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Toimintakertomus

1 Olennaiset tapahtumat Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä

1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Sairaanhoitopiirin vuosi 2018 oli kiireinen ja menestyksellinen. Toimintaa siirtyi maakunnan muista
sairaaloista keskussairaalaan valtakunnallisten keskittämissäädösten johdosta ja kysynnän kasvu
jatkui. Samaan aikaan sairaanhoitopiiri on edistänyt merkittäviä, suuria projekteja: sote-uudistuksen
suunnittelua, uuden Assi-sairaalan suunnittelua ja 8 tähden sairaala –hanketta.

Kuntayhtymän toimintakulut olivat noin 222 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta noin 1,7
%.  Suurista kulueristä henkilöstökulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna noin 4,8 %. Tämä
johtui pääosin palkkakulujen ennakoitua suuremmasta kasvusta. Palkkakulujen ylitys johtui arvioitua
suuremmista virka- ja työehtosopimuksiin sisältyneistä palkkojen korotuksista, Forssan leikkaustoi-
minnan siirtymisestä aiheutuneista henkilöstölisäyksistä sekä palveluiden kysynnän kasvusta. Pal-
veluiden kysynnän kasvu edellytti aiemmin avoimena olleiden ja määräaikaisesti hoidettujen virkojen
ja toimien täyttämistä vakinaisesti.

Ulkopuolisten sairaaloiden aiemmin voimakkaasti kasvanut käytön kasvu on pysähtynyt ja jopa
kääntynyt hienoiseen laskuun. Laskua on erityisesti ollut suunnitellusti muiden sairaaloiden hoitoon
lähetettyjen potilaiden osalta. Tämä on osaltaan mahdollistunut sairaanhoitopiirin onnistuttua täyttä-
mään omia, pitkään avoinna olleita virkoja. Ulkopuolisten sairaaloiden käyttö on hieman yli kahden
vuoden ajan ollut keskimäärin n. 3,45 milj. euron tasolla kuukaudessa.

Hoidon saatavuutta reaaliajassa kuvaava mittaristo otettiin käyttöön alkuvuodesta 2018. Kansalai-
silla on näin ollen entistä parempi mahdollisuus arvioida, miten nopeasti pääsy erikoissairaanhoitoon
tapahtuu. Kaikille avoimet mittarit mahdollistavat myös sairaaloiden parempaa vertailua omaa valin-
nanvapautta käytettäessä.

Valtioneuvoston eräiden toimintojen keskittämisestä annetun asetuksen myötä Forssan sairaalan
anestesiaa ja leikkaussaliolosuhteita vaativat toiminnot keskitettiin keskussairaalaan Hämeenlin-
naan kevään 2018 aikana. Vastaavat toiminnot Riihimäen yksiköstä oli siirretty keskussairaalaan jo
vuoden 2017 aikana. Hämeenlinnan leikkausosastojen toimenpidemäärät kasvoivat muutosten seu-
rauksena n. 1.400 toimenpiteellä (+13 %) vuoteen 2017 verrattuna. Leikkausten määrän kasvu ai-
heutti mm. ajoittaista vuodeosastojen tilanahtautta, johon kyettiin vastaamaan toiminnanohjausta
kehittämällä.

Sairaanhoitopiiriin perustettiin syksyllä 2018 uutena toimintona palliatiivinen poliklinikka vastaamaan
ja kehittämään niiden potilaiden hoidosta, joiden sairauteen parantavaa hoitoa ei enää ole tarjolla.

Sairaanhoitopiiri käynnisti joidenkin sairauksien vaikuttavuuden mittausohjelman Ruotsissa kehite-
tyn ja siellä laajassa käytössä olevan järjestelmän avulla. Tämä mahdollistaa sairaanhoitopiirin hoi-
totulosten ja resurssien käytön vertailun ruotsalaisten sairaaloiden tulosten kanssa. Hanke käynnis-
tettiin pilottiluontoisena, mutta hyviksi arvioitujen tulosten myötä käyttöä laajennettiin jatkuvaksi lop-
puvuoden 2018 aikana. Vuoden 2018 lopussa oli mahdollista tuottaa vertailutietoa lihavuuskirurgian,
aivoinfarktin, rintasyövän, selkäkirurgian ja raskauden ja synnytysten hoidon tuloksista. Hankkeessa
oli käynnistymässä myös pilottiluontoinen vertailuhanke joidenkin suomalaisten sairaanhoitopiirien
kesken.

Yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa toteutettu yhteistyö- ja rakenneselvitys valmistui ke-
väällä 2018 ’8 tähden yliopistollinen sairaala’ -nimellä. Hankeselvityksen perusteella päätettiin jatkaa
rakenteellisen yhteistyön selvittämistä ja sitä varten Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin valtuusto
päätti myöntää sairaanhoitopiirin hallitukselle valtuudet osakkeiden merkitsemiseen yhteistyön ke-
hittämistä varten perustettavasta ’Tays alustayhtiö Oy:stä’. Huhtikuussa 2018 Etelä-Pohjanmaan
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sairaanhoitopiirin hallitus teki päätöksen hankkeeseen osallistumisesta. Yhteistyönhankkeen valmis-
telua jatketiin kolmen sairaanhoitopiirin kesken.

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 15.2.2018 investointien rajoituslakiin perustuvan poikkeusluvan
uuden Assi-sairaalan rakentamisen rahoitukseen. Hankkeen toteuttamiseksi kilpailutettiin allianssi-
mallinen urakkasopimus. Allianssikilpailutuksen voitti yhteenliittymä Skanska, Sweco ja arkkitehti-
työyhteenliittymä Team Integrated. Hankkeen kehitysvaihe käynnistyi keväällä 2018. Runsaasti sai-
raalan henkilöstöä on osallistunut hankesuunnitteluun kuluneen vuoden aikana.

Sairaanhoitopiirin nykyisten kiinteistöjen ja maa-alueiden myyntiä edistettiin kuluneen vuoden ai-
kana. Tavoitteena on luopua sairaanhoitopiirin nykyisistä kiinteistöistä siten, että sairaanhoitopiiri
olisi vuokralla nykyisissä kiinteistöissä loppuajan ennen uuden Assi-sairaalan valmistumista. Nykyis-
ten kiinteistöjen tasearvoja tarkistettiin lähemmäs niiden arvioitua myyntihintaa kirjaamalla tilinpää-
töksessä rakennusten lisäpoistoja valtuuston 12.6.2018 hyväksymällä tavalla. Pysyvien vastaavien
arvonalennuksen johdosta syntynyt alijäämä katettiin peruspääomaa alentamalla.

Sairaanhoitopiirin hallintosääntöä kehitettiin ja muokattiin tarkastuslautakunnan vuodelta 2017 anta-
man tarkastuskertomuksen perusteella siten, että taloudelliset ja toiminnalliset vastuut ylimmän vir-
kamiesjohdon osalta jakautuisivat johdonmukaisesti.

Sairaanhoitopiirin johtaja ilmoitti eläkkeelle jäämisestään loppuvuodesta ja uuden johtajan rekrytointi
käynnistyi aivan vuoden lopulla.

Suuret hankkeet (Assi-sairaala ja 8 tähden sairaala-hanke) jatkuvat edelleen vuoteen 2019 ja sote-
uudistuksen kohtalo selvinnee alkuvuodesta 2019. Seuraavakin vuosi tulee olemaan sairaanhoito-
piirille työntäyteinen ja sekä toiminnallisesti että taloudellisesti haasteellinen. Erinomaisen henkilö-
kunnan ja ahkeran työnteon myötä katsomme kuitenkin optimisesti tulevaisuuteen.



6

1.2 Sairaanhoitopiirin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Johtoryhmien kokoonpanot 31.12.2018

Sairaanhoitopiirin johtoryhmä

sairaanhoitopiirin johtaja, puheenjohtaja, Juvonen Hannu
hallintojohtaja, sihteeri, Luukko Miia
henkilöstöjohtaja, Alaluusua Petri
henkilöstön edustaja, Saarinen Jukka
johtajaylihoitaja, Leino Kirsi
johtajaylilääkäri, Ranta Seppo
projektinjohtaja, Kukkonen Petrus
talous- ja tukipalvelujohtaja, Pitkämäki Tero
tietohallintojohtaja, Paananen Ari-Pekka

