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1. Johdanto 

 
Terveydenhuollon lakisääteinen järjestämissuunnitelma perustuu ter-
veydenhuoltolakiin sekä valtioneuvoston asetukseen. Asetuksessa on 
määritelty järjestämissuunnitelman keskeiset asiakokonaisuudet. Suun-
nitelman laadintaan kohdistuu odotuksia, jotka liittyvät myös terveyden-
huollon järjestämis-, hallinto- ja rahoitusratkaisuihin. Niihin ei tästä 
suunnitelmasta löydy ratkaisuja tai määrittelyitä. Työskentelyn kohteeksi 
ei kannata ottaa kysymyksiä, jotka vasta tuleva valtakunnallinen sote-
ratkaisu määrittää. Valtakunnallisen tilanteen selkiydyttyä nyt laadittu 
suunnitelma on syytä tarkastaa ja tarpeen mukaan nopeasti muuttaa, 
uudistaa ja täydentää. Valtakunnallisia linjauksia odotetaan edelleen, 
mutta terveydenhuollon tulevaisuutta pohditaan tällä hetkellä sekä seu-
dullisissa että maakunnallisissa hankkeissa. 
 
Kanta-Hämeen terveydenhuollon rakenne perustuu yhteiseen sairaan-
hoitopiiriin sekä kunnissa ja seuduilla eri tavalla järjestettyyn peruster-
veydenhuoltoon. Riihimäen seudulla perusterveydenhuollon toteuttaa 
Riihimäen, Hausjärven ja Lopen kuntien perusterveydenhuollon kun-
tayhtymä. Riihimäen seudulla kukin kunta hoitaa sosiaalihuollon palve-
lunsa itse. Perusterveydenhuollon jatkoa seudullisena kuntayhtymänä 
on pohdittu Riihimäen seudulla. Kunnat ovat päättäneet jatkaa kuntayh-
tymän toimintaa toistaiseksi ainakin 2014 loppuun saakka. 
 
Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä järjestää perustervey-
denhuollon ja osan erikoissairaanhoidon palveluista seudun viiden kun-
nan asukkaille. Vuodesta 2015 eteenpäin kunnat ovat päättäneet siirtää 
kuntayhtymän vastuulle myös sosiaalihuollon palvelut. 
 
Hämeenlinnan seudulla Hattula ja Janakkala ovat muodostaneet perus-
terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen, jonne on Paras-puitelain muu-
toksen myötä päätetty siirtää myös sosiaalihuollon palvelut 2015 lähti-
en. Hämeenlinnan perusterveydenhuollon toteuttamisesta vastaa pää-
osin Hämeenlinnan terveyspalveluliikelaitos. 
 
Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laadinta aloitettiin Kanta-
Hämeessä ennen terveydenhuoltolain voimaantuloa keväällä 2011. Jär-
jestämissuunnitelmaa lähdettiin laatimaan Sosiaali- ja terveysministeri-
ön rohkaisemana kuntavetoisesti tiiviissä yhteistyössä Kanta-Hämeen 
sairaanhoitopiirin kanssa. Hämeenlinnan kaupunki lähetti keväällä 2011 
kirjeen alueen kunnille ja pyysi kuntia nimeämään seuduittain edusta-
jansa järjestämissuunnitelman laadintaan. Jo ennen työskentelyn aloit-
tamista sovittiin Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa järjestämis-
suunnitelman työstämisestä. Sairaanhoitopiiri asetti omien edustajiensa 
lisäksi työskentelyn sihteeriksi kehittämispäällikkö Maarit Sihvosen, jon-
ka työpanos suunnitelman kokoamisessa ja toiminnan koordinoinnissa 
on ollut merkittävä. Työryhmän ensimmäinen kokous oli 3.5.2011. Työ-
ryhmä on kokoontunut 7 kertaa. Järjestämissuunnitelman tekstejä on 
työstetty kokousten välillä vastuuttaen suunnitelman kirjoittamista useil-
le tahoille. (Työryhmän kokoonpano järjestämissuunnitelman liitteenä) 
 
Järjestämissuunnitelman laatiminen on edennyt tehdyn suunnitelman 
mukaan. Siihen on vaikuttanut useampi valtakunnallinen tekijä. Sosiaali- 
ja terveydenhuollon kokonaistilanteessa on kesken monia toiminnan jär-
jestämiseen, organisointiin ja toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä. Ke-
vään 2011 eduskuntavaalit, uusi hallitusohjelma ja sen toimeenpanon 
aloittaminen hidastivat aiempien hallitusten aloittamaa kunta- ja palvelu-
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rakenneuudistusta sekä siihen liittyvää lainsäädännön uudistamistyötä. 
Kataisen hallituksen ohjelmassa ja toimenpiteissä on selkeästi haluttu 
ratkaista kuntarakenteeseen liittyvät kysymykset ensin ja muodostaa 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne ja siihen liittyvä lainsää-
däntö vasta näiden ratkaisujen jälkeen. Tästä valinnasta on seurannut 
väistämättä sosiaali- ja terveydenhuollon kunta- seutu- ja maakuntata-
son suunnitteluun epävarmuutta.  
 
Epätietoisuus tulevista sote-ratkaisuista sekä viipyvä sote-hallintolaki, 
jossa on määrä säätää toimintojen organisoinnista, ovat molemmat teki-
jöitä, jotka vaikuttavat järjestämissuunnitelman laadintaan. Pohdinnan 
alla on myös Kanta-Hämeen maakunnan kuntien määrä. Kunnallishal-
linnon rakennetyöryhmän kuntakarttaan on piirretty Kanta-Hämeeseen 
kolme kuntaa. Maakunnan kuntien käsitys tulevasta kuntien määrästä 
vaihtelee kunnasta riippuen. Hallituksen kuntakaavailuissa on myös 
maakunnan rajat ylittäviä kuntaratkaisuja, joilla voi olla merkittäviä vai-
kutuksia myös erikoissairaanhoidon toteuttamiseen ja väestöpohjaan 
Kanta-Hämeessä. 
 
Kataisen hallituksen ohjelmasta ei ole selkeästi luettavissa myöskään 
peruskunnan, sairaanhoitopiirien ja ERVA-alueiden tulevaisuutta tai 
työnjakoa. Poliittisina tavoitteina on ilmaistu riittävän vahva peruskunta 
vastaamaan peruspalveluista ja osista erityispalveluita, rahoituksen ja 
järjestämisen integraatio, sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden 
integraatio sekä terveydenhuollon perus- ja erityispalveluiden mahdolli-
simman suuri integraatio. Yhtälön toimeenpano käytännössä on haas-
tava tehtävä. Tilanteesta johtuen on maakunnallisessa järjestämissuun-
nitelman laadinnassa rajauduttu niihin kysymyksiin, joista nykytilantees-
sa voidaan ja kannattaa sopia.  
 
Järjestämissuunnitelmassa on koottu yhteen maakunnallista perustietoa 
terveydenhuollon palvelutarpeen arvioinnin pohjaksi. Lisäksi eri toimin-
nan lohkoja on tarkasteltu erikseen neljästä eri näkökulmasta, jotka ovat 
kansalliset linjaukset, nykytilanne Kanta-Hämeessä, lähivuosien suunni-
telmat sekä tavoitteet pidemmällä aikavälillä. Valtakunnan kokonaisti-
lanteella on ollut vaikutusta erityisesti tulevaisuuden suunnitelmiin. Ne 
jäävät suurten linjojen puuttuessa väistämättä suunnitelmassa osin au-
ki. Palveluiden järjestämisen ja toteuttamisen näkökulmasta valtakun-
nallisen tilanteen selkiytyminen on erityisen tärkeää. Jatkuva epävar-
muus nakertaa tulevaisuuden tavoitteiden määrittelyä.  
 
Järjestämissuunnitelmasta päättää viime kädessä Kanta-Hämeen sai-
raanhoitopiirin valtuusto. Valmistelutyöryhmässä on todettu, että suunni-
telmaluonnoksen lähettäminen laajalle lausuntokierrokselle kuntiin, on 
tarkoituksenmukaista ennen suunnitelman hyväksymistä. Näin suunni-
telmaa saadaan jalostettua ennen sen lopullista hyväksymistä sekä si-
toutettua toimijat suunnitelman linjauksiin. 
 
Terveyspalvelut arvioidaan kuntalaisten näkökulmasta tärkeiksi. Kanta-
Hämeen kunnissa, seuduilla ja maakunnassa tarvitaan myös tulevai-
suudessa merkittävä määrä terveydenhuollon palveluita riippumatta sii-
tä, miten ne järjestetään ja rahoitetaan. Tämä yhteisesti työstetty järjes-
tämissuunnitelma on yksi tärkeä osa palveluiden kehittämisen ketjussa.  
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2. Suunnitelman lähtökohdat  
 
2.1 Lainsäädännöllinen tausta ja hallitusohjelma 
 

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) tuli voimaan 1.5.2011. Kuntien on ter-
veydenhuoltolain 34 §:ssä tarkoitetussa terveydenhuollon järjestämis-
suunnitelmassa sovittava suunnitelman laatimisen ja seurannan vastuut 
ja toteutus sekä toteutumisen seuranta- ja arviointitapa. Näiden lakien 
lisäksi on mm. potilaslaki, sosiaalihuollon asiakaslaki, mielenterveyslaki 
ja vammaispalvelulaki. 
 
Puitelain säännökset kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa merkitse-
vät sitä, että terveyshuollolla ja sosiaalihuollolla on pitkälti yhteiset ra-
kenteet. Sosiaali- ja terveydenhuollon hallintolakia valmistellaan ja sii-
hen kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien yhteistä organisoin-
tia koskevat säädökset sekä KASTE-ohjelmaa koskevat säännökset. 
Terveydenhuoltolain lisäksi on olemassa sosiaalihuoltolaki. Sosiaali-
huollon lainsäädäntö on myös uudistumassa. 
 
Terveydenhuoltolain toimeenpanoa varten tuli voimaan useita asetuk-
sia, joita ovat  
• Ensihoitopalvelu, sosiaali- ja terveysministeriön asetus   
• Erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja keskittämisestä 

annetun asetuksen muuttaminen   
• Laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanon suun-

nitelma, sosiaali- ja terveysministeriön asetus   
• Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma ja erikoissairaanhoi-

don järjestämissopimus, valtioneuvoston asetus  
• Valtioneuvoston asetus seulonnoista  
• Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelija-

terveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun 
terveydenhuollosta. 

 
Hallitusohjelmassa (2011) todetaan, että hallitus kaventaa tulo-, hyvin-
vointi- ja terveyseroja. Sosiaali- ja terveyspalvelujen keskeinen tavoite 
on väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Avainasemassa täs-
sä ovat peruspalvelut ja ennaltaehkäisevä työ.  
 
Lisäksi hallitusohjelmassa todetaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelurakennetta uudistetaan osana kuntarakenteen uudistamista. So-
siaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuu tullaan mahdol-
lisesti säilyttämään kunnilla. Vaihtoehtoina ovat vahvat peruskunnat tai 
sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet. Sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopii-
rien palvelutuotantoa käytetään täydentämään kuntien ja sote-alueiden 
palveluja.  
 
Hoitoketjujen toimivuutta on tarkoitus parantaa esimerkiksi tiivistämällä 
perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, työterveyshuollon ja sosi-
aalitoimen yhteistoimintaa.  

 
 

http://www.finlex.fi/linkit/kehys/smur/20110340�
http://www.finlex.fi/linkit/kehys/smur/20110336�
http://www.finlex.fi/linkit/kehys/smur/20110336�
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=42730&name=DLFE-15434.pdf�
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=42730&name=DLFE-15434.pdf�
http://www.finlex.fi/linkit/kehys/smur/20110337�
http://www.finlex.fi/linkit/kehys/smur/20110337�
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=23058&name=DLFE-15429.pdf�
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2.2 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman ajanjakso, tavoitteet, voimassaolo ja seuran-
ta 

 
Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman tavoitteena on alueellisen 
yhteistoiminnan edistäminen terveyspalveluiden järjestämisessä ja tuot-
tamisessa sekä palvelujen yhteensovittamisessa. Yhteisen suunnittelun 
avulla päällekkäisyyksien purkaminen ja palvelutoiminnan porrastami-
nen alueellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla on mahdollista.  
 
Seuranta käsittää sekä seurannan kuntatasolla että seurannan koko 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tasolla. Seurannassa arvioidaan, miten 
järjestämissuunnitelman tavoitteet ovat toteutuneet ja mitä lopputuloksia 
suunnittelulla on saatu aikaan. 
 
Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on voimassa valtuustokauden 
ja se uusitaan valtuustokausittain.  
 
Järjestämissuunnitelman toteutumista seurataan sopimusohjausneuvot-
teluissa ja sairaanhoitopiirin hallituksessa säännöllisesti.  
 
Käytännössä sairaanhoitopiiriin perusterveydenhuollon yksiköllä on vas-
tuu seurata suunnitelmaa ja tehdä sen päivittämisestä ehdotuksia.  
 

3. Väestön palvelutarpeen arviointi 
 

Terveydenhoitolain 2011 mukaan järjestämissuunnitelmassa on sovitta-
va, miten väestön perusterveydenhuollon palvelujen tarvetta, työterve-
yshuollon palvelujen tarvetta sekä erikoisalakohtaista palvelujen tarvetta 
ja näihin vaikuttavia tekijöitä arvioidaan ja seurataan alueella. Suunni-
telmassa on sovittava, miten sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueella 
vastataan väestön perusterveydenhuollon palvelujen tarpeeseen.  
 
Kunnat tekevät terveyden- ja hyvinvoinnin suunnitelmat, joita arvioidaan 
vuosittain ja päivitetään valtuustokausittain. Kunnat muodostavat ter-
veyden- ja hyvinvoinnin johtoryhmän sekä tarvittaessa työryhmiä val-
mistelemaan asioita.  
 

3.1 Kanta-Hämeen alue ja väestö  
 

 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin toimialueen väestöpohja on vuoden 
2010 lopun tilanteen mukaan 174 555 asukasta. Vuoden 2009 alusta 
toimialueeseen kuuluu 11 kuntaa kun viisi kuntaa, Hauho, Kalvola, 
Lammi, Renko ja Tuulos, yhdistyvät Hämeenlinnan kaupungin kanssa. 
Seutukunnittain kunnat ja väestöpohjat jakaantuvat seuraavasti: 
 
Forssan seutu   35 286 asukasta  
Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä 
 
Hämeenlinnan seutu   93 378 asukasta  
Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala 
 
Riihimäen seutu   44 891 asukasta  
Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki 
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Kuva: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alue sekä alueen terveysasemat (Hä-
meenlinnan osalta Vanajaveden ja Kaurialan terveysasemat on siirretty pääter-
veysaseman yhteyteen). 

 
3.2 Väestömäärä ja sen kehitys 
 

Vuoden 2009 lopun tilanteen mukaan Kanta-Hämeen väestömäärä on 
171 449 asukasta ja vuonna 2010 jo 174 555.  
Väestöennusteen (Tilastokeskus, 2009) mukaan Kanta-Hämeen väes-
tömäärä vuonna 2015 on lähes 180 000 asukasta, mikä tarkoittaa noin 
5 %:n kasvua nykytilanteeseen. Kasvu jatkuu edelleen niin, että vuodel-
le 2030 tehdyn ennusteen mukaan Kanta-Hämeen väestömäärä on lä-
hes 190 600 (+ 11,1 % vuodesta 2007). 

Seutukunnittain tarkasteltuna väkiluku lisääntyy suhteellisesti eniten 
Riihimäen seudulla. Myös Hämeenlinnan seutu on positiivisen väestön-
kehityksen aluetta. Forssan seudun väkiluvun lisäys on vähäisempää. 
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  Kuvio:  Kanta-Hämeen väestökehitys seutukunnittain 2012–2040  
                                   (Tilastokeskus, ennuste 2012) 
 
3.3 Väestön ikärakenne  
 

Kanta-Hämeen väestön ikärakenne on hieman maan keskiarvoa van-
hempaa. 65 vuotta täyttäneiden osuus Kanta-Hämeessä on 19,7 %, kun 
se koko maassa on 18,1 %. Ikärakenteeltaan vanhimmat kunnat ovat 
Forssa, Humppila, Tammela ja Ypäjä. Nuorin ikärakenne on Hattulassa, 
Hausjärvellä ja Riihimäellä. 

  0-14 vuotiaat 15-64 vuotiaat 65-74-vuotiaat Yli 75-vuotiaat Yhteensä 
  Lkm % Lkm % Lkm % Lkm %   
                    

Forssa 2408 13,5 11271 63,2 2184 12,2 1970 11,0 17833 
Humppila 434 17,3 1537 61,4 258 10,3 274 10,9 2503 
Jokioinen  1055 18,6 3542 62,4 554 9,8 525 9,2 5676 
Tammela 1 161 17,7 4 046 61,7 666 10,2 681 10,4 6 554 
Ypäjä 379 14,9 1 628 63,8 252 9,9 291 11,4 2 550 

FRS seutu 5 437 15,5 22 024 62,7 3 914 11,1 3 741 10,7 35 116 

Hattula 1828 18,9 6212 64,2 960 9,9 682 7,0 9682 
Hämeen-
linna 10 330 15,4 42 876 63,7 7 343 10,9 6 721 10,0 67 270 

Janakkala 3 175 18,7 10 592 62,5 1 799 10,6 1 394 8,2 16 960 
Hml:n seutu 15 333 16,3 59 680 63,5 10 102 10,8 8 797 9,4 93 912 

Hausjärvi 1723 19,6 5603 63,6 799 9,1 682 7,7 8807 
Loppi 1 634 19,5 5 148 61,5 906 10,8 689 8,2 8 377 
Riihimäki 4 935 17,0 19 138 66,0 2 685 9,3 2 260 7,8 29 018 

Rmk:n seu-
tu 8 292 17,9 29 889 64,7 4 390 9,5 3 631 7,9 46 202 

Kanta-Häme  29 062 16,6 111 593 63,7 18 406 10,5 16 169 9,2 175 230 

Koko maa 888 982 16,5 3 532 645 65,4 535 907 9,9 443 733 8,2 5 401 267 
  

Taulukko: Kanta-Hämeen väestö ikäryhmittäin 31.12.2011 (Tilastokeskus 19.3.2012) 
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Tulevalle väestökehitykselle on ominaista ikääntyneiden, erityisesti yli 
75-vuotiaiden, määrän lisääntyminen, mikä tuo paineita ja kysyntää so-
siaali- ja terveydenhuollon palveluille, erityisesti sosiaalitoimen ja perus-
terveydenhuollon vanhuspalveluille.  

