LAUSUNTO RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN
VUOSIEN 2016–2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAAN
Kunnanhallitus 19.10.2015 (§ 204):
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän yhtymähallitus on kokouksessaan 16.9.2015 käsitellyt vuoden 2016 talousarviota ja vuosien 2016–2018
toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Yhtymähallitus pyytää toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta jäsenkuntien lausuntoja asiasta 26.10.2015 mennessä. Esitys Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän toiminta- ja
taloussuunnitelmaksi 2016–2018 on liitteenä 3.
Vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtana on yhdessä jäsenkuntien
kanssa tehdyn linjauksen mukaisesti ollut talouden tasapaino niin, ettei vuodelta
2016 synny kuntayhtymälle uutta alijäämää.
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän yhtymähallitus on tehnyt
uuden kuntalain velvoittamana suunnitelman aiemmin muodostuneen alijäämän
kattamiseksi. Suunnitelma hyväksyttiin Lopen kunnan valtuustossa 28.9.2015
(§ 56). Vuoden 2015 alussa kuntayhtymän alijäämän suuruus oli
3.884.560 euroa. Alijäämä katetaan vuosina 2016–2019 erillisillä, kuntien
asukasmäärään perustuvilla maksuosuuksilla. Kuntien lopulliset maksuosuudet
riippuvat kuntayhtymän kuluvan ja tulevien vuosien tuloksesta.
Kuntayhtymän kuluvan vuoden talousarvio on laadittu nollatulokselle ja elokuun
lopun kirjanpidon toteutuman perusteella tämän vuoden ennustetaan toteutuvan
noin 673.300 euroa ylijäämäisenä. Tämä vaikuttaa myönteisesti taseeseen
kertyneen alijäämän määrään.
Kuntayhtymän talousarvioluonnos sisältää erilaisia palvelurakenteen uudistushankkeita ja niiden täytäntöönpanotoimia. Merkittävin, jo täytäntöönpanovaiheessa oleva muutos Lopen kunnan näkökulmasta on Hausjärven ja Lopen
vastaanottopalveluiden siirtyminen ostopalveluista kuntayhtymän omaksi toiminnaksi vastaanottopalveluita koskevan sopimuksen päättyessä 30.4.2016.
Vastaanottopalvelut keskitetään vuoden 2016 keväällä pääosin Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikön (RYKS) tiloihin. Kuntayhtymä vuokraa
tarvittavat tilat Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriltä. Uusina toimintoina talousarviossa on huomioitu myös koko seutua koskien päihde- ja mielenterveyspalveluiden siirtyminen kunnilta kuntayhtymän toiminnaksi sekä kotisairaalatoiminnan aloittaminen osana terveyskeskuksen sairaalan toimintaa. Riihimäen
pääterveysasemalle on suunniteltu siirrettävän erikoissairaanhoidon toimintoja
Riihimäen yksiköstä (RYKS).
Lopella tulee jatkossa, toukokuun alusta 2015 lukien toimimaan hoitajatasoinen
hyvinvointiasema, jonka toimintaa tuetaan etälääkäripalveluilla sekä kohdennetuilla lääkärin vastaanottopalveluilla. Potilaiden omahoitoa tuetaan mm. hoitosuunnitelmien ja eOmahoidon avulla. Muutoksella on vuoden 2016 talousarviossa ja suunnitelmakaudella kustannuksia alentavia talousvaikutuksia.