Sairaanhoitopiirin laajennettuun johtoryhmään kuului edellisten lisäksi:

hallintoylilääkäri, Kuusisto Hanna
tekninen johtaja, Vuorijärvi Ville
tulosalueylilääkäri, Palomäki Ari
tulosalueylilääkäri, Salenius Stephan
tulosalueylilääkäri, Vainio Merja
tulosalueylihoitaja, Ottman-Salminen Mirja
tulosalueylihoitaja, Patteri Eija
vs. tulosalueylihoitaja, Nummelin Jalmiina
viestintäpäällikkö, Kiemunki Iisakki

Palvelutuotannon johtoryhmä

johtajaylilääkäri, puheenjohtaja, Ranta Seppo
projektipäällikkö, sihteeri, Narsakka Hanna
hallintoylilääkäri, Kuusisto Hanna
henkilöstön edustaja, Saarinen Jukka
johtajaylihoitaja, Leino Kirsi
palvelutuotantojohtaja, avoin
tulosalueylilääkäri, Palomäki Ari
tulosalueylilääkäri, Salenius Stephan
tulosalueylilääkäri, Vainio Merja
tulosalueylihoitaja, Ottman-Salminen Mirja
tulosalueylihoitaja, Patteri Eija
vs. tulosalueylihoitaja Nummelin Jalmiina
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Tulosalueiden johtoryhmät
Operatiivinen tulosalue

tulosalueylihoitaja, puheenjohtaja, Ottman-Salminen Mirja
osastotoiminnan ylihoitaja, sihteeri, Koljonen Marja
henkilöstön edustaja, Penttilä Outi
osastonhoitaja, leikkaustoiminta, Hietaranta Sonja
palvelutuotantojohtaja, avoin
tulosalueylilääkäri, Vainio Merja
tulosyksikköjohtaja, röntgenyksikkö Meronen Timo
ylifyysikko, Saali Keijo
ylilääkäri, anestesiologia, Puolakka Risto
ylilääkäri, kirurgia, Kortelainen Kati

Konservatiivinen tulosalue

tulosalueylilääkäri, puheenjohtaja, Palomäki Ari
tulosalueylihoitaja, sihteeri, Patteri Eija
henkilöstön edustaja, Huhta Pirjo
osastonhoitaja, Henriksson Eila
osastotoimintojen ylihoitaja, Koljonen Marja
palvelutuotantojohtaja, avoin
ylilääkäri, fysiatria Rantanen Pekka
ylilääkäri, lastentaudit Tomminen Arja
ylilääkäri, neurologia Keränen Tapani
ylilääkäri, sisätaudit Hirvioja Alpo

Psykiatrian tulosalue

tulosalueylilääkäri, puheenjohtaja, Salenius Stephan
tulosaluesihteeri, sihteeri, Räty Leena
henkilöstön edustaja, Kärkkäinen Sanna
johtava psykologi, Oinonen Ritva
osastonhoitaja, Forss Kari
osastonylilääkäri, Riihimäen aikuispsykiatrian poliklinikka, Vaarnamo Ilpo
palvelutuotantojohtaja, avoin
vs. tulosalueylihoitaja, Nummelin Jalmiina
ylilääkäri, lastenpsykiatria, Sarelahti Minna
ylilääkäri, nuorisopsykiatria, Tuominen Tiina

Tukipalvelujen tulosalue

talous- ja tukipalvelujohtaja, puheenjohtaja, Pitkämäki Tero
controller, sihteeri, Pohjavirta Terhi
henkilöstöjohtaja, Alaluusua Petri
henkilöstön edustaja, Virtanen Sirpa
hoidon tukipalvelujen päällikkö, Lehtiö Asta
koulutuspäällikkö, Tiesmaa Leena
materiaalipäällikkö, Vähämäki Päivi
palvelupäällikkö, Helenius Jaana
pesulanhoitaja, Mattila Susanna
ravitsemispäällikkö, Vihersaari Tuula
sihteerityön esimies, Göransson Niina
tekninen johtaja, Vuorijärvi Ville
tietohallintojohtaja, Paananen Ari-Pekka
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Kuntayhtymän toimielimet

VALTUUSTO, 31 jäsentä

Puheenjohtaja Mauri Ojamäki Hämeenlinna
I varapuheenjohtaja Päivi Kankaanmäki Hämeenlinna
II varapuheenjohtaja Pentti Mansikkamäki Forssa

Kunta Asukasluku Varsinaiset jäsenet Varajäsenet
31.12.2017

Forssa 17 185 Pentti Mansikkamäki
lääketieteen lis.