Seuraavassa on kuvattu ikäryhmittäisiä väestömuutoksia seutukunnit-
tain vuoden 2011 lopun tilanteesta vuoteen 2020 sekä 2030.  

 

  

  

Kuviot: Ikäryhmittäiset väestömuutokset vuoteen 2020 ja 2030 seutukunnittain (Tilastokeskus 
9.10.2012) 

 Riihimäen seutu on ainoa, jossa kaikkien ikäryhmien määrä kasvaa en-
nusteen mukaan vuoteen 2020 ja 2030 mennessä. Hämeenlinnan seu-
dulla väkiluku kasvaa kaikissa ikäryhmissä vuoteen 2030 mennessä. 
Forssan seudulla puolestaan ainoastaan yli 65-vuotiaiden määrä kas-
vaa ja muiden ikäryhmien määrä vähenee.  
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Edellä olevissa kuvioissa esitetyt määrälliset väestömuutokset ovat pro-
sentuaalisesti seuraavat: 

 

Taulukko: Ikäryhmittäiset väestömuutokset (%) vuoden 2011 tilanteeseen verrattuna (Tilas-
tokeskuksen ennuste 2012) 

 
3.4 Sairastavuus Kanta-Hämeessä 
 

Koko maan ikävakioitu sairastavuusindeksi on 100. Indikaattori ilmaisee 
jokaiselle Suomen kunnalle lasketun indeksin avulla miten tervettä tai 
sairasta väestö on suhteessa koko maan väestön keskiarvoon (= 100). 
Luku on laskettu sekä sellaisenaan että ikävakioituna. Indeksi perustuu 
kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä 
olevien osuuteen työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettu-
jen osuuteen väestöstä. Kukin muuttujista on suhteutettu erikseen maan 
väestön keskiarvoon, jota merkitään luvulla 100. Lopullinen indeksi on 
kolmen osaindeksin keskiarvo. (Lähde: SOTKAnet)  
 
Kun koko maan sairastavuusindeksiä vasten peilaa Kanta-Hämeen sai-
rastavuusindeksiä, maakunnassa sairastetaan vähemmän kuin Suo-
messa keskimäärin. Seuraavassa taulukossa on Kanta-Hämeen kuntien 
ikävakioidut sairastavuusindeksit vuonna 2011. Suurin indeksi on Fors-
sassa ja pienin Hattulassa.  
 

Forssa 106,4 

Humppila 102,2 

Hausjärvi 97,6 

Riihimäki 101,5 

Loppi 95,0 

Ypäjä 100,0 

Tammela 95,6 

Hattula 93,4 
Hämeen-
linna 95,3 

Janakkala 95,5 

Jokioinen 93,7 
 
 

Seutu 2020 2030 2040 2020 2030 2040 2020 2030 2040 2020 2030 2040 2020 2030 2040
Forssan seutu -0,8 -1,2 -1,5 -6,6 -9,7 -9,5 4,5 2,9 1,1 1,5 7,4 9,9 -1,4 -0,6 0,0

Hml seutu 1,1 1,5 1,3 -0,6 0,1 2,0 3,7 3,2 2,6 2,2 7,7 10,6 6,4 12,5 16,5

RMK seutu 1,3 1,5 1,3 0,6 2,0 3,9 4,2 4,5 4,1 2,0 7,7 11,3 8,1 15,6 20,6

Kanta-Häme 0,8 1,0 0,8 -1,5 -1,3 0,2 4,0 3,5 2,7 2,0 7,6 10,6 5,3 10,7 14,3

Koko maa 0,8 0,9 0,6 -2,0 -2,2 -0,7 3,3 2,6 1,5 2,1 7,0 9,3 4,3 8,3 10,8

0-14 15-64 65-74 Yli 75-
Ikäryhmät

Yhteensä
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Kuvio: Sairastavuusindeksi kunnittain Kanta-Hämeessä vuonna 2011 (KELA) 

 
Kun Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin sairastavuusindeksiä vertaa mui-
den sairaanhoitopiirien sairastavuusindeksiin, Kanta-Hämeen luvut ovat 
alle valtakunnallisen keskiarvon. Suurempia lukuja on Päijät-Hämeessä 
ja pienempiä Helsingissä ja Uudellamaalla. Sen sijaan Pirkanmaan ja 
Varsinais-Suomi sijoittuvat samaan tasoon Kanta-Hämeen kanssa. 

   
  Aika 
Alue Indeksi 2011 
Helsinki ja Uusimaa  -kuolleisuusindeksi 98,9 
 -lääkekorvasoikeusindeksi 89,3 
 -työkyvyttömyysindeksi 76,0 
 -sairastavuusindeksi 88,1 
Kanta-Häme  -kuolleisuusindeksi 98,7 
 -lääkekorvausoikeusindeksi 98,6 
 -työkyvyttömyysindeksi 94,8 
 -sairastavuusindeksi 97,4 
Pirkanmaa  -kuolleisuusindeksi 99,1 
 -lääkekorvausindeksi               100,3 
 -työkyvyttömyysindeksi 94,9 
 -sairastavuusindeksi 98,1 
Päijät-Häme  -kuolleisuusindeksi               107,2 
 -lääkekorvausindeksi 95,8 
 -työkyvyttömyysindeksi 97,7 
 -sairastavuusindeksi               100,2 
Varsinais-Suomi  -kuolleisuusindeksi 96,6 
 -lääkekorvausoikeusindeksi 93,3 
 -työkyvyttömyysindeksi 97,9 
 -sairastavuusindeksi 95,9 

 
Taulukko: Sairastavuusindeksi vertailua sairaanhoitopiireittäin (Kelasto -raportit, Kela, ter-
veyspuntarin sairastavuusindeksi) 

 
3.5. Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot 
 

Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot kertovat kuinka 
paljon kunta käyttää rahaa terveydenhuoltoon sekä vanhuspalveluihin. 
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 Koko maassa rahaa käytettiin vuonna 2010 vajaa 2130 €/asukas. Kan-
ta-Hämeessä rahaa käytettiin keskimäärin 2021 €/asukas vuonna 2010. 
Vähiten rahaa käytti Hattulan kunta, 1714 €/asukas ja eniten Humppilan 
kunta eli vajaa 2508 €/asukas. Lähes kaikissa Kanta-Hämeen kunnissa 
käytetään terveyden- ja vanhustenhuollon menoihin vähemmän rahaa 
kuin koko Suomessa. Liitteestä näkyvät kuntakohtaiset terveyden- ja 
vanhustenhuollon tarvevakioidut menot.  

 
4. Terveyden edistäminen  
 
Kansalliset linjaukset 
 

Terveydenhuoltolain 3 §:n mukaan  
 
Terveyden edistämisellä tarkoitetaan yksilöön, väestöön, yhteisöihin ja 
elinympäristöön kohdistuvaa toimintaa, jonka tavoitteena on terveyden, 
työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen sekä terveyden 
taustatekijöihin vaikuttaminen, sairauksien, tapaturmien ja muiden ter-
veysongelmien ehkäiseminen ja mielenterveyden vahvistaminen sekä 
väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen sekä suunnitelmal-
lista voimavarojen kohdentamista terveyttä edistävällä tavalla.  
 
Terveydenhuoltolain 12 §:n mukaan 
 
Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin 
vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettu-
ja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kun-
talaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä 
on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on ker-
ran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.  
Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olo-
suhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 
tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden 
perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia.  
 
Kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuuta-
hot. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvin-
voinnin edistämisessä. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden 
kunnassa toimivien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleis-
hyödyllisten yhteisöjen kanssa. 
 
Valtioneuvoston asetuksessa terveydenhuollon järjestämissuunnitel-
masta todetaan, että terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa on 
sovittava kuntien tavoista toimia laaja-alaisessa yhteistyössä alueen 
väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toteuttamiseksi. 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen onnistuu kunnassa parhaiten sil-
loin, kun tehtävien päätösten sosiaali- ja terveysvaikutukset otetaan 
huomioon kaikilla hallinnonaloilla.  
 
Terveyden edistämisen strategisten painopisteiden valinta tulee perus-
tua hyvinvointikertomukseen. Hyvinvointikertomus laaditaan valtuusto-
kausittain ja päivitetään vuosittain.  Hyvinvointikertomuksessa tulisi olla 
maakunnallisesti hyväksytyt yhteiset indikaattorit, joiden avulla seura-
taan strategian toteutumista.  
 
Hyvinvointikertomus valmistellaan kunnassa tai alueellisesti hyvinvointi-
politiikan suunnittelun, arvioinnin ja raportoinnin työvälineeksi. Hyvin-
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vointikertomus on tiivis kuvaus johtopäätöksineen kunnan toteuttamasta 
hyvinvointipolitiikasta väestön terveydestä ja hyvinvoinnista terveyteen 
ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksista palvelujärjestelmän 
toimivuudesta ja kyvystä vastata hyvinvointitarpeisiin sekä ehkäisevän 
työn kustannuksista ja mahdollisista vaikutuksista. Terveysbarometri 
2010 mukaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen voidaan jakaa nel-
jään tasoon: 
 

Taso  
Mahdollisuuksien luomi-
nen 

Promootio 

Riskitekijöiden ja haitto-
jen ehkäisy 

Primääripreventio 

Hoito Sekundääripreventio 
Kuntoutus Tertiääripreventio 

 
Terveyden edistämisen nykytilanne Kanta-Hämeessä 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimintaohjelmat ja rakenteet 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin näkökulma on tärkeä kaikessa päätöksente-
ossa. Terveyskeskusalueilla on tähän asti tehty työtä pääosin omana 
toimintana. Kunnat ja sairaanhoitopiiri ei ole ollut aktiivisesti mukana. 
 
Hankkeita on tehty myös seutukunnallisina (MIEPÄ) tai maakunnallisi-
na.  Sosiaalikehitys Oy on Hämeen Liiton tehtäväksi annosta laatinut 
vuonna 2006 raportin Hyvä Häme - Kanta-Hämeen maakunnan hyvin-
vointistrategia ja hyvinvointitase. Kirjoittajina Antti Pelto-Huikko, Päivi 
Heinonen, Juha Kaakinen, ja Jarmo Nieminen.  Hämeen ammattikor-
keakoulussa on laadittu vuonna 2008 hankehakemus terveyden ja hy-
vinvoinnin edistämisen hankkeeksi otsikolla Terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen Kanta-Hämeessä sekä Yhteistyöverkoston rakentaminen 
sekä tarve alueelliselle terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osaamis-
keskukselle.  Hankesuunnitelman on kirjoittanut Päivikki Koponen. 
 
Forssan seutukunnalla on tehty useita terveyden edistämisen ohjelmia 
(Lähde: www.fstky.fi): 

- Hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia vuoteen 2010 
- Forssan seudun päihde- ja huumestrategia 
- Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma 
- Päihdeolojen seurantaraportti 2007 
- Mielenterveystyön suunnitelma 
- Hyvinvointi- ja turvallisuusstrategian seuranta: Forssan seudun 

hyvinvointi- ja turvallisuusstrategian seuranta vuoteen 2010  
- Hyvinvointikertomus 2004-2008 ja ehdotuksia vuosille 2009-

2012 
- Forssan seudun hyvinvointivaliokunta 2009-2010 
- Hyvillä mielin Forssan seudulla, mielenterveyden edistäminen 

2010-2015 
- Terveyden edistämissuunnitelma 2011 
- Terveyden edistämissuunnitelma 2011, liiteosa 
- Muutoksia Terveyden edistämissuunnitelmassa 2011 

 
Riihimäen seudulla on tehty seuraavia ohjelmia ja suunnitelmia: 

- Riskienhallintapolitiikka 
- Päihdestrategia 
- Lapsipoliittinen ohjelma 
- Mielenterveystyön suunnitelma 

http://www.fstky.fi/�
http://www.fstky.fi/DowebEasyCMS/Sivusto/Dokumentit/hankkeet/Forssan_seudun_hyvinvointi_ja_turvallisuusstrategia_2010.pdf�
http://www.fstky.fi/DowebEasyCMS/Sivusto/Dokumentit/hankkeet/FORSSAN%20SEUDUN%20PÄIHDE-%20JA%20HUUMESTRATEGIA.pdf�
http://www.fstky.fi/DowebEasyCMS/Sivusto/Dokumentit/hankkeet/Ehkäisevä%20päihdetyön%20toimintasuunnitelma.pdf�
http://www.fstky.fi/DowebEasyCMS/Sivusto/Dokumentit/hankkeet/Päihdeolojen%20seurantaraportti%202007.pdf�
http://www.fstky.fi/DowebEasyCMS/Sivusto/Dokumentit/hankkeet/Mielenterveystyön%20suunnitelma%202005%20191005.pdf�
http://www.fstky.fi/DowebEasyCMS/Sivusto/Dokumentit/hankkeet/Hyvinvointikertomus%20ja%20tilastot%20061009.pdf�
http://www.fstky.fi/DowebEasyCMS/Sivusto/Dokumentit/hankkeet/Hyvinvointikertomus%20ja%20tilastot%20061009.pdf�
http://www.fstky.fi/DowebEasyCMS/Sivusto/Dokumentit/hankkeet/Hyvinvointikertomus%20ja%20tilastot%20061009.pdf�
http://www.fstky.fi/DowebEasyCMS/Sivusto/Dokumentit/hankkeet/Hyvinvointikertomus%20ja%20tilastot%20061009.pdf�
http://www.fstky.fi/DowebEasyCMS/Sivusto/Dokumentit/Forssan%20seudun%20hyvinvointivaliokunnan%20jäsenet%20%202009%20-%202012….pdf�
http://www.fstky.fi/DowebEasyCMS/Sivusto/Dokumentit/Yhall%20231110%20liite%20§%20138Ted.pdf�
http://www.fstky.fi/DowebEasyCMS/Sivusto/Dokumentit/Yhall%20231110%20liite%20%20138%20Ted%20liiteosa.pdf�
http://www.fstky.fi/DowebEasyCMS/Sivusto/Dokumentit/Yhall%20231110%20liite%20§%20138%20Ted%20Muutokset.pdf�
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- Dementiastrategia 
- Vanhuspalvelustrategia 
- Päihdeäitien hoito-ohjelma 

 
Hämeenlinnan seudulla on tehty seuraavia ohjelmia ja suunnitelmia: 

- Seudullinen mielenterveys- ja päihdeohjelma 
- Hämeenlinnan hyvinvointikertomus 
- Hämeenlinnan lautakuntien palvelusuunnitelmat 
- Hämeenlinnan toimenpideohjelma perhe- ja lähisuhdeväkivallan 

ehkäisemiseksi 
 
Terveyden edistämisen tavoitteet ja niiden seuranta sisältyvät vuosittai-
seen toimintasuunnitelmaan ja –kertomukseen sekä perusterveyden-
huollon strategiaan.  

Kanta-Hämeen perusterveydenhuollon yksiköissä on otettu käyttöön 
terveyshyötymalli (Chronic care model). Terveyshyötymalli ei ole perin-
teinen jalkautettava hoitomalli vaan viitekehys ja kehittämisen ajattelu-
malli, joka tarjoaa puitteet hoidon hallitulle järjestämiselle ja vaikutta-
vuuden parantumiselle. Se korostaa laajempaa näkemystä ja näyttöön 
perustuvaa kehittämisotetta. Terveyshyötymallin mukainen organisaatio 
toimii potilas- ja tiimikeskeisesti tai työparityöskentelyä hyödyntäen, en-
naltaehkäisevästi ja vuorovaikutuksen on tarkoitus olla potilasta voi-
maannuttavaa. Potilaalle tarjotaan omahoidon tukikeinoja sekä ryhmä-
vastaanottoja. Hoitotiimillä on käytössään ajantasaiset tiedot potilaasta, 
päätöksenteon tuki ja voimavarat korkealaatuisen hoidon toteuttami-
seen.  

Terveyshyötymallissa korostetaan potilaan omaa osuutta. Henkilökunta 
tekee potilaan kanssa yhdessä hoitosuunnitelman, asettaa tavoitteita ja 
ratkaisee ongelmia sekä seuraa potilaan terveydentilaa.  

 
Lähivuosien suunnitelmat 
 

Kanta-Hämeessä voidaan valita terveyden edistämisen suhteen kolme 
vaihtoehtoa:  

• toimitaan kuntakohtaisesti (11) 
• toimitaan seutukunnittain (3)  
• toimitaan maakunnallisesti (1) 

 
Valitusta vaihtoehdosta riippumatta myös erikoissairaanhoidon tulee ol-
la aktiivinen toimija terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisessä erityisesti 
sekundääri- ja tertiääriprevention ollessa kyseessä. 
 
Promootio eli terveellisen ympäristön ja terveyttä edistävien mahdolli-
suuksien edistäminen maakunnalliseksi. Kunnan tasolla tarvitaan poik-
kihallinnollista yhteistyötä. 
 
Primääripreventiossa tulee suunnata resursseja erityisesti korkean ris-
kin kuntalaisiin (työttömät, syrjäytymisvaarassa olevat, päihdepalvelujen 
käyttäjät, mielenterveyspotilaat). 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin koordinaatiovastuu on sairaanhoitopiirin pe-
rusterveydenhuollon yksiköllä, mutta vastuu terveydestä ja hyvinvoinnis-
ta on kunnan johdolla. Perusterveydenhuollon yksikön tulee toimia ver-
kostomaisesti maakunnassa sekä verkottua myös valtakunnallisesti 
muiden sairaanhoitopiirien ja toimijoiden kanssa.  
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Jatkotyöskentelyä varten tulee päättää yhteisistä linjauksista alkuun ai-
nakin seuraavissa kysymyksissä: 
 
Maakunnalliset raportit ja hankehakemus päivitetään ja tarkennetaan. 
 
Hyvinvointikertomuksen päivittäminen on osa jokaisen kunnan vuosit-
taista toimintaa. Kunnat asettavat vuosittain myös terveyden- ja hyvin-
voinnin tavoitteet talousarvion laatimisen yhteydessä. 
 

Tavoitteet pidemmällä aikavälillä 
 

Kuntalainen ottaa vastuun oman terveytensä ylläpitämisestä ja edisty-
misestä, omahoito vahvistuu. Kun kuntalainen ei kykene esim. omahoi-
toon tai sähköisten palveluiden käyttöön, palveluja räätälöidään käyttä-
jän tarpeen mukaan. Perhe- ja verkostokeskeiseen työhön panostetaan.  
 
