoitopäivien määrä on toteutunut arvioituun nähden hieman
ns. tasaista vauhtia suurempana. Hoitojaksojen määrä on
kasvanut lähes 10 %.
Käyntimäärä on toteutunut 32,8 % mukaan ja kasvanut
edellisen vuoden toteumaan verrattuna 11,0 prosenttia.
Avohoitokäyntien määrää kasvattaa edelliseen vuoteen
verrattuna erityisesti perusterveydenhuollon yhteispäivystys,
joka siirtyi sairaanhoitopiirin toiminnaksi vuoden 2011 alusta
lukien. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet
hieman tavoitetasoa alempina.

Sitovuustason määrärahat

Tilikauden tulos on n. 9,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-
4/2010 tulos oli +11,2 M€). Tilikauden tulos on normaalisti
kevätkaudella ylijäämäinen, mutta tasaantuu kesän ja syksyn
aikana mm. lomarahojen maksun yhteydessä sekä kesän
tuotannon supistumisen vuoksi. Tilikauden tulosta on
kasvattanut alkuvuonna erityisesti hoitopäivien ja -jaksojen
ennakoitua suurempi toteuma.
Käyttötalouden sitovien menojen toteuma on 31,3 %.
Menokehitys on huhtikuun lopun tilanteessa budjetin
mukainen. Erityistason ostopalveluiden yhden kuukauden
puuttuminen, lomarahojen maksu (kesäkuu) sekä tilikauden
aikana maksettavat virka- ja työehtosopimuskorotukset
korjaavat sitovien käyttötalouden toteuman vastaamaan
paremmin nk. tasaisen vauhdin toteumaa. Jaksotettu
tilikauden tulos, jossa on otettu huomioon mm. lomarahojen
osuus, on noin 4,9 Me (1-4/2010 jaksotettu tulos oli +7,1
Me).
Investointien toteuma on vain 6,9 %. Investointimenot
painottuvat normaalisti enemmän loppuvuoteen kuin
alkuvuoteen, joten investointien toteuma on linjassa
investointikustannusten muodostumistahdin kanssa. Lisäksi
ns. LS –hankkeen aloittaminen/toteuttaminen on siirtymässä
vuodelle 2012.

Työpanokset ja henkilötyövuodet

Henkilöstötaloudellisten tunnuslukujen raportointi on
uudistunut 1.1.2011 lukien, kun siirryttiin käyttämään uutta
henkilöstö- ja palkkahallinnon tietojärjestelmää. Käsitteiden
työpanos ja henkilötyövuodet osalta sairaanhoitopiirissä on
siirrytty noudattamaan valtakunnallisten suositusten mukaisia
raportointisisältöjä. Em. vuoksi vertailuvuoden 2010 lukuja
ei ole saatavissa toistaiseksi. Tilanne korjaantuu viimeistään
vuonna 2012, jolloin vuoden 2011 toteumaluvut ovat
vertailuaineistona käytettävissä

Palvelumaksut

Huhtikuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt
suoriteperusteiset palvelumaksut (erityistason ostot tilanne
maaliskuu) ovat toteutuneet 34,9 % verrattuna arvioituun,
ja kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 3,2 %.
Palvelumaksujen toteuma on linjassa alkuvuoden
suoritelukujen kanssa, jotka ovat jonkin verran ennakoitua
korkeammat.

Tiivistäen

Vuoden 2011 tammi-huhtikuun toiminnan ja talouden toteuma
vastaa suunniteltua ja on talousarvion mukainen.



Seuranta koski erikoissairaanhoidon päivystyksestä
pyydettyjä röntgentutkimuksia ympäri vuorokauden.

Triage-luokitusten vasteaikojen toteutuman seuranta
perustuu kuvantamisen tietojärjestelmiin tallentuviin
aikaleimoihin.
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