Eero Hirvikoski

Sirkka-Liisa Ilvonen
eläkeläinen

Suvi Aaltonen

Emmi Lintonen
optikko

Tarja Rajahalme-Tahvanainen
palveluohjaaja

Hattula 9 610 Matti Hämäläinen
yrittäjä, markkinointipäällikkö

Ville Viitanen
ensihoitaja

Jaana Laine
yrittäjä

Kirsi Kauppi

Matti Puotila
agronomi

Pete Herranen

Hausjärvi 8 504 Kaisa Liski Satu Hietanen

Marko Ruottu
edustaja

Risto Tiippana

Jari Mäkinen
työpäällikkö

Kari Masalin

Humppila 2 290 Eevastiina Perälä Reetta Koskinen

Timo Nikkanen Juha Rantanen

Hämeenlinna 67 662 Mauri Ojamäki
eläkeläinen

Päivi Kankaanmäki

Veli-Matti Risku

Pia-Nina Mohr
fysioterapeutti, yrittäjä

Pekka Arvio Juha Tuomi
apulaisylihammaslääkäri toimitusjohtaja, nuohoojamestari

Sara Syyrakki
eläinlääkäri

Anna Koskela

Janakkala 16 607 Helena Puistola
lehtori

Isto Pihkala
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Eeva Salmela
nuoriso-ohjaaja, lastenhoitaja

Anne Heikkinen

Marko Ahtiainen
advisor, yritysagentti

Tomi Pohjantähti

Jokioinen 5 286 Charlotte Nummenranta
metallityöntekijä

Ursula Mansikka

Eija Huhtala
teurastamotyöntekijä

Leena Puura
sairaanhoitaja AMK laboratorioteknikko

Loppi 8 028 Heli Lehtilä
yrittäjä, opettaja

Kristiina Tuohimaa-Salminen

Kari Vida

Satu Pirttilä
sosionomi AMK, diakoni

Karoliina Saari Eeva Pyhälammi
hoitotyön johtaja toiminnanjohtaja

Riihimäki 29 021 Juha Eronen
kuljetuspäällikkö

Kari Julen

Tessa Saarinen

Timo Rintakoski
myynti-insinööri

Anne Kujala Silja Nurmi
henkilöstöpäällikkö

Taina Karppinen Sari Lukkaroinen
työterveyshoitaja

Tammela 6 155 Sari Kaakinen Leena Vehmas

Tapio Leino Kati Leino
myyjä

Ypäjä 2 372 Jukka Aaltonen
huoltomies

Terhi Löfstedt

Pasi Kaunisto
kirvesmies

Sari Airo
aluepäällikkö, agrologi

YHTEENSÄ 172 720

Valtuusto kokoontui neljä kertaa ja käsitteli 47 asiaa. Sihteerinä toimi hallintojohtaja Miia Luukko.



11

HALLITUS, 11 jäsentä

Varsinaiset jäsenet Varajäsenet

Puheenjohtaja Kaija-Leena Savijoki Hämeenlinna Sari Rautio Hämeenlinna
KM, erityisopettaja, luokan-
opettaja

Varapuheenjohtaja Kari Kaistinen Riihimäki Janne Kankaantähti Riihimäki
toimitusjohtaja myyjä

Jäsenet Minna Penttilä Forssa Sari Kortepohja Jokioinen
fysioterapeutti, toimitusjoh-
taja

Riku Bitter Riihimäki Aleksi Rautiainen Loppi
toimitusjohtaja

Kirsti Suoranta Hämeenlinna Mia Heinonen Hämeenlinna
erityisluokanopettaja tarjoilija

Rauno Kurki Janakkala Mikko Viskari Janakkala
liittosihteeri, eläkeläinen

Merja Taponen Janakkala Lissa Joensuu Riihimäki
FM, maa- ja metsätalousyrit-
täjä

lähihoitaja

Sakari Raiskio Jokioinen Simo Pärssinen Tammela
tutkija

Terhi Mäntymaa Riihimäki Suvi Aaltonen Forssa
lääkäri työllisyydenhoidon pääl-

likkö

Päivi Sieppi
ympäristöneuvontapäällikkö

Hämeenlinna Airi Raitaranta
asiantuntija

Hämeenlinna

Vesa Mäkinen Hämeenlinna Tauno Lahtinen Hämeenlinna
palvelupäällikkö eläkeläinen (konstaa-

peli evp)