Tavoitteena on, että Kanta-Hämeen kunnilla on yhteiset indikaattorit, joi-
ta seurataan vuosittain ja tehdään toimenpidesuunnitelma  
 
Perusterveydenhuollon yksikkö vastaa maakunnallisesta koordinaatios-
ta ja kuntien johto vastaa terveyden- ja hyvinvoinnin ohjelmasta. 

 
5. Tuottajien välinen yhteistyö palvelujen järjestämisessä 
 
5.1 Laboratoriopalvelut 

 
Kansalliset linjaukset 
 

Volyymin keskittäminen on kannattavaa laboratoriotuotannossa, mutta 
on huolehdittava näytteenottomahdollisuuksista lähipalveluna.  

 
Nykytilanne Kanta-Hämeessä 

 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä on tehty tuottavuusohjelma, jota 
seurataan säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa sairaanhoitopiirin val-
tuustossa. 
 
Tuottavuusohjelmassa on määritelty laboratorio- ja kuvantamispalvelui-
den tavoitteeksi, että selvitetään yhteistyön mahdollisuudet yli sairaan-
hoitopiirin rajojen. Vähimmäistavoitteena on koota sairaanhoitopiirin la-
boratorio- ja kuvantamisyksiköt toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. 
 
Ennen FimLabin kanssa tehtyjä selvityksiä, on selvitetty Kanta-Hämeen 
sairaanhoitopiirin sisäistä laboratoriotoiminnan yhdistämistä. Kaikki 
kunnat eivät ole kuitenkaan halunneet liittää laboratorioitaan yhteen ja 
asian tarkempi valmistelu on jäänyt.  
 
Sairaanhoitopiirin valtuusto teki 14.12.2011 päätöksen, jonka mukaan 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiristä tulee FimLab Laboratoriot Oy:n osa-
kas 15 % osuudella. Yhdistyminen tapahtui 1.9.2012. Mukana ovat 
muut laboratorion toiminnat lukuun ottamatta patologiaa.   
 
Keskeistä on, että Kanta-Hämeessä säilyy riittävä palvelutaso ja palve-
luverkosto. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä sijaitseva laboratorio 
säilyttää palvelutasonsa ja kaikkia toimintoja ei keskitetä Tampereelle. 
KHSHP määrittelee yhdessä kuntien kanssa mikä on sairaanhoitopiiris-
sä tarvittava palvelutaso laboratoriopalveluissa.  
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Lähivuosien tavoitteet 

Fimlab-yhteistyön tavoitteena on terveydenhuollon toimintojen edellyt-
tämien laboratoriopalveluiden turvaaminen ja kustannustehokkuuden 
parantaminen. Sopimusten mukaan KHSHP:n ja PSHP:n laboratorio-
kustannusten hinnat yhtenäistetään vuoteen 2015 mennessä. Sairaan-
hoitopiirin tekemät palvelusopimukset siirtyvät Fimlabille. 

FSTKY seuraa Fimlabin ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kokemuk-
sia laboratorioyhteistyöstä ja tekee omat päätöksensä. Päätöksenteko-
aikataulu selviää, kun saadaan päätökset kunta- ja palvelurakenteen 
jatkosta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistavoista. Analytiikas-
sa ja logistiikassa FSTKY voi olla kiinteästi mukana Kanta-Hämeen sai-
raanhoitopiirin ja FimLab -laboratorioyhteistyössä, mutta haluaa itse 
päättää palvelutasosta samalla tavalla kuin Kanta-Hämeen sairaanhoi-
topiirikin on päättänyt tehdä. 

Janakkala seuraa laboratorioyhteistyön kehitystä. 
 
Tavoitteet pidemmällä aikavälillä 
 

Kukin vastuullinen taho seuraa laboratoriotoiminnan kehitystä. Perus-
terveydenhuolto seuraa sairaanhoitopiirin ratkaisuja Fimlabin kanssa ja 
tekee sen mukaisesti ratkaisuja.  
 
Laboratorioyhteistyötä pyritään edelleen tiivistämään.  

 
5.2 Kuvantamispalvelut  

  
Kansalliset linjaukset  

 
Tuottavuusohjelman mukaan kuvantamispalveluiden tavoitteet ovat yh-
tenevät laboratoriopalveluiden kanssa.  
 
Erikoissairaanhoitolain mukaan sairaanhoitopiirien tehtävänä on vastata 
terveyskeskusten tuottamien laboratorio- ja röntgenpalvelujen, lääkin-
nällisen kuntoutuksen sekä muiden vastaavien erityispalvelujen ohjauk-
sesta ja laadunvalvonnasta. 

Nykytilanne Kanta-Hämeessä  
 

Forssan seutu 
 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tuottaa osan Forssan seudun radiologi-
palveluista. Noin puolet ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Digitaali-
nen kuva-arkisto on Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä. Vuodessa tut-
kimuksia tehdään noin 26 000. 
 
Hämeenlinnan seutu 
 
Keskussairaalan Hämeenlinnan yksikkö toimii ympärivuorokautisesti. 
Hämeenlinnan seudun terveyskeskuksien röntgenit (Hml-Lammi, Ja-
nakkala-Hattula) toimivat virka-aikana kolmessa toimipisteessä, päivys-
tysaikaiset tutkimukset tehdään keskussairaalassa.  
 
Keskussairaalassa tehdään vuositasolla noin 53 000 tutkimusta. Terve-
yskeskusten yhteensä noin 23 000 tutkimuksesta/vuosi Hämeenlinnan 
(Hämeenlinna ja Lammi) osuus on 85 % ja Janakkalan 15 %. Pelkäs-
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tään Hämeenlinnan terveyskeskuksen röntgenissä tehdään röntgentut-
kimuksia vuodessa vajaa 14 000 ja ultraäänitutkimuksia n. 2 500 eli yh-
teensä n. 16 400.  
 
Riihimäen seutu 
 
Keskussairaalan Riihimäen yksikön röntgen toimii päivittäin maanan-
taista sunnuntaihin ja tuottaa kaikki Riihimäen seudun röntgenpalvelut 
sairaalan ja terveyskeskuksen röntgentoimipisteissä. 
 
Terveyskeskuksen tutkimusten osuus seudun yhteensä 18 000 tutki-
muksesta on noin 34 % (6970 tutkimusta vuonna 2010).  

 
Lähivuosien tavoitteet 
 

Koko sairaanhoitopiirissä on käytössä yhteinen digitaalinen kuvantamis-
toiminnan toiminnanohjaus- (RIS) ja arkistointijärjestelmä (PACS). Jär-
jestelmään on liitetty sairaanhoitopiirin lisäksi alueen terveyskeskukset. 
 
Digitaalisen työympäristön tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään 
edelleen kuvantamistoimintoihin liittyvien toimintaprosessien kehittämi-
sessä. Sairaanhoitopiirin strategian mukaisesti tavoitteena on koota ku-
vantamistoiminta saman alueellisen organisaation alaisuuteen. 

 
Tavoitteet pidemmällä aikavälillä  

 
Kuvantamispalvelujen kehittämisessä sairaanhoitopiirin seutujen välillä 
tehtävällä yhteistyöllä varmistetaan palveluiden alueellinen saatavuus 
rationaaliset toimintamallit sekä palvelujen korkea ja tasainen laatu. Eri-
tyistä radiologista osaamista vaativat toimenpiteet keskitetään tarkoituk-
senmukaisesti. 
 
Pidemmällä aikavälillä selvitetään yhteistyön mahdollisuudet ERVA-
alueella ja kunnallisen osakeyhtiön perustamisedellytykset Kanta-
Hämeen alueella. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä yksityisten palvelun-
tuottajien kanssa.  
 

5.3 Muut tukipalvelut 
 
Kansalliset linjaukset 
 

Muut tukipalvelut ovat heterogeeninen joukko ja kansallisia linjauksia ei 
ole olemassa. Hämeenlinnan kaupunki on linjannut, että pyritään laa-
jaan yhteistyöhön. Aina tutkitaan yhteistyön hyödyt toimijoiden kanssa.  

 
Nykytilanne Kanta-Hämeessä 
 

Sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman tavoitteena oli selvittää huollon ja 
hallinnon tukipalvelujen osalta erilaiset yhteistyömahdollisuudet muiden 
kunnallisten ja seudullisten palveluntuottajien kanssa. 

Sairaanhoitopiirin eräät taloushallinnon järjestelmät siirrettiin Seutukes-
kus Oy:n Hämeen kanssa hoidettaviksi.  
Hankintayhteistyötä on lisätty seudullisesti ja ERVA-alueen puitteissa. 

Teknisen huollon osalta on tehty yhteistyösopimus Hämeenlinnan kau-
pungin kanssa terveyskeskuksen teknisen huollon palvelujen tuottami-
sesta edelleen terveyskeskukselle. 
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Kuljetus- ja varastointi sekä hankinnat 
 
Tällä hetkellä varastoinnin osalta ei yli seudullisesti tehdä muuta yhteis-
työtä kuin Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin oma sisäinen varastointi, jo-
ta toteutetaan sekä Hämeenlinnassa että Riihimäellä.  
 
Kuljetuspalveluiden osalta tehdään vähäistä yhteistyötä. 
 
Forssan seudulla perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon varas-
to- ja kuljetuspalvelut toteutetaan yhden organisaation toimesta, kun 
taas muilla seuduilla ei yhteystyötä tältä osin tehdä. Fyysisiä varastoja 
on Hämeenlinnan seudulla kolme, Forssan seudulla yksi ja Riihimäen 
seudulla kolme. 
 
Hankintojen osalta tehdään yhteistyötä sekä ERVA: osalta osittain yli-
seudullisesti sekä Seutukeskuksen kilpailuttamissa tuoteryhmissä niin 
ikään osittain yliseudullisesti.  

 
Lähivuosien suunnitelmat 
 

Selvitetään yhteistyömahdollisuuksia Riihimäen seudun terveyskeskuk-
sen kanssa. 
 
Forssan seudulla kaikki tukipalvelut tehdään yhteistyössä kunnittain. 
 
Kuljetus- ja varastointi sekä hankinnat 

 
Viranhaltijataholla ei Hämeenlinnaa ja Janakkalaa lukuun ottamatta 
koeta kovinkaan suura tarvetta lisätä varastoinnin osalta yhteistyötä. 
Osa organisaatioista on sitä mieltä, että peruskunnan ja erikoissairaan-
hoidon varastointia ei ole mahdollista yhdistää.  
 
Yliseudullista varastointiyhteistyötä ei yksikään osallistuva organisaatio 
näe ensisijaiseksi kehittämisvaihtoehdoksi. Sen sijaan seudullisten va-
rastointitoimintojen yhdistämisessä varsinkin Hämeenlinna, mutta myös 
Janakkala näkevät Hämeenlinnan seudulla mahdollisuuksia. Myös 
Forssan seudulla tätä selvitettäneen tulevaisuudessa. 
 
Varastoinnin yhteistyön osalta on Suomessa toteutettu yhteistyömalleja, 
joissa peruskunnan ja erikoissairaanhoidon varastotoiminnat on yhdis-
tetty. Sekä erikoissairaanhoidon että peruskunnan varastonimikkeet 
ovat pitkälti samojen tuoteryhmien nimikkeitä, joten sen osalta estettä 
yhteistyölle ei pitäisi olla.  
 
Hämeenlinnan seutu 
 
Hämeenlinnan kaupungin näkemys on, että mahdollisimman pitkälle 
keskitettyä varastointia on pidettävä myös jatkossa ehdottoman tärkeä-
nä alueen kokonaisetua ajatellen ja täten esimerkiksi Hämeenlinnan 
seudulla on välttämätöntä päästä mahdollisimman vähään määrään eri 
varasto-organisaatioita ja erillisiä fyysisiä varastoja. Vain tällä tavalla 
toimien varsin huomattavaakin varastointiin liittyvää resurssikapasiteet-
tiä (henkilöstö, tilat, tietojärjestelmät) kyetään tulevaisuudessa keven-
tämään. Kukin varasto on itsenäisenä toimijana kohtuullisen pieni va-
rasto-organisaatio, jolloin yksikkökustannukset väkisinkin ovat korkeat. 
On selvää, että yhdistämällä resursseja, voidaan näitä yksikkökustan-
nuksia pienentää.  
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Yksi yhteinen seudullinen varastointiorganisaatio tulee olla lähiaikojen 
tavoite. Se mikä organisaatio varastoinnista vastaa, on erikseen ratkais-
tavissa oleva asia. 
 
Samalla voidaan kuitenkin todeta, ettei Hämeenlinnan seudullakaan olla 
valtakunnallisesta mittakaavasta katsottuna keskimääräistä heikom-
massa asemassa, kun puhutaan alueellisesta tai jopa organisaation si-
säisestä varastoyhteistyöstä. 
 
Kuljetukset 
 
Kuljetusten osalta useampi organisaatio katsoi olevan tarvetta lisätä yh-
teistyötä ja yhteistä koordinointia. Kuljetusten osalta katsottiin, että yh-
teistyön lisääminen kannattaa toteuttaa ensin seudullisesti ja vasta tä-
män jälkeen on mahdollista tarkastella kuljetuksia laajempana kokonai-
suutena.  
 
Tältä osin Seutukeskus tulee ottamaan vuoden 2012 työkenttäänsä teh-
täväksi kuljetuslogistiikan yhteistyön lisäämisen Hämeenlinnan seudul-
la. 
 
Kuljetusten yhtenäistämisessä tulee huomioida kaikki terveydenhuollon 
kuljetukset ja selvittää yhteistyön mahdollisuudet.  
 
Hankinnat 
 
Yhteishankintojen lisääminen sekä ERVA:n että Seutukeskuksen osalta 
nähdään mahdollisuutena lähes kaikissa organisaatioissa. Hankintayh-
teistyötä on mahdollista lisätä sekä seudullisesti että yliseudullisesti. 
Kaikkien halukkaiden organisaatioiden, seudusta riippumatta, on mah-
dollista hyödyntää Seutukeskus Oy:n ja KuntaPro Oy:n kilpailuttamia 
sopimuksia. 
 
Yhteistyön mahdollisuuksia mm. hammashuollon hankinnoissa selvite-
tään. 
 
Kuljetusten, varastoinnin ja hankintojen yhteistyön mahdollisuuksien 
selvittämistä jatketaan edelleen.  
 

Tavoitteet pidemmällä aikavälillä 
 

Tavoitteena on, että pidemmällä aikavälillä sairaanhoitopiiri keskittyy 
ydintoimintaansa, erikoissairaanhoitoon, ja erilaiset tukipalvelut hoide-
taan pääsääntöisesti yhteistyössä muiden kunnallisten organisaatioiden 
kanssa tai ostopalveluina.  
 
Logistiikan ja varastoinnin palveluissa yhteistyön mahdollisuuksien sel-
vittelyä jatketaan edelleen.  

 
5.4 Lääkinnällinen kuntoutus  
 
Kansalliset linjaukset 
 

Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on järjestettävä potilaan sairaan-
hoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Jos henkilö tarvitsee kuntoutus-
ta, jota ei ole säädetty kunnan tehtäväksi tai jota ei ole tarkoituksenmu-
kaista järjestää perusterveydenhuollossa, kunnan tehtävänä on huoleh-
tia siitä, että asianomaiselle annetaan tietoja muista kuntoutusmahdolli-
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suuksista. Henkilö on ohjattava tarpeen mukaan sairaanhoitopiirin, so-
siaali-, työhallinto- tai opetusviranomaisten taikka Kansaneläkelaitoksen 
tai muun palvelujen järjestäjän palvelujen piiriin yhteistyössä näitä pal-
veluja järjestävien tahojen kanssa. 
 
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa lääkinnällisen kuntoutuksen ke-
hittämisen ohjauksesta ja laadun valvonnasta. 
 
Laissa kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä säädetään eri hallinnonalojen 
yhteistyöstä ja asiakkaan asemaa koskevista periaatteista sekä yhteis-
työssä noudatettavista menettelytavoista. 
 
Apuvälinepalvelut on osa lääkinnällistä kuntoutusta ja sosiaali- ja terve-
ysministeriö on valmistellut asetuksen, jossa annetaan tarkempia sään-
nöksiä apuvälineiden käyttöön luovutuksen perusteista. 
 

Nykytilanne Kanta-Hämeessä 
 

Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja järjestävät erikoissairaanhoito ja 
perusterveydenhuolto. Niitä tuotetaan omana toimintana ja myös osto-
palveluna. Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut tuotetaan pääsääntöi-
sesti potilaiden hoitovastuuseen perustuvalla työnjaolla. Kuntoutusasi-
oiden suhteen perusterveydenhuollolla on mahdollisuus konsultoida eri-
koissairaanhoitoa. 
 
Kuntoutustutkimus 
 
Kuntoutustutkimus on laaja-alainen selvitys työkyvyn ja kuntoutustar-
peen selvittämiseksi. Niitä tehdään kaikilla terveydenhuollon tasoilla. 
Kanta-Hämeen keskussairaalassa ei ole varsinaista kuntoutustutkimus-
poliklinikkaa, kuten suurimmassa osassa maan keskussairaaloita. Tämä 
vaatisi lääkärin työpanoksen lisäksi myös merkittävää psykologin ja so-
siaalityöntekijän resurssointia. Kuitenkin kuntoutustutkimuksia tehdään, 
joskin rajoitetussa määrin. Nämä on keskitetty Riihimäen yksikön fysiat-
rian poliklinikalle ja koordinointi lääkinnällisen kuntoutuksen yksikköön. 
Potilaat tulevat kuntoutustutkimukseen terveydenhuollon (lääkärin) lä-
hetteillä. SHP: n Riihimäen yksikössä ollaan aloittamassa myös neuro-
logisten potilaiden kuntoutustutkimuksia. 
 
Kuntouttavat terapiat (fysio-, toiminta-, puhe- ja psykoterapia sekä 
neuropsykologinen kuntoutus). 
  
Terapioiden järjestämisvastuu jakautuu hoitosuhteen perusteella. Huo-
mattava osa sairaanhoitopiirin lääkinnällisenä kuntoutuksena kustannet-
tavista terapioista toteutetaan kilpailutukseen perustuvana ostopalvelu-
toimintana. Osa terapioista toteutetaan myös omana toimintana. Tällä 
hetkellä erikoissairaanhoidon terapiaostopalvelumäärärahat on keskitet-
ty lääkinnälliseen kuntoutukseen.  