Avoterveydenhuollon tulosalueella taloussuunnitelmassa näkyy käyttöön otettava hoitajakäyntien maksullisuus, joka nostaa maksutuottoja. Vastaanottopalveluiden saatavuutta yritetään parantaa vastaanoton toimintatapoja tarkistamalla. Toimintamallia on muutettu myös sairaanhoitaja-lääkärikäyntejä
tarkoituksenmukaisesti yhdistämällä.
Vuonna 2016 aloittaa toimintansa kotisairaala, jonka tarkoituksena on korvata
sairaalahoitoa ja tukea sairaalasta kotiutumista. Kotisairaanhoito on ottamassa
käyttöön kotihoidon mobiilisovelluksen, joka mahdollistaa asiakkaan luona
tapahtuvan kirjaamisen ja tietojen katsomisen.
Kuntayhtymän talousarvioluonnos päätyy yhteensä 3,32 %:n kuntaosuuksien
kasvuun. Lopella kuntaosuus nousee 3,27 %. Nousu perustuu palveluiden
käyttöön. Kuntien maksuosuudet määräytyvät tuotteistuksen mukaan noudattaen aiheuttamisperiaatetta.
Talousarvioluonnoksen 2016 suurimmat investoinnit ovat pääterveysasemalla
tehtävät palvelurakennemuutoksiin liittyvät tilamuutostyöt ja Effica-potilashallintojärjestelmän uudet osiot. Vuoden 2016 investointien kokonaismäärä on
1.162.000 euroa.
(Valmistelija: Kunnanjohtaja Karoliina Viitanen, p. 040 330 6002)
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Riihimäen seudun terveyskeskuksen
kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvioluonnoksesta ja vuosien 2017–2019
toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta seuraavaa:
Kuntayhtymän tulee tavoitella tasapainoista talousarviota sekä vuodelle
2016 että suunnitelmavuosille. Jäsenkuntien talous ei kestä kuntayhtymän
alijäämäisiä tilinpäätöksiä.
Vuoden 2016 talousarvioluonnoksen 3,32 %:n kuntaosuuksien kasvu on
korkea huomioiden kuntien taloudellinen liikkumavara. Kuntayhtymän
toimintakuluja tulisi vielä pystyä supistamaan tai toimintatuottoja kasvattamaan niin, että kuntamaksuosuuksien kasvu jäisi alle 3 %:n.
Kuntayhtymän tulee kiinnittää erityistä huomiota hoitoketjujen toimivuuteen,
yhdessä jäsenkuntien ja erikoissairaanhoidon toimijoiden kanssa.
Kuntayhtymän tulee pyrkiä realisoimaan mahdollisimman ripeästi kaikki
oman käytön kannalta turhat tilat, turhien tilakustannusten välttämiseksi.
Kuntayhtymän tulee valmistautua mahdollisen seudullisen sosiaali- ja
terveystoimen integraatioon ja osallistua valtakunnallisen sote-uudistuksen
toteuttamiseen aktiivisena toimijana, tavoitteena seudun asukkaiden hyvinvoinnin ja arjen sujuvuuden kannalta tärkeiden palveluiden säilyttäminen
seudulla.

Päätös:
Keskustelun kuluessa kunnanhallitus teki yksimielisesti päätösehdotukseen
seuraavat tekstimuutokset ja -lisäykset:
Vuoden 2016 talousarvioluonnoksen 3,32 %:n kuntaosuuksien kasvu on
korkea huomioiden kuntien taloudellinen liikkumavara. Kuntayhtymän
toimintakuluja tulisi vielä pystyä supistamaan tai toimintatuottoja kasvattamaan niin, että kuntamaksuosuuksien kasvu jäisi alle 2 %:n.
”Lopen kunta edellyttää, että vuoden 2016 talousarvioon sekä vuosien
2016–2018 toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisällytetään selkeä kuvaus
hyvinvointiaseman palveluista ja resursseista mukaan lukien paikan päällä
tarjottava lääkäritasoinen palvelu huomioiden Lopen kunnan aiemmat
asiaan liittyvät kannanotot.”

Tehdyn muutoksen jälkeen kunnanhallituksen lausunnoksi muodostui seuraava:
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Riihimäen seudun terveyskeskuksen
kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvioluonnoksesta ja vuosien 2016–2018
toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta seuraavaa:
Kuntayhtymän tulee tavoitella tasapainoista talousarviota sekä vuodelle
2016 että suunnitelmavuosille. Jäsenkuntien talous ei kestä kuntayhtymän
alijäämäisiä tilinpäätöksiä.
Vuoden 2016 talousarvioluonnoksen 3,32 %:n kuntaosuuksien kasvu on
korkea huomioiden kuntien taloudellinen liikkumavara. Kuntayhtymän
toimintakuluja tulisi vielä pystyä supistamaan tai toimintatuottoja kasvattamaan niin, että kuntamaksuosuuksien kasvu jäisi alle 2 %:n.
Kuntayhtymän tulee kiinnittää erityistä huomiota hoitoketjujen toimivuuteen,
yhdessä jäsenkuntien ja erikoissairaanhoidon toimijoiden kanssa.
Kuntayhtymän tulee pyrkiä realisoimaan mahdollisimman ripeästi kaikki
oman käytön kannalta turhat tilat, turhien tilakustannusten välttämiseksi.
Kuntayhtymän tulee valmistautua mahdollisen seudullisen sosiaali- ja
terveystoimen integraatioon ja osallistua valtakunnallisen sote-uudistuksen
toteuttamiseen aktiivisena toimijana, tavoitteena seudun asukkaiden hyvinvoinnin ja arjen sujuvuuden kannalta tärkeiden palveluiden säilyttäminen
seudulla.
Lopen kunta edellyttää, että vuoden 2016 talousarvioon sekä vuosien 2016–
2018 toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisällytetään selkeä kuvaus hyvinvointiaseman palveluista ja resursseista mukaan lukien paikan päällä tarjottava lääkäritasoinen palvelu huomioiden Lopen kunnan aiemmat asiaan
liittyvät kannanotot.
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