Hallitus kokoontui 12 kertaa ja käsitteli 162 asiaa. Esittelijänä toimi sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen
ja sihteerinä hallintojohtaja Miia Luukko.
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TARKASTUSLAUTAKUNTA, 5 jäsentä

Varsinaiset jäsenet Varajäsenet

Puheenjohtaja Matti Hämäläinen Hattula Matti Eroaho Hämeenlinna
yrittäjä, markkinointipääl-
likkö

Varapuheenjohtaja Pekka Arvio Hämeenlinna Juha Tuomi Hämeenlinna
apulaisylihammaslääkäri toimitusjohtaja, nuo-

hoojamestari

Jäsenet Ritva Aho Forssa Marja Widen Jokioinen
painatussihteeri, eläke-
läinen

vakuutussihteeri, elä-
keläinen

Aira Suikki Humppila Kaija Romppainen Humppila

Heikki Koskela Hämeenlinna Martti Leppälä Hämeenlinna
maanviljelijä, eläkeläinen

Tilintarkastajana tilikaudella 2017 - 2018 toimi BDO Audiator Oy vastuunalaisena tilintarkastajanaan JHT, HT
Minna Ainasvuori. Vastuunalainen tilintarkastaja toimi tarkastuslautakunnan sihteerinä.



13

1.3 Yleinen taloudellinen kehitys

Maailmantaloudessa korkeasuhdanne jatkuu, vaikka nopein kasvuvaihe onkin selvästi taittumassa.
Suomen kansataloudessa vuosi 2018 oli suhdannevaiheen paras. Suomen talouden kasvu hidastuu
kuitenkin selvästi noin 1,5 % vuosikasvuihin tulevina vuosina. Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2021
- 2022 talouskasvun arvioidaan palaavan noin 1 %:n tasolle.

Vuonna 2018 Suomen BKT:n kasvu oli noin 3,0 %. Vuonna 2019 talouskasvu hidastuu 1,7 % pro-
senttiin. Merkittävin yksittäinen talouskasvua hidastava tekijä on rakennusinvestointien supistumi-
nen. Myönteistä talouskehitystä on kuluvana vuonna tukenut suhteellisen matalalla pysynyt inflaatio.
Tilastokeskuksen mukaan Suomen inflaatio oli vuoden 2018 syyskuussa 1,4 %, joka oli euroalueen
2,0 %:n inflaatiota pienempi. Suhdannetilanteen normalisoituminen ei kuitenkaan riitä parantamaan
julkisen talouden tilaa olennaisesti, sillä väestön ikääntyminen jatkuu ja rakenteellinen työttömyys
on edelleen korkea.

Valtiovarainministeriön vuosille 2019 - 2022 tekemän julkisen talouden suunnitelman mukainen an-
siotason nousu vuonna 2018 oli noin 1,9 %.  Ansiotason nousu kiihtyy vuonna 2019 noin 2,5 pro-
senttiin sopimuskorotusten seurauksena. Vuonna 2020 hyvä talouskasvu ja julkisen sektorin loma-
rahojen palautuminen kiihdyttävät edelleen ansiotason nousua 2,8 prosenttiin.

Kuntatalouden ja sairaanhoitopiirien talouden tilannekuva

Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätöstietojen mukaan kuntatalous vahvistui vuonna 2017. Kuntien
verotulot kasvoivat keskimäärin 2 % vuonna 2017. Toisaalta valtionosuuksien leikkaukset laskivat
verorahoituksen tuottoa. Kanta-Hämeessä verotulojen kasvu ylitti vuonna 2017 maan keskiarvon.
Alustavien tilinpäätöstietojen mukaan vuonna 2018 kuntatalous heikkeni edellisvuodesta toiminta-
menojen kasvun nopeutuessa ja verotulojen kasvun hidastuessa.