 
Kuntoutusohjaus 
 
Erikoissairaanhoidossa on erityistä osaamista vaativien vamma-
/sairausryhmien kuntoutusohjaajia, jotka palvelevat koko sairaanhoito-
piirin väestöä. 
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Sopeutumisvalmennus 
 
Sopeutumisvalmennuksen järjestämisvastuu jakautuu hoitosuhteen pe-
rusteella. Sopeutumisvalmennuksen piiriin kuuluvat ensitieto- ja sopeu-
tumisvalmennuskurssit sekä vertaistukitoiminta. Sopeutumisvalmennus-
kursseja hankitaan jonkin verran myös ostopalveluina. 
 
Apuvälinepalvelu 
 
Alueellinen apuvälinekeskus -liikelaitos vastaa sekä erikoissairaanhoi-
don että perusterveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen apuvä-
linepalvelun toteuttamisesta, lukuun ottamatta kuulovammaisten apuvä-
linepalvelua. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelua toteute-
taan kaikissa perusterveydenhuollon yksiköissä sekä erikoissairaanhoi-
dossa. Apuvälinepalvelun toteutus perustuu sovittuun työnjakoon ja yh-
tenäisiin apuvälineiden saatavuusperusteisiin. Perusterveydenhuollon 
vastuulla on perusosaamista vaativa apuvälinepalvelu ja erikoissairaan-
hoitoon on keskitetty kalliit ja erityistä asiantuntemusta vaativat apuväli-
neet sekä lasten apuvälinepalvelu. Kuulovammaisten apuvälinepalvelu 
on keskitetty erikoissairaanhoitoon, korvatautien poliklinikalle. Sosiaali-
toimen osalta Apuvälinekeskus vastaa tiettyjen vammaispalvelulain mu-
kaisten kierrätettävien apuvälineiden apuvälinepalvelusta, lukuun otta-
matta myöntämispäätöksen tekoa.  
 
Kuulon kuntoutus 
 
Kuulonkuntoutuksen tarve lisääntyy Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä 
lähivuosina merkittävästi mm. väestön ikärakenteen muutoksen vuoksi. 
Aikuisten kuulon kuntoutus mukaan luettuna kuulokojeiden sovitus ja 
säätö tapahtuu KHKS:n kuulokeskuksessa.  
 
Potilaat saavat pääsääntöisesti kojesovitusajan suoraan perustervey-
denhuollon lähetteiden perusteella. Tämä edellyttää kuulokojeen käyt-
tömotivaation ja edellytyksien kirjaamista lähetteeseen sekä riittävien 
kuulontutkimusten (audiometrian) tekemistä perusterveydenhuollossa. 
Alle 16-vuotiaiden kuulon kuntoutus ostetaan osittain TAYS:n kuulokes-
kuksesta. Kuntoutusvastuu siirtyy viimeistään 16-vuotiaana tai jo aikai-
semmin erillisen sopimuksen mukaan takaisin KHKS:n vastuulle.  
 
Sisäkorvaistutekuntoutus hankitaan pääosin TAYS:sta ostopalveluna. 
 
Perusterveydenhuollon kuulon kuntoutuksen vastuuhenkilöt ohjaavat 
kuulokojeen käyttäjää ongelmatilanteissa sekä huolehtivat kuulokojei-
den korjaukseen lähettämisestä kuulokeskuksessa tapahtuneen kuulo-
kojeen ja muiden apuvälineiden sovituksen jälkeen. 
 

Lähivuosien suunnitelmat 
 

Nykyisen kuntoutustutkimustoiminnan laajentaminen vaatisi selvästi li-
sää psykologin ja sosiaalityöntekijän resurssoimista eli käytännössä li-
sävakansseja. Kuntoutustutkimuksen peruskäyntiin pitäisi kuulua lääkä-
rin, psykologin ja sosiaalityöntekijän ”peruspaketti” ja tämä palvelu ku-
ten myös muut tilanteen selvittämiseksi liittyvät mahdolliset muut kon-
sultaatiot tulisi tapahtua riittävän nopeasti. Tällöin pystyttäisiin paitsi vä-
hentämään ostopalveluja, niin myös mahdollisesti myymään kuntoutus-
tutkimuspalveluja ulkopuolisillekin tahoille, kuten esim. TE- toimiston, 
KELAan jne. 
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Tavoitteena on myös neurologisten potilaiden kuntoutustutkimusten 
aloittaminen omana toimintana. 
 
Tavoitteena on myös päällekkäisyyden poistaminen, kuntoutuspalvelu-
jen liittäminen osaksi koko hoitoketjua ja kuntoutuksen vaikuttavuuden 
arviointi kuten myös työnjaon selkeyttäminen perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon välillä. 
 
Ainakin osa lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden ostopalvelumäärä-
rahoista olisi hyvä siirtää omaksi toiminnaksi perustettaviin terapeuttien 
toimiin. Etuna olisi toiminnan laadun parempi kontrolli ja kohdistaminen. 
 
Lasten- ja nuorisopsykiatrian menoerät ostopalveluterapioihin ovat ol-
leet jatkuvassa kasvussa eikä niiden hillitsemiseen / kontrollointiin riitä 
lääkinnällisen kuntoutuksen substanssiosaaminen. Tavoitteena olisi jo-
ko siirtää ostopalveluihin varatut määrärahat psykiatrian tulosalueelle tai 
palkata kuntoutusohjaaja koordinoimaan lasten- ja nuorisopsykiatrian 
kuntoutustoimintaa. 
 
Lääkinnällisen kuntoutuksen ja kuntoutusyksikön kohdalla pyritään pa-
rantamaan konsultaatioiden saamista, pitkäaikaista kuntoutusta esim. 
vanhusten aivoverenkiertohäiriöissä ja pitkäaikaisissa neurologisissa 
sairauksissa. Palveluja voidaan järjestää alueellisesti lähipalveluna.  
 
Sairaanhoitopiirin alueella toimivien kuntoutusyksiköiden asema kuntou-
tuspalveluiden tuottajina suhteessa terveydenhuollon ja sosiaalitoimen 
organisaatioihin selvitetään. 
 

Tavoitteet pidemmällä aikavälillä 
 

Vammaisten ja vanhusten kotona asumisen mahdollistaminen vaatii so-
siaali- ja terveydenhuollonpalvelujen ja yhteistyön kehittämistä erityises-
ti kuntoutuksen osalta. 
 
Kuntoutuksen ostopalvelujen järjestämistapa ja työnjako erikoissairaan-
hoidon ja perusterveydenhuollossa on ollut samankaltainen yli 20 vuot-
ta. Sitä tulisi arvioida uudelleen osana kuntoutuksen palvelujärjestelmää 
sekä potilaan hoitoketjua. Arviointi vaatisi projektiluonteisen toteutusta-
van. 
 

5.5 Lääkehuolto 
 

Kansalliset linjaukset  
 

Kansallisen terveysprojektin suosituksen mukaan lääkehuollon palvelut 
järjestetään yhden tai useamman sairaanhoitopiirin yhteistyönä. Yhteis-
työhön voivat osallistua perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
yksiköt.  
 
Kun lääkehankintoja keskitetään, on mahdollista saada aikaan huomat-
tavia säästöjä.  
 
eResepti muuttaa terveyskeskusten käytäntöjä.  
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Nykytilanne Kanta-Hämeessä  
 

NHG on tehnyt lääkehuollosta selvityksen vuonna 2011. Selvityksessä 
tarkasteltiin lääkehuollon yksiköiden toimintaa ja mahdollisen keskittä-
misen tuomia etuja ja haittoja. 
 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on mukana Tampereen yliopistollisen 
sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien yhteistyössä, jonka 
mukaan lääkehankintojen valmistelu on keskitetty TAYSin lääkehuollol-
le. Varsinaiset hankintapäätökset tehdään lääkehankintojen asiantunti-
jaryhmässä, johon sairaanhoitopiirit ovat nimenneet edustajansa. Han-
kintayhteistyön tuloksena on luotu yhtenäinen toimintamalli hankinta-
prosessille ja hankintaprosessien laatua on parannettu. 
 
Kotihoidossa apteekkien annosjakelua on lisätty. 
 
Forssan seutu 
 
Seudun terveydenhuollon yhtymällä on lääkekeskus, joka vastaa kaikis-
ta, myös seudun sosiaalitoimen laitosten lääkehuollosta sekä toimittaa 
lääkehuollon palvelut Someron kaupungille ja Lamminniemen Hyvin-
vointikeskus Oy:lle. 
 
Lääkehankinnat tehdään erityisvastuualueen hankintapäätöksen perus-
teella. 
 
Osastofarmasiaa sairaalan neljällä osastolla, opiskelijoiden lääkehuol-
toon perehdytys lääkehuollon tehtävää, lääkehoitosuunnitelmien laadin-
ta, päivitys ja auditointi.  
 
Hämeenlinnan ja Riihimäen seudut 
 
Riihimäen yksikön lääkekeskuksen toiminta siirrettiin Hämeenlinnan yk-
sikköön keväällä 2012. Myös Riihimäen yksikössä annettavat sytostaat-
tilaimennukset valmistetaan Hämeenlinnan sairaala-apteekissa.        
 
Keskussairaalan Hämeenlinnan yksikön sairaala-apteekki toimittaa 
lääkkeet myös Hämeenlinnan seudun, Hattulan ja Janakkalan terveys-
keskuksille, Riihimäen terveyskeskuksen kuntayhtymälle, Hämeenlin-
nan, Riihimäen, Janakkalan ja Hattulan vanhainkodeille, Sisälähetys 
ry:lle, Koivikkokodille, Ilveskodille, Mainiemen päihdekuntoutusyksik-
köön, Panssariprikaatille ja Viestirykmentille.  

  
Hämeenlinnan yksikön sairaala-apteekissa on tilat monipuolista lääke-
valmistusta varten, sekä laboratorio sytostaattien laimentamiseen. 
 

Lähivuosien suunnitelmat 
Suunnitelmana on, että lääkehuolto keskitetään Hämeenlinnaan.  
 
Lääkehuollon yhteistyö erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kesken 
jatkuu. Yhteistyön tavoitteena on edelleen mm.: 

• hankintaprosessin laadun parantaminen,  
• lääkekustannusten nousun hillitseminen, 
• peruslääkevalikoimien yhtenäistäminen. 

 
Yhteistyön laajentamista koulutuksen alueelle harkitaan. 
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Tavoitteet pidemmällä aikavälillä 
 
Tavoitteena on, että Kanta-Hämeessä toimii koko sairaanhoitopiirin kat-
tava sairaala-apteekki, joka toteutetaan kumppanuusperiaatteella.  
 
Lääkehuollossa toteutetaan erityisvastuualueen tasoista yhteishankin-
tamenettelyä ja peruslääkevalikoimaa.  
 
Terveyskeskusten esittämiä tavoitteita ovat lääkehoitosuunnitelmien ja 
lääkehoitoon liittyvien menettelytapojen (esim. luvat) yhtenäistäminen ja 
osastofarmasian kehittäminen. 
 

5.6 Alueellinen tietohallinto 
 
Kansalliset linjaukset  
 

KANTA-hankkeen mukaan valtakunnallinen sähköinen sairauskerto-
musjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoteen 2014 mennessä. 
Tätä ennen otetaan käyttöön eResepti 2011-2012. 
 
Tavoitteena on asiakas-/potilastietojen nopea siirtyminen ja toimiva tie-
tohallinto. Tämä edellyttää, että terveydenhuollon järjestelmien rajapin-
nat tehdään kaikkia toimijoita velvoittaviksi. Terveyden- ja hyvinvoinnin 
laitoksen (THL) OPER-yksikkö kantaa e-reseptistä ja kansallisesta ai-
neistosta ohjausvastuun. Edelleen on olemassa tuotantopilotin valta-
kunnallinen johtoryhmä Varjo sekä eri ohjelmistotuotteiden yhteensovit-
tamista koordinoiva Viila-työryhmä.  
 
Sairaanhoitopiiri vastaa alueellaan tietojärjestelmien yhteensovittami-
sesta (EshL 10 §). 
 

Nykytilanne Kanta-Hämeessä 
 

Sairaanhoitopiiri toimii rekisterinpitäjänä ja potilaan tietoja voidaan lä-
hettää hoitoyksikköjen välillä, kun potilasta on informoitu asiasta.  
 
Potilastietojärjestelmät 
 
Keskussairaalan sekä kaikki alueen terveyskeskukset käyttävät yhteistä 
alueEffica-järjestelmää. Kyseiset yksiköt voivat saada käyttöönsä toi-
sessa organisaatiossa syntyneitä tietoja. Järjestelmässä ovat mukana 
sosiaalitoimen ylläpitämän kotihoidon osalta myös Hämeenlinnan seu-
dun 3 kuntaa sekä Riihimäen seudun 3 kuntaa.  
 
Laboratoriojärjestelmät 
 
Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla on käytössä Effica-
laboratoriojärjestelmä, joka palvelee myös perusterveydenhuoltoa. La-
boratoriojärjestelmä on osa Effica-kertomusjärjestelmää.  
 
Janakkalan ja Forssan seudun järjestelmistä on liittymät sairaanhoitopii-
rin järjestelmään niiden palvelujen osalta, jotka ostetaan keskussairaa-
lan laboratoriosta. Edelleen laboratoriotutkimusten tuloksia voidaan tar-
kastella myös AlueEffican kautta.  
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  Kuvantamisjärjestelmät 
 

Kanta-Hämeessä on käytössä yhteinen, koko sairaanhoitopiirin laajui-
nen järjestelmä (RIS / PACS). Järjestelmä on yhteisessä tietokannassa, 
joka on loogisesti erotettu organisaatioittain. Järjestelmän PACS-osuus 
tarkoittaa digitaalista kuva-arkistoa. 
 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin järjestelmästä on liittymät HUS:n ja 
TAYS:n kuvantamisjärjestelmiin. 
 
Järjestelmä mahdollistaa kuvien tarkastelun sekä konsultaatiot piirin 
kaikkien terveydenhuollon yksiköiden kesken.  
 
Terveyskeskusten hammaskuville ja muille digikuville on oma Effica-
kuva-arkisto. Edelleen muuhun kuvantamiseen (C-kaari ym.) ja biosig-
naaleihin on valmisteilla oma arkistonsa.  
 
Yhteistyö muissa tietojärjestelmissä 
 
Keskussairaalassa on piirin ainoa patologian laboratorio. Laboratorion 
atk-järjestelmä ollaan hajauttamassa terveyskeskuksiin.  
 
Keskussairaalan apteekkijärjestelmä on osittain hajautettu piirin terve-
yskeskuksiin ja vanhainkoteihin.  
 
Apuvälinekeskuksen Effector-järjestelmää käytetään sairaanhoitopiirin 
kaikissa laitoksissa. 
 
Talous-, materiaali- ja palkkahallinnon järjestelmät ovat organisaa-
tiokohtaisia. Taloushallinto on siirtynyt vuonna 2011 seudulliseen tahto-
ratkaisuun eli Seutukeskus Hämeeseen. Riihimäen seudulla RHL-data, 
on seudun kuntien ja terveyskeskuskuntayhtymän omistuksessa. 
 
Hämeenlinnan seudulla on otettu käyttöön alueellinen sijaispalvelujär-
jestelmä, ns. SIPAUS-tietojärjestelmä. Sairaanhoitopiirillä on oma si-
jaispalvelujärjestelmänsä. Terveyskeskukset käyttävät Kuntarekry -
ohjelmaa. 
 

Lähivuosien suunnitelmat 
 

Potilaskertomusjärjestelmän (AlueEffica) osalta on tavoitteena päästä 
yhteen potilastietojärjestelmään, joka sisältää terveydenhuollon ja siihen 
läheisesti liittyvät sosiaalitoimen palvelut. Sähköisen asioinnin mahdolli-
suudet selvitetään ja niitä toteutetaan aktiivisesti. 
 
Sähköisten potilasasiakirjojen ja kuva-aineistojen arkistoinnissa tukeu-
dutaan kansallisiin ratkaisuihin. 
 
Erityisvastuualueen yhteistyössä toimitaan aktiivisesti. Kanta-Hämeen 
keskussairaalan ja Tampereen yliopistollisen sairaalan välillä otettiin 
käyttöön sähköinen lähete- / palautejärjestelmä.  
 
Henkilöstöhallinnon järjestelmien yhtenäistämistä selvitetään kuntien ja 
sairaanhoitopiirin välillä.  
 
Selvitetään sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien järkevää 
hankkimista ja ylläpitoa, niin että järjestelmät soveltuvat luontevasti val-
takunnalliseen tietojärjestelmään.  
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Tavoitteet pidemmällä aikavälillä  

 
Kansallisten perusratkaisujen (yhtenäiset rajapinnat) pohjalta sosiaali- 
ja terveydenhuollon tietojärjestelmät rakennetaan niin, että potilasta 
koskevat tiedot ovat yhteiskäyttöisiä ja tukevat hoito- ja palveluketjujen 
saumattomuuden tavoitetta.  
 
Mahdollista on siirtyä myös kokonaan yhteiseen potilastietojärjestel-
mään koko Kanta-Hämeen alueella. 
 

6. Perusterveydenhuollon yhteistyö 
 

6.1 Työterveys 
 

Kansalliset linjaukset 
 

Terveydenhuoltolain 18 §:n mukaan  
 
Kunnan on järjestettävä alueellaan sijaitsevissa työpaikoissa työskente-
leville työntekijöille työterveyshuoltolain (1383/2001) 12 §:ssä ja muualla 
laissa säädetyt työterveyshuoltopalvelut.  
Kunnan on järjestettävä alueellaan toimiville yrittäjille ja muille omaa 
työtään tekeville soveltuvin osin työterveyshuoltolain 12 §:ssä ja sen no-
jalla annetuissa säädöksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa. 
Kunta voi sopia alueellaan toimivan työnantajan kanssa siitä, että kun-
nan terveyskeskus järjestää työnantajan palveluksessa oleville työnteki-
jöille työterveyshuoltolain 14 §:ssä tarkoitettuja sairaanhoito- ja muita 
terveydenhuoltopalveluja. Vastaavanlainen sopimus voidaan tehdä 
myös yrittäjän ja muun omaa työtä tekevän kanssa.  

 
Nykytilanne Kanta-Hämeessä 

 
Hämeenlinnan kaupunki ja sairaanhoitopiiri ovat ulkoistaneet työterve-
yshuoltonsa Työsyke Oy:lle, joka tuottaa työterveyshuollon palvelut näi-
den organisaatioiden henkilöstölle sekä terveyskeskuksen asiakkaille.  
 