Vuonna 2019 kuntatalouden tuloksen arvioidaan hieman paranevan, mutta toisaalta toimintamenoja
kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvu ja kunta-alan palkankorotukset sekä
kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkausten päättyminen. Kuntatalouden palkkasumman kasvuen-
nuste vuodelle 2018 oli noin 4,2 % ja vuonna 2019 edelleen 3,5 %.

Valtionvarainministeriön kuntatalousohjelman (2019 - 2022) mukaan sairaanhoitopiirien taloudelli-
sen tilanne on koko maassa parantunut. Vuoden 2017 tilinpäätöstietojen mukaan sairaanhoitopiirien
yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 84 milj. euroa positiivinen. Tilikauden tulos oli negatiivinen kahdella
sairaanhoitopiirillä ja näilläkin tulos oli vain lievästi negatiivinen. Vuotta 2018 koskevien alustavien
tilinpäätöstietojen mukaan sairaanhoitopiirien taloustilanne on heikentynyt ja tilikauden tulos on
useissa sairaanhoitopiireissä alijäämäinen.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin taloustilanne

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja sen jäsenkunnat ovat vuodesta 2015 alkaen kattaneet kertyneitä
alijäämiä talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Tasapainottamisohjelman mukaan sairaan-
hoitopiirin alijäämät katetaan ennen maakuntahallinnon aloittamista. Talouden tasapainottamisoh-
jelmaa aloitettaessa sairaanhoitopiirin taseessa oli alijäämää reilut 25 milj. euroa. Vuoden 2018 lo-
pussa sairaanhoitopiirin taseessa on vanhoja alijäämiä noin 4,5 milj. euroa. Suurin osa tästä alijää-
mästä katetaan sairaanhoitopiirin taseessa olevan poistoeron määrällä.

Ahvenistolla sijaisevien rakennusten tasearvosta alaskirjattiin vuoden 2018 tilinpäätöksessä 60 milj.
euroa. Taseen pysyvien vastaavien ryhmään kuuluvien rakennusten arvonalennuksesta johtuen sai-
raanhoitopiirin alijäämä vuodelta 2018 on noin 53,2 milj. euroa. Alaskirjauksesta johtuva pysyvien
vastaavien vähennys katettiin alentamalla sairaanhoitopiirin omaa peruspääomaa vastaavalla mää-
rällä. Arvonalennuskirjaus on sairaanhoitopiirin toiminnasta johtumaton erillinen toimenpide, joka ka-
tetaan peruspääomaa alentamalla, joten sillä ei ole vaikutusta sairaanhoitopiirin alijäämän kattamis-
ohjelmaan. Kuntayhtymän peruspääoma on muodostettu nykyiseen kirjanpitojärjestelmään siirryttä-
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essä vuonna 1997 ja sen määrään on vaikuttanut pysyvien vastaavien arvo, joka sen aikaisten kir-
janpitokäytäntöjen mukaisesti arvostettiin melko korkeaksi rakennusten palvelutuotantokyvyn mu-
kaisesti. Rakennusten poistoaika oli 30-40 vuotta vanhojen säännösten mukaisesti. Vuodesta 2013
alkaen rakennusten poistoaikana on käytetty 20 vuotta.  Arvonalennuskirjauksen jälkeen kuntayhty-
män Ahveniston rakennusten tasearvo vastaa paremmin niiden arvioitua käypää arvoa.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri käynnisti alkuvuodesta uuden sairaalan rakennushankeen, jolle
saatiin lupa sosiaali- ja terveysministeriöltä tammikuussa 2018. Hanke on käynnistynyt vuoden 2019
loppuun kestävällä kehittämisvaiheella, joka jälkeen rakentaminen alkaa suunnitelmien mukaan
vuonna 2020. Hankkeen kokonaiskustannusarvio kustannusnousuvarauksineen on noin 380 milj.
euroa, josta rakentamis- ja laitehankintakustannukset ovat noin 320 milj euroa.

1.4 Sairaanhoitopiirin strategisten tavoitteiden toteutuminen

Sairaanhoitopiirin strategiakausi vuosille 2017 - 2018 valmisteltiin vuoden 2016 aikana aiemman
strategian pohjalta.

Strategiset tavoitteet vuosille 2017 - 2018 olivat:

- Perustamme tulevaisuuden toimintamme uudenlaisiin kumppanuuksiin yliopistosairaalan ja va-
littujen yksityisten toimijoiden kanssa.

- Kumppanuuksilla varmistamme toiminnan jatkuvuuden ja korkean laadun.
- Kasvatamme asiakas- ja tulopohjaamme maakunnan ulkopuolelle ja varmistamme talouden ta-

sapainon.
- Tuotamme potilaillemme ainutlaatuisen palvelukokemuksen.
- Varmistamme erikoissairaanhoidon palvelut ”Oma Häme” -palvelukokonaisuudessa vuodesta

2019.
- Rakennamme modernin, kustannustehokkaan ja laadukkaan tulevaisuuden sairaalan.

Sairaanhoitopiiri on toteuttanut strategiaa systemaattisesti vuosien 2017 ja 2018 aikana. Keskeisten
tavoitteiden osalta on edistetty tavoitteiden mukaisesti. Strategisten tavoitteiden pohjalta on laadittu
sairaanhoitopiirin strategiset kehitysohjelmat, joiden kautta on merkittävästi uudistettu sairaanhoito-
piirin toimintaa.

Keskeiset toimintaympäristön vaikuttavat tekijät eivät ole muuttuneet strategiakauden aikana; va-
paan hoitopaikan valinnan taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen kasvua, sote-integraation hal-
linnollista valmistelua, taloudellisten toimintaedellytysten rajallisuutta sekä yhteistyön kehittäminen
erityisvastuualueella.

Sairaanhoitopiirin strategiset kehitysohjelmat

· Uuden hallintosäännön mukaisen johtamisjärjestelmän käyttöönotto
· Sairaalan näkyvyys ja tunnettavuus
· Hoidon saatavuus ja palvelulupaus
· Asiakaskokemus
· Sopimusten omistajuus, hankintojen hallinta
· Talousarvioprosessin ja talouden seurannan kehittäminen
· TAYS yhteistyö
· Oma Häme integroitu palvelukokonaisuus
· Lääketieteellinen toiminta, laatu, tuottavuus & vaikuttavuus
· Kannustepalkkajärjestelmä
· Toiminnan siirtyminen maakunnalle
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Uuden hallintosäännön mukaisen johtamisjärjestelmän käyttöönotto

Sairaanhoitopiiri on päivittänyt hallintosääntöä kaksi kertaa strategia kauden aikana. Ensimmäisessä
vaiheessa 2016, johtoryhmärakennetta ja johtamisjärjestelmää uudistettiin. Tulosalueiden johtami-
sessa painotettiin hoitotieteen ja lääketieteen johtamislinjaa ja palvelutuotantojohtaja nimitettiin joh-
tajaylilääkärin ja hallintoylilääkärin rinnalle johtamaan toimintaa. Johtoryhmä rakenne muutettiin kak-
sitasoiseksi laaja / suppea johtoryhmä. Lisäksi sairaanhoitopiirin tulosalueiden määrää tiivistettiin
viidestä neljään. Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue lakkautettiin ja toiminta siirrettiin operatii-
viselle ja tukipalveluiden tulosalueille.

Toisessa vaiheessa tarkastuslautakunnan ohjeistuksen mukaan johtajaylilääkärin, hallintoylihoitajan
ja palvelutuotantojohtajan vastuita selkeytettiin niin, että hallintosääntöön kirjattiin toiminalliset ja ta-
loudelliset vastuut myös johtajaylilääkärille ja hallintoylihoitajalle. Hallituksen päätös 3.10.2018 §
103.

Johtoryhmä rakennetta on kehitetty kaksiportaiseksi valmistelu- ja päätöksentekosyklin sujuvoitta-
miseksi. Syksyllä 2018 käynnistettiin lisäksi palvelutuotannon johtoryhmän toiminta: johtajaylilääkä-
rin johtama ryhmä käsittelee erityisesti kliinisten tulosalueiden toimintaan liittyviä kysymyksiä.

Sairaalan näkyvyys ja tunnettavuus

Vuoden 2017 aikana määritettiin Khshp:n viestinnälle arvot, kanavat ja vastuut – tavoitteena oli nos-
taa esiin viestinnän keskiöön asiakkaat, osaaminen ja tekijät. Tähän liittyen aktivoitiin sairaanhoito-
piirille sosiaalisen median kanavat, uusittiin julkiset verkkosivut visuaalisesti moderneiksi sekä asia-
kaslähtöisemmiksi, laadittiin esitemateriaali sekä pilotoitiin digitaalista markkinointia. Mediaviestin-
nässä korostui säännöllisyys, ennakoiminen ja tarvittaessa nopea reagointi.