Riihimäen seudun terveyskeskus ja Hattula ovat ulkoistaneet työterve-
yshuoltonsa yksityiselle toimijalle. 
 
Forssan seudulla on terveyskeskuksen oma työterveyshuolto, joka hoi-
taa kuntien oman henkilöstön ja muiden työterveyshuoltoa tarvitsevien 
työterveyshuollon. 
 
Janakkalan terveyskeskus hoitaa kunnan lakisääteisen työterveyshuol-
lon ja sairaanhoidon kunnan työntekijöille sekä muille tarvitseville työ-
terveyshuollon palvelut.  
 
Hattula on ulkoistanut työterveyshuoltonsa yksityiselle ja kilpailuttaa työ-
terveyshuoltonsa. Työterveys jatkaa tulevaisuudessakin yksityisellä.  

 
Lähivuosien suunnitelmat 

 
Alueen kunnat jatkavat tulevaisuudessakin työterveyshuollon palveluja 
samalla tavalla kuin ovat tottuneet tekemään; suurin osa ulkoistamalla 
palvelun ja Forssan seutu ja Janakkala omana toimintana. 
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Tavoitteet pidemmällä aikavälillä 
 

Selvitetään mahdollisuudet Työsyke Oy:n asiakaspohjan laajentamisek-
si ottaen huomioon kilpailulainsäädännön vaatimukset. 

  
6.2 Erityispalvelut  

 
Kansalliset linjaukset  

Uudessa terveydenhuoltolaissa on pyrkimyksenä lisätä erityispalvelui-
den tuomista perusterveydenhuoltoon lähelle kuntalaista. Tämän tarkoi-
tuksena on nopeuttaa mm. erikoislääkärille pääsyä. 

 
Nykytilanne Kanta-Hämeessä 
 

Kanta-Hämeen alueella on eri kunnissa vaihtelevasti erikoislääkäreiden 
vastaanottoja saatavilla tällä hetkellä perusterveydenhuollossa. Joillakin 
terveyskeskuksilla on omia erikoislääkäreitä, jotka ottavat vastaan poti-
laita, joissakin käy konsultoivia erikoislääkäreitä keskussairaalasta tai 
muualta hankittuina. Jokaisella terveyskeskuksella on mahdollisuus 
konsultoida sairaanhoitopiirin erikoislääkäreitä. (Tarkemmat tiedot liit-
teessä.) 
 

Lähivuosien suunnitelmat 
   

Tavoitteena on, että olemassa olevat tilat ja henkilöstö ovat mahdolli-
simman tehokkaassa käytössä Kanta-Hämeen alueella. 
 
Yhteistyössä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ylilääkärit käyvät vuosit-
tain läpi oman alansa yhteistyötä perusterveydenhuollon yksiköiden 
kanssa.  
 
Yhteistyönä on lähivuosina tehtävä selvitys erikoislääkäritarpeesta pe-
rusterveydenhuollossa ja siitä, missä määrin erikoislääkäreitä on järke-
vä siirtää perusterveydenhuoltoon. 

 
6.3 Erityistyöntekijät 
 
Kansalliset linjaukset 

Terveydenhuolto tarjoaa ns. perussairaanhoidon ja ennaltaehkäisyn li-
säksi paljon muutakin lääketieteellistä apua potilaan ja asiakkaan tar-
peisiin tukemaan kokonaishoitoa. On tärkeää, että tämä tapahtuu usein 
lähipalveluna terveysasemilla. Kansallisesti ei selkeästi ole määritelty 
erityistyöntekijöiden tarpeita ja resursointia perusterveydenhuollossa ja 
ne vaihtelevatkin suuresti eri alueilla.  

 
Nykytilanne Kanta-Hämeessä 
   

Kanta-Hämeen kunnissa terveyskeskuksissa työskentelee eri määriä 
psykologeja, puheterapeutteja, toimintaterapeutteja, sosiaalityöntekijöitä 
ja ravitsemusterapeutteja. Suurin osa näistä on kunnan omia työntekijöi-
tä, mutta esim. ravitsemusterapeutteja ei ole kuin Hämeenlinnan kau-
pungilla yksi, muut ostavat palvelun yksityiseltä palvelutuottajalta. Sai-
raanhoitopiirillä on vain yksi ravitsemusterapeutin toimi myös. 

 
Mielenterveys- ja päihdepalvelut on järjestetty jokaisessa kunnassa 
omaan tapaan ja niiden rakennemuutos on meneillään mm. Hämeenlin-
nassa ja Riihimäellä.  
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Potilasasiamiestoiminta on ollut jokaisen kunnan omalla vastuulla ja se 
on toiminut potilasta lähellä omassa terveydenhuoltoyksikössä. Poti-
lasasiamiehet ovat toimineet epävirallisena verkostona ja ovat voineet 
toimia ristiin esim. jääviystilanteissa. Varsinaista sopimusta asiasta ei 
ole tehty.  
 

Lähivuosien suunnitelmat 
 

Ravitsemusterapiapalvelut tulisi turvata alueella omana palveluna. Tä-
mä suunnitellaan yhteistyönä useamman kunnan kesken ja sairaanhoi-
topiiri voi osallistua suunnitteluun.  

 
Tavoitteet pidemmällä aikavälillä 

 
Selvitetään onko mahdollista, että Kanta-Hämeessä olisi yhteisiä eri-
koistyöntekijöitä ja erikoislääkäreitä, mitä palveluja he tarjoavat, miten ja 
missä yksiköissä. Myös yhteistä potilasasiamiesyksikköä suunnitellaan 
ja siihen tulee todennäköisesti myös valtakunnallista kannanottoa 
STM:n taholta lähivuosina.  

 
7. Perusterveydenhuollon kehittäminen ja sen tueksi tarvittava tutkimus 
 
Nykytilanne Kanta-Hämeessä 
   

Terveyskeskustyön yhteydessä tehdään vain vähän tieteellistä tutki-
mustyötä, vaikka kaikissa terveyskeskuksissa seurataan omaa toimin-
taa ja tehdään erityyppisiä kehittämishankkeita, selvityksiä, auditointeja 
ja muita arviointeja, joiden pohjalta tehdään päätöksiä oman toiminnan 
suuntaamiseksi. Näitä selvityksiä julkaistaan vain vähän tieteellisissä 
julkaisuissa tai ammattilehdissä, vaikka julkaisut olisivat kiinnostavia 
myös oman terveyskeskuksen ulkopuolella ja hyvin tehdyistä artikkeleis-
ta olisi mahdollisuus saada erityisvaltionosuutta (EVO-pisteitä). 
 
Ala kehittyy ja sen arvostus nousee tieteellisen tutkimuksen kautta. Yh-
teiskunta tarvitsee perusterveydenhuollon tutkimustuloksia. Omassa 
terveyskeskuksessa tehty tutkimus järkeistää perusterveydenhuollon 
työtä, kun päätöksenteko perustuu näyttöön.  Tutkimus voi myös auttaa 
jaksamaan työssä. Tieto siitä, että tekee väestötasolla tärkeää työtä, 
erityisosaaminen ja asiantuntijarooli lisäävät innostusta. Lisäksi tutkimus 
lisää verkostoitumista. 
 
Terveyskeskustyössä tutkimusaiheita olisi runsaasti ja potilasaineistoja 
on helposti käytettävissä.  Sen sijaan aikaa työn ohessa tapahtuvaan 
tutkimukseen on huonosti, jos tutkimusta tehdään työn ohessa. Toisten 
työntekijöiden potilaiden rekrytoiminen tutkimuspotilaiksi vaatii järjestely-
jä. Toisaalta esimerkiksi potilastietojen tilastollinen käyttö on helposti 
mahdollista ja myös tietyn potilasryhmän sairauskertomusten auditointi 
hoitotapahtuman jälkeen on helposti järjestettävissä. 
 

Lähivuosien suunnitelmat 
 

Perustettavan perusterveydenhuollon yksikön tehtävä on sovittaa yh-
teen sairaanhoitopiirin alueella tehtävää tutkimustyötä sekä innostaa 
henkilöstöä siihen. Tavoitteena on, että oman työn arviointi tieteellisin 
menetelmin ja siitä raportointi kuuluvat jokaisen terveyskeskuksessa 
työskentelevän ammattitaitoon. Tavoitteena ei ole pääsääntöisesti opin-
näytetöiden tekeminen vaan pienten arjessa tehtävien tutkimusten te-
keminen ja tutkimuskulttuurin synnyttäminen. Aiheita opinnäytetöihin ja 
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akateemisiin tutkimuksiin on runsaasti. EVO-rahojen turvin voidaan jär-
jestää työ- tai virkavapaita tutkimustyön tekemistä varten.  Tehtyjen tut-
kimusten ja selvitysten julkaisemiseen tieteellisissä ja ammattilehdissä 
kannustetaan.  Perusterveydenhuollon yksikkö tukee terveyskeskuksis-
sa tehtäviä hankkeita tekemällä tutkimustyöhön liittyen tiivistä yhteistyö-
tä erityisvastuualueen muiden perusterveydenhuollon yksiköiden, yli-
opistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Yksikkö myös arvioi ja ra-
portoi tieteellisin periaattein omaa toimintaansa, terveyskeskusten lää-
kärikoulutuksen ja toimipaikkakoulutusten laatua. 

 
Tavoitteet pidemmällä aikavälillä 
 

Väestön terveydentilasta ja palvelujen käytöstä on kattavaa tietoa koko 
sairaanhoitopiirin alueelta. Tutkimus- ja kehittämishankkeissa painopis-
te on niissä alueissa, joiden kehittäminen on hyvinvointikertomusten pe-
rusteella tarpeellista. Perusterveydenhuollon yksikkö koordinoi ja ohjaa 
hankkeita. Tutkimus- ja kehittämishankkeissa tehdään yhteistyötä ER-
VA-alueen muiden perusterveydenhuollon yksiköiden ja sosiaalialan 
osaamiskeskusten kanssa sekä valtakunnallisesti.  

 
8. Moniammatillinen perusterveydenhuollon yksikkö 
 
Kansalliset linjaukset 
 

Terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiiriin perustetaan moniam-
matillinen perusterveydenhuollon yksikkö. Yksikön tarkoituksena on 
muun muassa tukea ja antaa asiantuntemusta sekä sovittaa yhteen hoi-
to- ja kuntoutusketjuja ja täydennyskoulutusta. Yksikkö toimii linkkinä 
erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä ja sovittaa yhteen 
näitä palveluja keskustelemalla perusterveydenhuollon kanssa etukä-
teen.  
 

Nykytilanne Kanta-Hämeessä 
 

Sairaanhoitopiirissä on yhteistyöylilääkärin virka, joka on ollut täytettynä 
osa-aikaisesti. Ylilääkärin tehtäväkuvaan on kuulunut mm. hoitoketjujen 
päivittämiseen ja hoidon porrastukseen liittyvät asiat sekä yhteistyön 
koordinoiminen perusterveydenhuollon kanssa. Yhteistyöylilääkäri on 
toiminut osa-aikaisesti Rohto-keskuksen palveluksessa. Viime-aikoina 
viran työpanoksesta on kuitenkin suurin osa kohdistunut perustervey-
denhuollon päivystyksen kehittämiseen ja johtamiseen päivystysklini-
kassa. Terveydenhuoltolain edellyttämän perusterveydenhuollon yksi-
kön perustamista on valmisteltu sairaanhoitopiirissä. Alueen peruster-
veydenhuollon edustajat ovat pitäneet työkokouksen Pirkanmaan sai-
raanhoitopiirin yleislääketieteen vastuualueen kanssa ja linjanneet yksi-
kön tavoitteita perusterveydenhuollon näkökulmasta. Lisäksi terveys-
keskukset ja kunnat ovat linjanneet omia näkemyksiään.  

 
Lähivuosien suunnitelmat 
 

Sairaanhoitopiiriin perustetaan perusterveydenhuollon yksikkö joulu-
kuun alusta 2012 lukien. Yksikkö perustetaan tukipalveluiden tulosalu-
eelle johtajaylilääkärin alaisuuteen. Yksikön johtajana toimii ylilääkäri. 
Lisäksi yksikköön perustetaan ylihoitajan vakanssi. Yksikön tarvitsemat 
tukipalvelut tuotetaan sairaanhoitopiirin hallinnossa. 
 
Perusterveydenhuollon yksikölle on nimetty ohjausryhmä, jossa on 
edustus alueen perusterveydenhuollon yksiköiden ja sairaanhoitopiirin 
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edustajista sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä. Ohjausryhmällä tulee 
olla keskeinen ja aktiivinen rooli yksikön toiminnan suunnittelussa ja 
toimeenpanossa. Yksikön tulee kehittää toimintaansa yhteistyössä 
PSHP:n ja muiden ERVA-alueen PTH-yksiköiden kanssa. 
 
Terveydenhuoltolaissa ja sen perusteluissa yksikölle määrätyt tehtävät 
ovat huomattavan laajat ja tämän vuoksi yksikön tulee ohjausryhmässä 
määritellä tehtävien priorisointi. Perusterveydenhuollon yksiköllä tulee 
olemaan merkittävä rooli em. terveyden edistämisen tavoitteiden koor-
dinoimisessa ja toteuttamisessa. 
 
Terveyskeskusten edustajat ovat määritelleet vuosina 2010 ja 2011 pe-
rusterveydenhuollon yksikön keskeiset tehtävät, jotka on muotoiltu seu-
raaviksi:  
• perusterveydenhuollon kehittämistoiminnan tuki ja koordinaatio 
• perusterveydenhuollon toimijoiden ja shp:n verkottaminen ja yhteis-

työn tukeminen 
• terveyden edistämisen alueellinen toimeenpanon tukeminen (ml. 

sekundaaripreventio) 
• terveyskeskuksessa tapahtuvan lääkärikoulutuksen tukeminen  

 
Tavoitteet pidemmällä aikavälillä 

 
Perusterveydenhuollon yksikön resursointi tulee arvioida tulevien toi-
minta- ja talousarviosuunnitelmien yhteydessä. 
 
Yksikön toiminnan onnistumiseksi aktiivinen yhteistyö alueen terveys-
keskusten ja sosiaalitoimen kanssa on välttämätöntä. Samoin yhteistyö 
sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen kanssa on tärkeää. 

 
9. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö 

 
Kansalliset linjaukset 
 
Nykytilanne Kanta-Hämeessä 
 

Yleistä 
 
Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön onnistumisel-
le on keskeistä, että osapuolet arvostavat toistensa osaamista. Tämä 
merkitsee sitä, että asiakkaan etu ja asiakaslähtöisyys asetetaan kai-
kessa työssä ensisijaiseksi. Toiminnan pitää olla myös taloudellista ja 
tehokasta, sekä sen pitää tuottaa terveyshyötyä. Palvelujärjestelmän 
vaikuttavuus on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteis-
työn lähtökohta. 
 
Avoimessa vuorovaikutuksessa, tiedostetaan myös perusterveyden-
huollon ja erikoissairaanhoidon töiden erilaisuus. Erikoissairaanhoito on 
episodikohtaista, konsultointiin ja erityistutkimuksiin ja hoitoihin keskitty-
vää, jossa potilaiden vaihtuvuus on suuri. Perusterveydenhuolto perus-
tuu jatkuvuuteen ja läheisyyteen, sekä potilaiden tuntemukseen. Eri-
koissairaanhoito vaatii suppeaa osaamista omalta erikoistumisalueelta 
ja sen mahdollisuuksien tuntemusta, perusterveydenhuolto laajaa 
osaamista ja asiakkaiden hoitomahdollisuuksien ja motivaation tunte-
musta. 
 
Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyössä on järke-
vää, että seudullisesti osaamista keskitetään niin, että merkittävä osa 
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erityispalveluista pystytään säilyttämään Kanta-Hämeessä, mutta 
osaamista hajautetaan sillä tavalla, että peruspalvelut toimivat Kanta-
Hämeessä asiakaslähtöisesti lähellä kuntalaisia. 
 
Myös erikoissairaanhoidon työssä on korostettava ennaltaehkäisevää 
työtä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. On luonnollista, että eri-
koissairaanhoito huolehtii hyvin potilaidensa sairauksien sekundaaripre-
ventiosta mutta myös yleisestä kaikkien sairauksien ennaltaehkäisystä. 
On luonnollista, että sairaanhoitopiiri toimii esimerkkinä terveyttä edistä-
vänä organisaationa niin asiakkailleen kun työntekijöilleenkin. 

 
Lähivuosien suunnitelmat 

 
Miten sairaanhoitopiiri vahvistaa alueensa perusterveydenhuoltoa? 
 
Sairaanhoitopiiri pystyy vahvistamaan perusterveydenhuoltoa monella 
tavalla. Tärkeää on ymmärtää se, että väestö käyttää eniten peruster-
veydenhuollon palveluja, joten siellä on kokonaisnäkemys potilaiden ti-
lanteesta ja tarpeista. Näin on tärkeää korostaa sitä, että terveyspalve-
lutarpeiden tyydyttämisessä ja koordinoinnissa riittävästi kuunnellaan 
perusterveydenhuollon näkemyksiä. Erikoissairaanhoidon oman toimin-
nan vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset koko sosiaali- ja terveyden-
huollon ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Terveyspalvelujär-
jestelmän onnistumisen kannalta on keskeistä, että peruspalveluissa on 
riittävästi laaja-alaista osaamista. On myös tärkeää, että erikoissairaan-
hoito huolehtii omasta osaamisestaan, ja erikoisalakohtaisten hoito-
mahdollisuuksien ajan tasalla pitämisestä, perustasolla taas tiedetään 
mitkä hoidot ja mahdollisuudet niiden toteuttamiseen asiakaskohtaisesti 
on mahdollista viedä läpi potilaan elämänolosuhteet ja ajatusmaailma 
tuntien.  
 
Potilaan hoidon kannalta on oleellista, että potilasta hoidetaan oikeassa 
paikassa oikeaan aikaan, mukaan lukien sosiaalipalvelut.  
 
Hoitoketjut 
 
Hoitoketjujen kehittämisessä on tärkeää, että sovitaan työnjaoista, ei 
niinkään siitä, että tehdään uusia toimintamalleja tai hoito-ohjeita eri sai-
rausryhmille, koska näitä on jo valmiina. Hoitoketjujen onnistuminen 
edellyttää, että niihin myös sitoudutaan kaikilla tasoilla. Monisairaiden, 
terveyspalveluiden suurkäyttäjien, hoitoon on saatava yksi yhteinen 
kroonisten sairauksien hoitosuunnitelma, jota tarpeen mukaan sitten 
käytetään perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaali-
toimessa ja kotihoidossa. Hoitoketjujen toimivuus edellyttää laajaa yh-
teistä tietojärjestelmää, jota kaikki hoitoon osallistuneet tarvittaessa voi-
vat käyttää. 
 
Alueelliset hoito-ohjelmat 
 
Alueellisissa hoito-ohjelmissa kuvataan maakunnallinen työnjako hoidon 
porrastuksessa. Hoito-ohjelmat perustuvat käypähoito –suosituksiin ja 
yleisiin hoito-ohjelmiin. Kuitenkin on erityisen tärkeää, että sosiaalitoi-
men, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja erityisvastuualu-
een työnjaosta hoito-ohjelmissa on sovittu tarkasti ja niin, että niihin voi-
daan sitoutua, ja että niihin on myös turvattu jatkuvuus. Näistä asioista 
on sovittava perusterveydenhuollon ja sairaanhoitopiirin välillä, niin että 
terveydenhuoltolain mukainen perusterveydenhuollon yksikkö koordinoi 
tätä toimintaa koko sairaanhoitopiirin alueella. Tärkeintä on tukea yksi-
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löiden autonomian lisääntymistä ja kuntalaisten itsenäistä selviytymistä 
kotona. 
 
Erikoissairaanhoidon palvelut terveyskeskuksessa 
 
Kanta-Hämeen osalta joidenkin erikoissairaanhoidon palveluiden tuot-
taminen terveyskeskuksissa ei liene kovin suuri ongelma. Riihimäellä ja 
Forssassa terveyskeskuksien läheisyydessä tuotetaan jo monenlaista 
erikoissairaanhoidon palvelua, näistä palveluista on vain paikallisesti 
sovittava, miten niiden saavutettavuutta ja vaikuttavuutta terveyskes-
kuslääkärin näkökulmasta voidaan parantaa. Hattulan ja Janakalan alu-
eella sairaanhoitopiirin yhteistoiminta-alueen on keskenään sovittava, 
mitä erikoislääkäripalveluita on tarkoituksenmukaista viedä terveyskes-
kuksiin. 
 
Ne palvelut, jotka ovat väestölle usein tarvittavia, ja sen väestöryhmän, 
jonka liikkuminen on vaikeaa, pitää olla ensisijainen kohderyhmä terve-
yskeskukseen tuotettaville erikoissairaanhoidon palveluille.  
 
Näitä erikoisaloja on esim. geriatriassa ja lasten- ja nuorisopsykiatrias-
sa. 
 
Päihde- ja mielenterveystyön palvelut on monesti sellaisia, jotka on jär-
kevää tuottaa asiakkaan lähiasuinympäristössä.  
 
Myös sellaisia sarjahoitoja, joita on syöpätaudeissa ja ihotaudeissa, voi-
taisiin hajauttaa seudullisesti. Yksinkertaiset tutkimukset, jotka eivät 
vaadi laajaa ja erikoistunutta teknologiaa, on järkevää tehdä hajautetusti 
seuduilla.  On myös joitakin pitkäaikaisia sairauksia, joissa hoito on 
keskittynyt erikoissairaanhoitoon, kuten esim. reuma- ja vaativat neuro-
logiset sairaudet, hoito on järkevää tuottaa hajautetusti seuduilla. Tämä 
merkitsisi sitä, että Kanta-Hämeessä terveydenhuoltolain mukaiset kon-
sultaatiot ja erikoissairaanhoidon tuki perusterveydenhuollolle toteutet-
taisiin seudullisesti Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Forssassa. 
 
Terveyskeskus vastaa hoidon kokonaisuudesta 
 
Terveyskeskuksessa potilaat pysyvät ja sairaudet vaihtuvat. Terveys-
keskuksessa potilas tunnetaan, siellä on mahdollisuutta myös perehtyä 
myös hänen lähiverkostoonsa ja sosiaaliseen ympäristöönsä, mikä 
mahdollistaa omahoidon ja vertaistuen kehittämisen, terveyden edistä-
misen ja hoidon vaikuttavuuden pitkäaikaisen arvioinnin. 
 
Erikoissairaanhoidossa potilaiden kierto on nopeaa, mutta eri potilailla 
on samoja sairauksia. Erikoissairaanhoidossa on tärkeää tuntea hoidon 
mahdollisuudet, tietää hoitojen kustannukset, keskittyä vaativimpiin toi-
menpiteisiin ja tutkimuksiin, jotka vaativat osaamisen keskittämistä, tai 
erityistä teknologiaa, jota ei ole järkevää hajauttaa. 
 
Kansanterveyden kannalta on välttämätöntä, että hoidon koordinointi ja 
vastuu on perusterveydenhuollossa, jossa kuntalaisen koko biopsy-
kososiaalinen kokonaisuus on mahdollista tunnistaa, ja tähän myös sys-
teemisesti vaikuttaa. Potilaan terveyshyödyn saamiseen vaikuttaa olen-
naisesti se paikallinen ympäristö ja hänen elämänolosuhteet, ja moti-
vaatio sekä koko sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden integraatio 
perustasolla, jolla voidaan vastata kansalaisten autonomian lisäämises-
tä ja kotona pärjäämisestä. Perusterveydenhuollon yksikkö on hyvin 
tärkeä osa, jonka tulee välittää perusterveydenhuollon näkemys erikois-
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sairaanhoitoon, ja jota kautta erikoissairaanhoidon porrastukseen liitty-
vät ehdotukset tulee läpikäydä ja viedä perustasolle.  

 
Kotisairaalatoiminta 
 
Kotisairaalaa voidaan käyttää perusterveydenhuollon mutta myös eri-
koissairaanhoidon kotiin vietävänä palveluna. Siihen liittyy myös säh-
köinen etätarkkailu ja etähoitomahdollisuudet. Sähköinen asiointi on 
tarpeen kotisairaalatoiminnan onnistumiseksi. Kotisairaalatoiminnalla 
voidaan tukea myös omaa hoitoa ja moniammatillisuutta sekä vähentää 
laitospaikkojen käyttöä. Kotisairaalat on järkevää toteuttaa seudullisesti. 
Niissä on oltava saatavilla myös erikoissairaanhoidon konsultaatioita. 

 
Potilasrekisterit 
 
Yhteinen potilasrekisteri on vahva mahdollisuus perusterveydenhuollon 
ja erikoissairaanhoidon yhteistyön, hoidon porrastuksen, työnjaon ja 
terveyshyödyn tuottamiseen. Yhteinen potilasrekisteri antaa mahdolli-
suuden joustaviin konsultaatioihin, saumattomaan tiedon kulkuun ja hy-
viin toimiviin hoitoketjuihin, jotka käytännössä eivät koskaan ole mah-
dollisia ilman yhteistä tietopohjaa. 
 
On erityisen tärkeää, että yhteistä potilasrekisteriä rakennetaan samoilla 
säännöillä, samoilla alustoilla ja yhteisillä ohjeilla. Tässä perustervey-
denhuollon yksikkö erikoissairaanhoidossa on keskeisessä roolissa. Yh-
teinen potilasrekisteri tulee nähdä suurena mahdollisuutena yhteistoi-
minnan kehittämiselle. 

 
Erikoishammaslääkäritasoinen hoito (mm. protetiikka, purentafysiologia, 
parodontologia) 
 
Erikoishammaslääkäritasoisten palvelujen saatavuus sairaanhoitopiirin 
kunnissa ei tyydytä tällä hetkellä todettua hoidon tarvetta. Perustervey-
denhuollossa ei ole koko Kanta-Hämeessä yhtään kliinisen ham-
mashuollon erikoishammaslääkäriä.  

 
Terveydenhuoltolaki edellyttää perusterveydenhuollon ja erikoissai-
raanhoidon saumatonta yhteistyötä.  
 
Sairaanhoitopiirin alueen terveyskeskusten ja erikoissairaanhoidon tulisi 
muodostaa yhteinen näkemys siitä, miten erikoishammaslääkäritasoiset 
hoidot alueella järjestetään. Vaihtoehtona voisi olla Kanta-Hämeen kes-
kussairaalan vahvistettu Suusairauksien poliklinikka, jossa työskentelisi 
2-3 kliinisen alan erikoishammaslääkäriä. Yksikkö voisi antaa erikois-
hammaslääkärikoulutukseen kuuluvaa opetusta. Tällä tavalla sairaan-
hoitopiirin kuntiin saataisiin tarvittavia erikoishammaslääkäreitä. Yksikkö 
palvelisi kaikkien sairaanhoitopiirin kuntien kliinisen erikoisham-
mashoidon tarvetta ja sen kustannukset jaettaisiin aiheuttamisperiaat-
teen mukaan.  
 

Lähivuosien suunnitelmat 
 

Suusairauksien hoidon järjestely ja sen resursointi tulee selvittää joko 
omana toimintana toteutettuna tai tukeutuen erityisvastuualueen palve-
luihin.  
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10. Kiireellinen sairaanhoito  
 
10.1 Päivystys 
 
Kansalliset linjaukset 

Päivystyshoito tarkoittaa äkillisen sairauden, vamman tai kroonisen sai-
rauden vaikeutumisen edellyttämää välitöntä arviointia tai hoitoa. Päi-
vystyspalveluita tulee saada kaikkina vuorokauden aikoina. Päivystys-
toiminnassa on tapahtunut suuria muutoksia 2000-luvulla. Päivystyksiä 
on keskitetty suurempiin yksiköihin, yhteispäivystysmalleja on kehitetty 
ja potilasohjausta on tarkasteltu alueellisesti.  
 
Päivystyshoidon palveluiden tulee taata korkealaatuinen, oikea-
aikainen, yhdenvertainen ja vaikuttava hoito ja hoitoon pääsy.  

Lievien sairauksien ja vammojen akuuttihoito tulee järjestää kohtuullisen 
matkan päässä potilaan kotoa. Laajaa osaamista ja resursseja edellyt-
tävien potilaiden hoito tulee järjestää riittävän laajan alueen työnjaon 
mukaisesti. Yhteistyö ensihoitopalveluiden, hätäkeskusten, sosiaali-
päivystyksen, mielenterveys- ja päihdetyön, vammaishuollon ja virka-
ajan terveyspalveluiden kanssa tulee huomioida palveluiden suunnitte-
lussa. (Yhtenäiset päivystyshoidon…2010. 

Terveydenhuoltolain nojalla STM tulee antamaan asetuksen kiireellisen 
hoidon perusteista ja päivystyksen järjestämisen erikoisalakohtaisista 
edellytyksistä. Asetuksen perusteena tulee olemaan valtakunnallisen 
päivystystyöryhmän raportti. Raportin mukaan päivystyspisteitä ei luoki-
tella perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon päivystyksiksi vaan 
päivystystoiminta tulee järjestää yhteispäivystysperiaatteella ja päivys-
tyspisteen valmiustaso määrittelee sen, millaisia potilaita kyseinen yk-
sikkö voi hoitaa. 

 
Nykytilanne Kanta-Hämeessä 

 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Hämeenlinnan päivystyspisteessä on 
sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon päivystys. Riihi-
mäen seudulla perusterveydenhuollon päivystys ja akuutti vuodeosasto 
toimii keskussairaalan Riihimäen yksikön tiloissa. Forssan seudulla eri-
koissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystys on samassa yk-
sikössä.  
 
Erikoissairaanhoidon päivystys Riihimäellä loppui 1.10.2012 ja perus-
terveydenhuollon päivystys toimii klo 7-22 välisenä aikana.  
 

Lähivuosien suunnitelmat 
 

Hämeenlinnassa toimii erikoissairaanhoidon tasoinen päivystys 24/7 pe-
riaatteella ottaen huomioon annettavassa asetuksessa asetettavat kri-
teerit. 
 
Forssan päivystystoiminta jatkuu toistaiseksi nykyisessä muodossaan. 

 
Tavoitteet pidemmällä aikavälillä 

 
Päivystystoimintaa kehitetään annettavan asetuksen edellyttämällä ta-
valla. 
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10.2 Suun terveydenhuollon päivystys 
 

Sairaanhoitopiirin (Forssan, Hämeenlinnan, Riihimäen ja Janakkala-
Hattulan seutu) alueella hammaslääkäripäivystys on järjestetty vuoden 
jokaisena päivänä. Arkisin kiireellinen särkypäivystys on virka-aikana klo 
8- 15. Viikonloppuisin (la, su) ja arkipyhinä hammaslääkäripäivystys on 
järjestetty koko alueella samalla tavalla siten, että päivystykseen ilmoit-
tautuminen on klo 10-11 välisenä aikana. Päivystyksen vuorotteluvastuu 
vaihtelee Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla.  
 
Klo 21-08 välisenä aikana hammaslääkäripäivystyksen periaatteellinen 
vastuu on ERVA-alueella (TAYS). 
 
Sairaanhoitopiirin alueella klo 16-21 kiireelliset suun hoidon potilaat oh-
jataan KHKS:n yhteydessä toimivaan yhteispäivystykseen.  
 
Terveydenhuoltolain (50 §) mukaisesti kuntien on velvollisuus suunnitel-
la auleellisena yhteistyönä virka-ajan ulkopuolista (iltapäivystys) suun 
hoidon päivystystä entistä laajemmin. Viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys-
tä on laajennettava aluehallintoviranomaisen ohjeen mukaan koske-
maan myös arki-iltoja klo 16.00- 21.00 ja viikonloppuja klo 8.00 – 21.00. 
Päivystys on toteuttava yhteistyössä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin 
kuntien kanssa.  
 

10.3 Ensihoito 
 
Kansalliset linjaukset 

 
Terveydenhuoltolain (1326/2010) 39-40 § mukaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymän on järjestettävä alueensa ensihoitopalvelu. Ensihoitopal-
velu on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä päivystävien tervey-
denhuollon toimipisteiden kanssa siten, että nämä yhdessä muodosta-
vat alueellisesti toiminnallisen kokonaisuuden. 
 
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi järjestää ensihoitopalvelun alueel-
laan tai osassa sitä hoitamalla toiminnan itse, järjestämällä ensihoito-
palvelun yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen tai toisen sairaanhoi-
topiirin kuntayhtymän kanssa taikka hankkimalla palvelun muulta palve-
luntuottajalta.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ensihoitopalvelusta 
(6.4.2011) määritellään tarkemmin ensihoitopalvelun tehtävät ja sisältö. 
Keskeinen osa ensihoitopalvelun järjestämistä on palvelutasopäätöksen 
tekeminen, jossa määritellään ensihoitopalvelun saatavuus, taso ja si-
sältö. Palvelutasopäätöksen on perustuttava riskianalyysiin, joka teh-
dään asetuksessa määriteltyjen riskialueluokkien, tehtäväkiireellisyys-
luokituksen sekä tavoittamisaikojen määrittelyn pohjalta. 
 
Asetuksessa määritellään myös ensihoitopalvelun johtamisjärjestelmä. 
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava ensihoitopalvelusta vas-
taava lääkäri sekä ympäri vuorokauden toimivat ensihoitopalvelun kent-
täjohtajat. Sairaanhoitopiirin organisaatiossa ensihoitopalvelut muodos-
taisi päivystysklinikkaan kuuluvan toimintayksikön. 
 
Ensihoitopalvelu on järjestettävä terveydenhuoltolain 39 §:n mukaisesti 
viimeistään 1.1.2013. 
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Nykytilanne Kanta-Hämeessä 
  

Sairaanhoitopiirin hallitus on päätöksellään 23.11.2011 (§185 ) hyväk-
synyt ensihoidon palvelutasomäärityksen ja yhteistyösopimuksen ensi-
hoitopalveluiden toteuttamisesta Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä. 
Sopimuksen mukaan ensihoitopalvelun tuottaa Kanta-Hämeen pelas-
tuslaitos, joka vastaa ensihoitopalveluista palvelutasopäätöksen mukai-
sesti. Palvelun osalta määritellään vuosittainen kiinteä hinta, joka peri-
tään kunnilta jäsenmaksuna asukaslukuperusteisesti.  
 
Ensihoitopalvelu tuotetaan sopimuksen mukaisesti sairaanhoitopiirin jär-
jestämänä 1.1.2012 alkaen. Palvelutasopäätöksen mukainen toiminta 
koko sairaanhoitopiirin alueen kattavana toteutuu 1.10.2012 alkaen. 
Ensihoidon toimintayksikkö kuuluu päivystysklinikan tulosyksikköön. 
 
Yhteistoimintasopimus käsittää myös ensivastetoiminnan sekä alueen 
terveydenhuollon hoitolaitosten väliset siirtokuljetukset. Siirtokuljetusten 
osalta ainakin toiminnan käynnistymistä seuraavana ensimmäisenä 
vuonna laskutus tulee tapahtumaan suoriteperusteisesti erikseen vah-
vistettavien taksojen mukaisesti. Tämä sen vuoksi, että hoitolaitosten 
väliset siirrot ja niiden määrä vaihtelee kunnittain todennäköisesti huo-
mattavasti ja on erityisesti riippuvainen siitä, kuinka kunta on järjestänyt 
omalla alueellaan terveydenhuollon palvelut. Tavoitteena on, että myö-
hemmin myös hoitolaitosten väliset siirrot voitaisiin jyvittää asukasluku-
pohjaisesti ja sopia tältäkin osin vuositason kokonaishinta. 

 
Lähivuosien suunnitelmat 
 

Sairaanhoitopiiri osallistuu ERVA-alueen ensihoitotoiminnan suunnitte-
luun ja kehittämiseen, joka tapahtuu PSHP:n johdolla työskentelevissä 
työryhmissä. 

 
Tavoitteet pidemmällä aikavälillä 

 
Erva-alueelle tulee ensihoitokeskus. Pidemmän aikavälin tavoitteet teh-
dään yhdessä ensihoitokeskuksen kanssa.  

 
10.4 Mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipäivystys  
 
Kansalliset linjaukset  
 

Kanta- Hämeen maakunnallinen sosiaalipäivystys 
 
Hattulan, Hämeenlinnan, Janakkalan, Hausjärven, Lopen, Riihimäen, 
Forssan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien yhteinen 
Kanta-Hämeen sosiaalipäivystys on aloittanut toimintansa 1.2.2012. 
Hämeenlinnan kaupunki tuottaa palvelun isäntäkuntamallilla. Kyseessä 
on kahden vuoden kokeilu, jonka jälkeen toiminta on tarkoitus vakinais-
taa.  
 
Sosiaalipäivystys vastaa kuntalaisten sosiaalihuollon palvelujen välittö-
mään tarpeeseen virka-ajan ulkopuolella. Välitöntä ja kiireellistä sosiaa-
lityön toimenpiteitä vaativia tilanteita ovat mm. perhe- ja lähisuhdeväki-
valta, ongelmatilanteet lasten ja nuorten osalta, lastensuojeluilmoituk-
set, lasten välittömät sijoitukset ja välittömän hoivan tarpeessa olevat 
ikäihmiset, vammaiset henkilöt ja päihteidenkäyttäjät sekä ohjaus mm. 
onnettomuus-, väkivaltatilanteissa. Jokainen kunta vastaa edelleen itse 
virka-aikaisesta akuutista sosiaalityöstä.   
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Sosiaalipäivystysyksikössä työskentelee neljä täysipäivästä sosiaali-
työntekijää ja pieni osa päivystysvuoroista hoidetaan kunnissa viroissa 
olevien sosiaalityöntekijöiden toimesta. Sosiaalipäivystys on kuntalais-
ten tavoitettavissa maanantaista perjantaihin klo 16 - 24 ja viikonloppui-
sin perjantaista klo 16 maanantaihin klo 8:aan.  Päivystys on luonteel-
taan pääosin puhelimitse annettavaa neuvontaa, mutta myös tarvittaes-
sa paikan päällä tapahtuvaa selvittelyä. Sosiaalipäivystys hoidetaan po-
liisilaitoksen tiloissa. Poliisi, terveydenhuollon toimijat ja pelastustoimi 
ovat päivystyksen keskeisimmät yhteistyökumppanit.  

 
Tavoitteet pidemmällä aikavälillä 
 

Kanta-Hämeen kunnat tavoittelevat tarvittaessa pidemmällä aikavälillä 
sosiaalipäivystyspalvelua, joka turvaa kuntalaisen mahdollisuuden saa-
da yhteydenotto sosiaalihuollon ammattihenkilöstöön 24 tuntia vuoro-
kaudessa. Ensimmäisessä vaiheessa mahdollistetaan toiminnan suun-
nitelmallinen perusrakenne, tarjotaan palvelu koko väestölle, turvataan 
kaikkein kriittisimmät päivystysajankohdat, sekä edellytykset sosiaali-
päivystyksen laadulliseen ja toiminnalliseen jatkokehittämiseen. Sosiaa-
lipäivystyksen tarvetta neljän arkiyön (klo 24-08) osalta tullaan arvioi-
maan toiminnan alusta lähtien ja kunnat ovat valmiita lisäämään päivys-
tystunteja/ varallaolopäivystystä ilmenevän tarpeen mukaisesti.  
 
Päivystys hoidetaan tällä hetkellä poliisilaitoksen tiloissa. Toiminta siir-
tyy vuonna 2013 valmistuvaan maakunnan uuteen poliisitaloon.  Kunta-
laisten yhteydenotot sosiaalipäivystykseen tapahtuu Hätäkeskuksen 
kautta. Sosiaalipäivystyksen tulee toimia kiinteässä yhteistyössä polii-
sin, alueen kuntien, sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden, palo- ja 
pelastustoimen kanssa sekä järjestöjen kanssa. Päivystystilanteissa vi-
ranomaisten välinen hyvä ja suunnitelmallinen yhteistyö on ensiarvoisen 
tärkeää.  

  
  Mielenterveys- ja päihdepäivystys 
 
Kansalliset linjaukset 
 
Nykytilanne Kanta-Hämeessä 
 

Mielenterveys- ja päihdepäivystys on integroitu normaaliin päivystyk-
seen kaikissa Kanta-Hämeen terveydenhuollon päivystyspisteissä. Mie-
lenterveys- ja päihdepotilaita hoidetaan myös normaalisti terveyskes-
kusten lääkärien vastaanotoilla sekä päivystyksellisesti että ajanvarauk-
sella, lisäksi päihdetyöntekijän ja psykiatristen paikallisyksiköiden vas-
taanotoilla.  
 
Päivystyksellistä apua tarvitsevan päihdepotilaan ensikontakti voi toteu-
tua myös esim. A-klinikan päivystyksessä ja kouluterveydenhoidossa. 
 
Lääkäri arvioi tilanteen kiireellisyyden, ottaa kantaa esim. päivystykselli-
seen sairaalahoidon tarpeeseen (vapaaehtoinen / M1-lähete), tarvitta-
vaan lääkitykseen, samoin siihen, onko hoito aloitettavissa perustervey-
denhuollossa vai erikoissairaanhoidossa. 
 
Jälkipuinti (kriisiapu)-toiminta akuuteissa kriiseissä (esim. perheenjäse-
nen itsemurha tai muu traumaattinen tilanne) tulee ostopalveluna Hä-
meenlinnan, Janakkalan ja Hattulan kunnille sekä Riihimäen seudulle 
Hyvinkään Seudun Mielenterveysseuralta. Yhteystiedot saa viranomais-
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ten käyttöön terveysasemilta ja yhteispäivystyksestä. Forssan seudulla 
psykiatrinen akuuttityöryhmä tarjoaa jälkipuinnin. 
 
Hämeenlinnan kaupunki 
 
Psykiatrisilla sairaanhoitajilla ei ole päivystysaikoja, kiireellisissä tapa-
uksissa vastaanottoaika järjestyy n. viikon sisällä. Yhteydenotto-ohjeet 
psykiatrisille sairaanhoitajille löytyvät terveysasemilta ja yhteispäivys-
tyksestä. 
 
Perusterveydenhuollon konsultoivalla psykiatrilla ei ole päivystystä. 
Konsultoida voi puhelimitse myös päivystystilanteissa, mutta lääkäri ei 
ole aina tavoitettavissa. 
 
Forssan seutu 
 
Forssan seudulla on ympärivuorokautinen päivystys. Alkoholikatkaisu-
hoitoon otetaan potilaita ympäri vuorokauden akuuttipsykiatrian osastol-
le, jossa on katkaisupotilaille oma yksikkönsä. Huumekatkoja ei aloiteta 
päivystyksellisesti huumepsykooseja lukuun ottamatta. Forssan sairaa-
lassa on suljettu akuuttiosasto joten myös tahdosta riippumattomat M1-
lähetteellä hoitoon tulevat potilaat voidaan hoitaa Forssan sairaalassa. 
Hämeenlinnaan lähetetään alaikäiset, päivystyksellistä vuodeosastohoi-
toa tarvitsevat lapset ja nuoret ja vaikeahoitoiset (väkivallan uhka) ai-
kuispotilaat. Virka-aikaan aikuispsykiatrian akuuttiryhmä tarjoaa päivys-
tyksellistä hoitoa ja virka-ajan ulkopuolella akuuttiosaston työntekijät 
vastaavat akuuttiryhmän puhelimeen, ts. tarjolla on ympärivuorokauti-
nen mielenterveys- ja päihdepäivystys.  
 
Riihimäen seutu 
 
Erikoissairaanhoidon päivystyksen siirryttyä Hämeenlinnan yksikköön 
1.10.2012, Riihimäen sairaalassa toimii pelkästään perusterveydenhuol-
lon päivystys klo 8.00 – 22.00. Joulukuussa 2012 Riihimäen seudun 
kunnat tekevät päätöksen mahdollisesta yöpäivystyksen uudelleen 
käynnistämisestä. Erikoissairaanhoidon osastojen päivystys klo 22.00 – 
08.00 toimii 6.1.2013 asti Riihimäen sairaalassa. Perusterveydenhuol-
lon päivystyksessä hoidetaan päivystysvastaanottoa tarvitsevat potilaat 
triagen perusteella. Erikoissairaanhoitoa tarvitsevat potilaat ohjataan 
KHKS:n Hämeenlinnan päivystykseen. Päivystyksessä hoidetaan myös 
mielenterveys- ja päihdepotilaat. 
 

Lähivuosien suunnitelmat 

Kanta-Hämeessä on olemassa mielenterveys- ja päihdetyöryhmä. Työ-
ryhmä tekee alueellista strategiaa ja ottaa samassa yhteydessä kantaa 
myös mielenterveys- ja päihdepäivystykseen ja alueelliseen palvelujär-
jestelmään. Tässä korostuu psykogeriatrinen osaaminen ja päihde- ja 
pitkäaikaisten mielenterveyspotilaiden kuntoutus. Lisäksi selvitetään 
psykososiaalisen tuen palvelut yhdessä terveydenhuollon ja sosiaali-
toimen päivystyksen kanssa.  

 
 
 
 
 
 



   39/50 
 

 
 
 

Tavoitteet pidemmällä aikavälillä 

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee lakiuudistusta kaikista sosiaali- 
ja terveystoimen pakkokeinoista. Kanta-Hämeessä huomioidaan nämä 
uudistukset ja toimitaan sen mukaisesti.  

11. Henkilöstö 
 

Kansalliset linjaukset 
 
Nykytilanne Kanta-Hämeessä 
 

Hoitohenkilöstö 
 
Kanta-Hämeen terveydenhuoltohenkilöstön eläkepoistuma ammat-
tinimikkeittäin vuoteen 2025 on kuvattu liitteessä olevassa taulukossa 
Kuntien eläkevakuutuksen rekisteritietojen perusteella. Ennuste sisältää 
sekä vanhuuseläkkeen että työkyvyttömyyseläkkeen johdosta eläköity-
vät henkilöt sekä vakinaisista että määräaikaisista palvelussuhteista. 
Sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien eläkepoistuma maakunnan alu-
eella vuosina 2011-2015 on noin 160 henkilöä, vuositasolla keskimäärin 
32 henkilöä.  Lähihoitajien osalta eläkepoistuma vuosina 2011-2015 on 
248 henkilöä, vuositasolla keskimäärin 50 henkilöä. 
 
Sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien koulutuksen aloituspaikkoja Hä-
meen ammattikorkeakoulun koulutusohjelmissa on tämän hetken tilan-
teen mukaan 155-170 koulutuspaikkaa/vuosi. Hämeen ammattikorkea-
koulun hoitotyön koulutusohjelmista valmistuu vuosittain 100-130 opis-
kelijaa. Vuonna 2008 tehdyn selvityksen mukaan Kanta-Hämeen maa-
kunnan alueelle jäi valmistuneista työhön 31 henkilöä (mikä on 56 % 
vastanneista). 
 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) aloituspaikkoja on 
maakunnan alueella toimivissa oppilaitoksissa tämän hetken tilanteen 
mukaan 390-430 koulutuspaikkaa/vuosi. 
 
Lääkärit 
 
Lääkäreiden saatavuudessa ja rekrytoinnin onnistumisessa on suurta 
vaihtelua. Perusterveydenhuollossa vetovoimaa kasvattaa se, että työ-
tehtävät ja työpisteet voivat olla hyvinkin erilaisia samassakin terveys-
keskuksessa. Terveyskeskustyö sopii myös nuorille lääkäreille, jos kou-
lutus, konsultointimahdollisuudet ja tutorointi on järjestetty. Erikoissai-
raanhoidossa suuri ongelma on eräiden erikoislääkäreiden huono saa-
tavuus. Kriittisimmät pisteet ovat erityisesti lastenpsykiatrian ja ortope-
dian erikoisaloilla. Perusterveydenhuollossa suuri ongelma on hammas-
lääkäreiden saatavuus, mikä tilanne tulee huononemaan oleellisesti tu-
levina vuosina, koska työikäisten hammaslääkäreiden määrä on vähe-
nevä. 
 
Erikoissairaanhoidossa suuri ongelma on eräiden erikoislääkäreiden 
huono saatavuus. Kriittisimmät pisteet ovat erityisesti lastenpsykiatrian 
ja ortopedian erikoisaloilla. Näillä erikoisaloilla pula on valtakunnallinen. 
Keskussairaalan vetovoimaisuus on ollut hyvä, mutta kilpailukykyisen 
palkkatason säilyttäminen on haastavaa.  
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Rekrytointi 
 
Seuturekry vastaa Hämeenlinnan, Forssan seudun ja Seutukeskus Oy 
Hämeen rekrytointipalvelujen järjestämisestä. Riihimäen seudun terve-
yskeskuksen kuntayhtymällä on oma rekrytointiyksikkö ja sen lisäksi se 
käyttää Kuntarekryn palveluja. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirillä on 
oma rekrytointiyksikkö. 
 
Sairaanhoitopiirin alueellinen täydennyskoulutus 
 
Sairaanhoitopiirin rooli terveydenhuollon henkilöstön alueellisen täy-
dennyskoulutuksen järjestäjänä nähdään erittäin tärkeänä. Sairaanhoi-
topiiri huolehtii erikoissairaanhoitolain edellyttämästä alueellisesta täy-
dennyskoulutuksesta.  
 
Koulutustarpeita selvitetään perusterveydenhuollon kanssa yhteistyössä 
vuosittain. Sairaanhoitopiirin alueen perusterveydenhuollon organisaati-
oille lähetetään keskitetysti erilliset koulutustarvekyselyt, joilla pyritään 
selvittämään organisaatioiden ajankohtaiset ja tulevaisuuden kannalta 
tärkeät koulutukselliset osaamistarpeet. Koulutussuunnitelmassa ote-
taan huomioon erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteiset 
koulutustarpeet ammatillisen osaamisen, potilasturvallisuuden, yhteis-
työn sekä yhtenäisten toimintakäytäntöjen näkökulmasta. Strategian ja 
koulutussuunnitelmien perusteella vuosittaiseen koulutusohjelmaan va-
likoituu tärkeimmät painopistealueet. 
 
Sairaanhoitopiirin alueelliseen koulutukseen on vuonna 2010 osallistu-
nut yhteensä n. 1500 osallistujaa (joista 960 oli alueen muista tervey-
denhuollon yksiköistä). 
 
Sairaanhoitopiirin täydennyskoulutusta ja sen tarvetta seurataan ja arvi-
oidaan mm. osaamiskartoitusten, koulutus- ja asiakaspalautteiden, kus-
tannusten sekä osallistumismäärien avulla. 
 
Lääkärien koulutus ja täydennyskoulutus 
 
Lääkäri- ja erikoislääkärikoulutus sekä yleislääketieteen erityiskoulutus 
ja yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus tapahtuvat eri yliopistoissa, 
mutta etenkin Pirkanmaan erityisvastuualuetta hyödyntäen. Lääkärei-
den harjoittelut toteutuvat keskussairaalassa sekä mm. alueen perus-
terveydenhuollossa.  
 
Erikoislääkärikoulutuksessa vastuuhenkilöinä ja kouluttajina toimivat 
erikoisaloittain ko. alan asiantuntijat. Sairaanhoitopiiri saa EVO-rahaa 
(erityisvaltionosuus) erikoislääkärikoulutuksesta. EVO-raha on tarkoitet-
tu koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin ja sitä hyödynnetään yksikön 
koulutuksissa. 
 
Yleislääketieteen vastuualue (YLVA) vastaa yleislääketieteen erityiskou-
lutuksen ja yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen toteutuksesta 
terveyskeskuksissa. Tehtävää varten yliopistollisen sairaalan erityisvas-
tuualueen terveyskeskusten ja Tampereen yliopiston kanssa on solmittu 
yhteistyösopimukset. YLVA:n tavoitteena on tukea alueen terveyskes-
kuksia toimimaan korkeatasoisina koulutusterveyskeskuksina. Kanta-
Hämeen sairaanhoitopiirin aluekouluttaja toimii Hämeenlinnan Terveys-
palvelut -liikelaitoksessa ja hänellä on työparinaan siellä asiantuntijahoi-
taja. 
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Aluekouluttajan ja asiantuntijahoitajan kouluttajatehtävä koskee kaikkia 
kyseisen sairaanhoitopiirin terveyskeskuksia. Aluekouluttaja koordinoi ja 
kehittää yleislääketieteen erityiskoulutusta ja erikoistuvien lääkäreiden 
jatkokoulutusta ja sitä varten rakentaa omassa sairaanhoitopiirissään 
yhdessä asiantuntijahoitajan kanssa sen erityispiirteet huomioon otta-
vaa toimipaikkakoulutusjärjestelmää. Aluekouluttaja ja asiantuntijahoita-
ja toimivat myös linkkinä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
välillä omassa sairaanhoitopiirissään. Sairaanhoitopiirissä toiminta kul-
kee Ketjulähettitoiminnan nimellä. 
 
Pääosin lääkäreiden täydennyskoulutus tapahtuu organisaation ulko-
puolella kliinisten erikoisalojen suuntautumisen mukaan. Sairaanhoito-
piirissä on lisäksi vireä meeting-toiminta, jossa käsitellään eri erikoisalo-
jen viimeisimpiä tutkimuksia ja käytäntöjä, ja joihin myös alueen perus-
terveydenhuollon väki on tervetullutta. 
 
Haasteena on osaavan lääkäriammattikunnan saaminen ja sitoutumi-
nen Kanta-Hämeen alueella, sillä pulaa on monesta erikoislääkäristä ja 
palveluja joudutaan ostamaan muualta. 

 
Lähivuosien suunnitelmat 
 

Kanta-Hämeen seutukunnat pitävät erittäin tärkeänä terveydenhuolto-
henkilöstön koulutuspaikkojen säilyttämistä alueella. Yhteistyötä palve-
lujen tuottajien ja maakunnan koulutusorganisaatioiden kesken tiiviste-
tään koulutustarpeiden ja osaamisvaatimusten arvioinnissa. 
 
Eläkepoistuman näkökulmasta kriittisimpiä ammattiryhmiä ovat osas-
tonhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt, röntgenhoitajat ja laboratoriohoita-
jat. Koulutuksen aloituspaikkojen varmistaminen näiden ammattiryhmi-
en osalta edellyttää koulutusorganisaatioiden ja palvelujen tuottajien yh-
teistyötä myös TAYS-erityisvastuualueen tasolla. 
 
Hämeen ammattikorkeakoulun Forssan yksikön hoitotyönkoulutuksen 
säilyminen Forssan seudulla on erittäin tärkeää työntekijöiden saannin 
kannalta seudun terveydenhuollon palveluille. Lisäksi koulutuksen ole-
minen omalla seudulla mahdollistaa kiinteän yhteistyön opiskelijoiden 
kanssa ja heidän opiskelutehtävien avulla voidaan luontevasti kehittää 
palveluita yhteistyössä paikallisten terveydenhuollon ammattilaisten 
kanssa. 
 
FSTKY:tä voidaan myös käyttää lääkäreiden perus- ja erikoiskoulutuk-
sen koulutuspaikkana. FSTKY:llä on yhteistoiminta sopimukset, sekä 
TAYS:n että TYKS:n kanssa, mikä helpottaa yhteistyötä Turun ja Tam-
pereen lääketieteellisten tiedekuntien kanssa 
 
Rekrytointi 
 
Tärkeänä yhteistyöalueena on markkinointiviestintä, jossa tulisi yhteisin 
ponnistuksin hyödyntää seudun vetovoimaisuustekijöitä ja toteuttaa 
maakunnallisia yhteistyöhankkeita. Myös yhteisten linjausten löytämi-
nen henkilöstö- ja palkkapolitiikan keskeisiin kysymyksiin nähdään tär-
keänä yhteistyöalueena. Tärkeä yhteistyökysymys on henkilöstön kan-
nustaminen työnkiertoon alueen terveydenhuoltoyksiköiden kesken. 
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Kehitettäviä yhteistyöalueita ovat mm. seuraavat: 
• maakunnallisen rekrytointimarkkinoinnin kehittäminen 
• hyvän työnantajaimagon rakentaminen (ammattien vahvuudet, työ-

suhteiden pysyvyys, vastuullinen henkilöstöpolitiikka) 
• oppilaitosyhteistyön tiivistäminen 
• erityistyöntekijöiden kohdalla yhteistyötä yliopistojen kanssa tiiviste-

tään ja alueelle rekrytoidaan opiskelijoita harjoittelujaksoille 
• rekry -prosessien sähköistäminen, osaamisen mittaaminen, tietojär-

jestelmäyhteistyön tarpeet 
• hyvien käytäntöjen kehittäminen, työnkiertomahdollisuuksien paran-

taminen yksikköjen välillä, varahenkilöstöjärjestelmien toimivuuden 
kehittäminen 

• alueellinen rekrytointiprosessi ja yhteinen alueellinen työhönotto 
 
Sairaanhoitopiirin alueellinen täydennyskoulutus 
 
Täydennyskoulutuksen järjestelyissä on sairaanhoitopiirin alueella 
koordinointitarvetta, sillä perusterveydenhuollon organisaatioiden sisäi-
set koulutukset saattavat mennä päällekkäin muiden perusterveyden-
huollon organisaatioiden sekä sairaanhoitopiirin koulutusten kanssa. 
Tiiviimpi yhteinen koulutustarpeiden selvittäminen ja yhteinen suunnitte-
lu sekä koulutusten toteuttaminen nähdään yhtenä tärkeänä kehittämis-
alueena.  
 
Toisena kehittämiskohteena on nähty koulutusten kytkeminen enem-
män mukaan laajempiin hankkeisiin, mikä ei kuitenkaan poissulje lyhyt-
kestoisten koulutusten tarvetta.   
 
Kolmantena kehittämiskohteena on arvioitu koulutus- ja kehittämistoi-
minnan yhdistämistä, jolla saavutettaisiin synergiaetuja esimerkiksi juuri 
kehittämishankkeiden osalta. 
 
Neljäntenä kehittämiskohteena on keskussairaalassa toimintansa aloit-
tavan perusterveydenhuollon yksikön asiantuntijapalvelujen hyödyntä-
minen alueellisen täydennyskoulutuksen suunnittelussa.  
 
Myös uusien koulutustapojen käyttöönottoa on harkittava, esimerkkinä 
sairaanhoitopiirin järjestämät kurssit sähköisessä verkossa ja sairaan-
hoitopiirin tai muiden seudun organisaatioiden järjestämisen koulutusti-
laisuuksien verkkolevitys katsottavaksi omalta työpöydältä käyttäjälle 
sopivana aikana.  
 

Tavoitteet pidemmällä aikavälillä 
 

Rekrytointi 
 
Pidemmän aikavälin selvityskohteena on rekrytoinnin yhdistäminen yh-
deksi kokonaisuudeksi alueella. 
 
Sairaanhoitopiirin alueellinen täydennyskoulutus 
 
Pitkän aikavälin selvityskohteena on yhteisen alueellisen terveydenhuol-
lon koulutusyksikön muodostaminen. 

 
Järjestetään jatkuvaa, suunnitelmallista yhteistä jatkokoulutusta, joka 
voi olla myös sähköisessä muodossa. 
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Yhteistyössä koulutuksesta vastaavien tahojen kanssa toimitaan siten, 
että alueella olevat sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelupaikat niin 
ammattikouluissa kuin ammattikorkeakouluissakin tuottavat alueelle riit-
tävästi koulutettua henkilöstöä..  

 
12. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 
 

Eteva 
 

Kansalliset linjaukset 
 

Vammaisten henkilöiden palvelut 
 
Kehitysvammaisen henkilön eläminen ja toimiminen tasa-arvoisena yh-
teiskunnan jäsenenä muiden kuntalaisten kanssa edellyttää usein hen-
kilökohtaista ohjausta, tukitoimia sekä erityispalveluja. Suomen väestös-
tä kehitysvammaisia arvioidaan olevan noin 1 %. 
 
Vammaisten henkilöiden palvelujärjestelmän kehitys on käynyt läpi eri-
laisia vaiheita. Suuri muutos tapahtui 1990-luvulla, kun painotettiin avo-
hoitoa ja kehitysvammaisten asemaa kuntalaisena muiden kuntalaisten 
joukossa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kullekin kehitysvam-
maiselle suunnitellaan hänen tarpeistaan lähtevä palvelukokonaisuus. 
 
Erityishuoltopiirien ja kuntien suhde on muutoksessa. Suurin osa kun-
nista järjestää kaikki tai ainakin osan palveluista itse tai yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa.  

 
Nykytila 

 
Kanta-Hämeen alueella Eteva järjestää osan palveluista ja kunnat osan. 
Kehitysvammatoiminta pyritään integroimaan yhteen muiden vammais-
palveluiden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Kanta-
Hämeessä on Kelan etuuden saajina n. 700 -800 henkilöä. Perinteinen 
kuntoutuslaitoshoito on lakkautettu ja palvelut tuotetaan pääosin avohoi-
topalveluina. Hoidollisesti vaativia tilanteita varten on perustettu kolme 
kriisiapua antavaa tukikeskusta, jotka ovat Lahdessa, Keravalla ja Hä-
meenlinnassa. 

 
 Terveydenhuoltopalveluiden osalta ETEVA tukeutuu julkiseen peruster-

veydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Lisäksi Eteva järjestää koulu-
tus- ja konsultaatiopalveluita.  
 

 Eteva on tehnyt sopimuksen Hyksin neuropsykiatrian poliklinikan kans-
sa yhteistyöstä näissä tukikeskuksissa. Hyks tuottaa lääkäripalvelut. 
Neuropsykiatrian konsultaatiopalveluita on tarkoitus tarjota perustervey-
denhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon tukipalvelukeskusten lisäksi. 

 
Lähitulevaisuuden suunnitelmat 
 

Lastenneurologialla vaikeimmin vammaisia lapsia ja nuoria on Kanta-
Hämeen alueella n. 60 henkilöä. Kun autistiset lapset ja nuoret huomi-
oidaan, lukumäärä on n. 100 henkilöä. Vuoden 2012 alusta on aloitettu 
vastaanottotoiminta, johon KHSHP tuottaa lääkäripalvelut ja Eteva muut 
palvelut. 
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On tärkeää, että sairaanhoitopiirin ja Etevan työryhmät sekä työntekijät 
ovat helposti konsultoitavissa ja että tarvittaessa voidaan järjestää yh-
teisiä asiakasneuvotteluja esim. kun sovitaan työnjaosta.  
 

 Noin 95 % kehitysvammaisten osalta perusterveydenhuolto on hoitanut 
palvelut. Valtakunnallisena ongelmana on se, että kehitysvammapotilai-
den hoidon erityisosaajista on pulaa. Perusterveydenhuollon henkilös-
töllä tulee olla osaamista kehitysvammaisten hoidossa.  

 
Periaatteena on, että asiakkaat integroidaan normaaliin perustervey-
denhuollon toimintaan. Erityistarpeita vaativien kehitysvammaisten hoito 
on sairaanhoitopiirin vastuulla. Vaativat kehitysvammaiset ovat ERVA-
alueen toimintaa. 
 

Järjestöjen, oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö 
 
Terveydenhuolto on yhä enemmän integroitunut sosiaalipalvelujen 
kanssa yhteisten asiakasryhmien vuoksi. Tätä voisi hyödyntää käytän-
nössä enemmänkin ja järjestää mm. yhteistä koulutusta esimerkiksi 
psykiatriassa.  

 
 Terveydenhuolto ei ole toistaiseksi hyödyntänyt yhteistyötä eri järjestö-

jen kanssa maksimaalisesti. Suomessa on olemassa isoja järjestöjä, 
jotka kykenevät tarjoamaan palveluja. Perusterveydenhuollossa käyt-
töön otetussa terveyshyötymallissa olisi hyvä tilaisuus tehdä tiivistä yh-
teistyötä potilasjärjestöjen kanssa, koska malli korostaa potilaan omaa 
vastuuta ja aktiivisuutta. Esimerkiksi terveydenhuollon yksikkö voi aloit-
taa ryhmävastaanoton ja jokin järjestö voi jatkaa toiminnan pyörittämis-
tä. Järjestöt voivat antaa myös erilaista vertaistukea sairastuneille ihmi-
sille.  

 
Yritysten ja järjestöjen osuus sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannosta 
on viimeisen kymmenen vuoden aikana jatkuvasti kasvanut. (Yksityiset 
sosiaali- ja terveyspalvelut, 2012.) 
 
Suomessa järjestöjen ja seurakuntien toiminnalla on sosiaalihuollossa 
pitkät perinteet. Useat järjestöt toimivat palvelutuotannon lisäksi jäsenis-
tönsä edunvalvojina, vertais- ja vapaaehtoistoiminnassa sekä asiantun-
tijatehtävissä. (Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut, 2012.) 
 
Terveydenhuollossa on mahdollista järjestää myös kansalaisraateja, 
joissa kaikkien mielipiteet ovat tärkeitä. Kansalaisraadin osallistujat kuu-
levat asiantuntijoita ja raatia voivat vetää koulutetut ryhmänvetäjät. 
Yleensä kansalaisraati pohtii ratkaisua johonkin tiettyyn kysymykseen. 
Kansalaisraatia kokeillaan esim. Jyväskylän kaupungissa vuonna 2012. 
 
Erityisesti erikoissairaanhoidon näkökulmasta tärkeää on erityisvastuu-
aluetasoinen yhteistyö. Erityisvastuualueella hyväksytään vuoden 2012 
aikana järjestämissopimus, jossa sovitaan erityisvastuualueen sisäises-
tä työnjaosta. Yliopistollisten sairaaloiden yhteydessä toimivat erityis-
vastuualueiden tutkimus- tai tiedekeskukset antavat mahdollisuuden 
kehittää tutkimustoimintaa koordinoidusti koko erityisvastuualueella ja 
mahdollistavat suurempien tutkimuskokonaisuuksien alueellisen toteut-
tamisen. Erityisvastuualueen johtoryhmä käsittelee yhteisiä asioita, te-
kee linjauksia ja kannanottoja. Myös eritasoinen ja pituinen yhteistyö on 
mahdollista, samoin yhteisen näkemyksen luominen esimerkiksi hoito-
linjauksiin.  
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Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on sijaintinsa puolesta hyvä tilaisuus 
tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Jo nykyisin Kanta-Hämeen sairaan-
hoitopiirin potilaista sovitusti osa hoidetaan Tampereen tai Turun yli-
opistollisissa sairaaloissa sekä HUS:ssa. Vaikeimmin hoidettavat poti-
laat siirtyvät näihin sairaaloihin ja työnjaon tuleekin olla joustavaa ja su-
juvaa, jotta turhilta kustannuksilta vältytään. Kanta-Hämeen sairaanhoi-
topiirin tulee myös tehdä painotuksia ja valintoja, mitkä potilaat halutaan 
hoitaa omassa sairaanhoitopiirissä. Tärkeää on, että kaikki osapuolet si-
toutuvat tähän. Tiivis yhteydenpito muiden sairaanhoitopiirien ja perus-
terveydenhuollon yksiköiden välillä on tärkeää, jotta ajankohtaiset tiedot 
välittyvät ja uudet innovaatiot voidaan hyödyntää. Hyvä yhteistyö ja yh-
teydenpito korostuvat, kun potilaiden vapaa valinta hoitopaikan suhteen 
tulee voimaan. Henkilöstön on myös mahdollista vaihtaa työpaikkaa ja 
kokeilla työtä toisessa yksikössä olemassa olevien työkiertosopimusten 
puitteissa.  
 
Yhteistyö myös yliopistojen kanssa on tärkeää monestakin näkökulmas-
ta. Tampereen yliopiston kanssa on käyty neuvotteluja, että Kanta-
Hämeen sairaanhoitopiiri voisi toimia samantyyppisenä opetussairaala-
na kuin Seinäjoen sairaalakin. Perusterveydenhuolto ja erikoissairaan-
hoito voivat tehdä myös tutkimuksellista yhteistyöstä ajankohtaisista 
tärkeistä asioista yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa ja 
edistää näin tutkimuksellisen tiedon saamista. Valtakunnallisissa tutki-
muksissa on mahdollista saada myös vertailutietoa, joka auttaa kehit-
tämään omaa toimintaa. Yksi tärkeä yhteistyön muoto on myös harjoit-
telijoiden saaminen yliopistoista ja muista oppilaitoksista, jotta on mah-
dollista saada tulevaisuudessa pätevää henkilöstöä.  
 
Yliopistojen lisäksi tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat ammattikorkea-
koulut ja erityisesti alueella toimiva Hämeen ammattikorkeakoulu. Opin-
näytetöiden teko, työn kehittäminen ja tiedotus, esimerkiksi potilastur-
vallisuuden asioista, ovat käytettävissä olevia yhteistyön muotoja. Kan-
ta-Hämeen sairaanhoitopiirillä on myös yhteinen työntekijä HAMK:n 
kanssa. 
 
Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen, erityisesti vanhuspalvelujen, 
saumaton yhteistyö on elinehto. Myös erilaisiin tarpeisiin perustettavat 
tiimit tai työntekijät ovat tärkeitä, jotta ongelmatilanteet ja kriisit voidaan 
hoitaa nopeasti. Yksi esimerkki tästä on kotiutushoitajien työ. Kotiin an-
nettavia palveluja tulee kehittää tulevaisuudessa.  
 
Terveyspalvelut ovat hyvin lähellä koulutuspalveluja ja perinteisesti yh-
teistyötä onkin tehty mm. kouluterveydenhuollossa. Myös erilaiset mo-
niammatilliset oppilashuoltoryhmät voivat pohtia oppilaiden hyvinvointia 
ja terveydenhuollon henkilöstöllä on tässä tärkeä asema koulujen am-
mattilaisten rinnalla.  
 

Sosiaalitoimen kanssa tehtävä yhteistyö 
 
Tulevaisuudessa rakennetaan yhteistyötä tiiviimmäksi sosiaalitoimen 
kanssa. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluita paljon tarvitsevat poti-
laat ja asiakkaat ovat usein samoja henkilöitä, kuten vanhuksia, lapsia, 
vammaisia, mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiviä tai syrjäytymis-
riskissä olevia nuoria ja lapsia. Tulevaisuudessa selvitetään yhteistyön 
mahdollisuuksia palveluiden tuottamisessa sekä hankinnoissa ja kulje-
tuksissa. 
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Erityisvastuualueiden osalta tulee tarkastella myös sosiaalihuollon er-
vaa vaihtoehtona. Tällöin sosiaalihuollon vaativat tehtävät, mm. sosiaa-
lipäivystys voitaisiin toteuttaa sieltä käsin laajemmalle väestöpohjalle.  
 
Erityisesti suuri lasten ja nuorten psykososiaalisten palveluiden tarve, 
suuret kansansairaudet, päihde- ja mielenterveysongelmat sekä van-
hustenhuolto ovat kehittämisen kohteina. Näitä tarpeita varten kehite-
tään pääasiassa peruspalveluita.  

 
  



   47/50 
 

 
 
 

Liitteet 
 

Liite 1. Työryhmän jäsenet 
 

Hämeenlinna 
Tilaajajohtaja, puheenjoh-
taja Jukka Lindberg 

Hämeenlinna Tilaajaylilääkäri Markku Nurmikari 
Hattula Perusturvajohtaja Mirja Saarni 
Janakkala Ylilääkäri Mira Uunimäki 
Riihimäki Hallintojohtaja Jussi Savola 
Loppi Perusturvajohtaja Riitta Lehtinen 
Hausjärvi Kunnanjohtaja  Päivi Terävä 
Riihimäen seudun 
tk Va.ylilääkäri Pertti Knuth 
Forssa Perusturvajohtaja Leena Leppänen 
Forssan seudun tky Yhtymäjohtaja Markku Puro 
Kanta-Hämeen shp Shp:n johtaja Jarmo Väänänen 
Kanta-Hämeen shp Johtajaylilääkäri Markku Järvinen 

Kanta-Hämeen shp 
Kehittämispäällikkö, sihtee-
ri Maarit Sihvonen 
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Liite 2. Erikoislääkäreiden tilanne Kanta-Hämeessä perusterveydenhuollossa 

 
 
 

 Forssan seutu 
35 286 as. 

Hämeenlinna 
66 829 as. 

Riihimäen 
seutu 

45 891 as. 
Janakkala 
16 892 as. 

Hattula 
9 657 as. 

Geriatrit / 
neurologit 

2 3  ostopalvelua ostopalvelua 

Sisätauti-
lääkärit 

3 2 1 1 ostopalvelua 
toimenpiteis-

sä 
=rasitusekg:s

sa 

Psykiatrit 7 2  1 ostopalvelua 

Keuhko-
lääkärit 

ostopalvelua 1   ostopalvelua 
spirolausun-

not 

Radiologit 

3 vakanssia, 
hoidetaan yh-

teistyössä 
KHSHP:n 

kanssa + osto-
palvelua 

1,5  lausunnot + UÄ 
ostop. 

ostopalvelua 
lausunnot + 

UÄ 

Korvalää-
kärit 

ostopalvelua   ostopalvelua  

Gastroki-
rurgi 

sairaalassa    ostopalvelua 
toimenpiteis-
sä endosko-

piassa 

Ortopedia sairaalassa   ostopalvelua  
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Liite 3. Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut nettomenot kunnittain vuonna 2010 
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Lähteet 
 

 
Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet (2010) Työryhmän raportti. Sosiaali- ja terve-
ysministeriö. Selvityksiä 2010:4 
 
Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut (2012) Sosiaali- ja terveysministeriö. 6.3.2012. 
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