Vuoden 2018 aikana Khshp:n asioista tiedotettiin edelleen aktiivisesti mediaan ja viestittiin omien
kanavien eli verkkosivujen, Twitterin, Facebook-sivujen (Kanta-Hämeen keskussairaala, Ahveniston
sairaala, Synnytä Hämeenlinnassa ja Silmäyksikkö KHKS) sekä vuoden aikana uudistetun tiedotus-
lehtemme Sinua kuunnellen kautta. Vuoden aikana käynnistettiin myös ”Herra Sattunen” -markki-
nointikonsepti, jonka ensimmäinen kampanja toteutettiin kohdennettuna digitaalisena Google disp-
lay-, Facebook- ja Youtube-mainontana.

Viestinnän onnistumista on mitattu Meltwaterilta tilatulla media-analyysilla ja Innolink Researchin
kanssa vuosittain (vuodesta 2015 lähtien) toteutetulla vetovoima- ja brändi -kyselytutkimuksella. Tu-
losten perusteella näkyvyytemme ja tunnettavuutemme kääntyivät vuonna 2018 ensimmäistä kertaa
selkeään kasvuun tutkimushistorian aikana.

Eniten huomiota julkisuudessa vuoden 2018 aikana saivat tammikuussa yhteistyössä Flowmedik
Oy:n kanssa julkaistu e-Odotusmittari, jonka kautta Khshp ensimmäisenä suomalaisena sairaanhoi-
topiirinä toi reaaliaikaiset jonotietonsa asiakkaidensa tarkasteltaviksi. Jonomittarin ohella eniten
myönteistä valtakunnallista huomiota saivat 8 tähden sairaala -hankkeen eteneminen, Ahveniston
sairaalan (Assin) nimen, brändin ja konseptin julkistaminen ja vaikuttavuusmittauksen käynnistämi-
nen. Kielteistä julkisuutta syntyi sairaalan turvallisuuteen ja tekniikkaan liittyneistä vaaratapahtu-
mista.

Asiakaskokemus

Asiakaskokemuksen parantamista on jatkettu strategiakauden aikana systemaattisesti asiakasläh-
töisyyden toimintaohjelman mukaisesti.

Asiakaslähtöisyyden painopistealueet ovat:
· Hyvä turvallinen hoito
· Ylivertainen palvelukokemus
· Lisäarvon tuottaminen asiakkaalle
· Hoitoon pääsyn nopeus ja oikea-aikaisuus
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Asiakaslähtöisyyden kulmakivenä on Potilas ensin –ajattelu. Strategiakauden aikana on palkittu an-
sioituneita ammattilaisia ja yksiköitä potilastyössä potilas ensin palkinnoilla. Sairaanhoitopiiri on
myös rekrytoinut asiakaspalvelun eritysasiantuntijan, jonka tehtävänä on tukea sekä johtoa, että yk-
siköitä asiakaspalvelun kehittämisessä.

Sairaalan slogania ”Sinua kuunnellen” vahvistava palautekokonaisuuden uudistuksen suunnittelu
saatiin päätökseen ja uusi käytäntö aloitettiin 17.9.18. Palautemuodot ovat jatkuvassa käytössä
oleva asiakaskysely (entisten kohdennettujen kyselyjen sijaan) ja vapaamuotoinen palaute.

Sopimusten omistajuus, hankintojen hallinta

Hankintaosaamista on parannettu strategiakauden aikana koulutusten ja perehdytysten kautta. Han-
kintojen ohjaus ja koordinointi tehdään kootusti niin, että periaatteet ovat palveluiden tuottajien osalta
yhteneväiset kaikilla tulosalueilla. Hankintaohjeistusta on päivitetty myös EU:n tietosuoja-asetuksen
mukaisesti.

Sopimusten omistajuutta on selkeytetty ja neuvottelukyvykkyyteen on panostettu.

Talousarvioprosessin ja talouden seurannan kehittäminen

Talousarvioprosessissa tavoitteiden asettamista ja niiden toteutumisen seurantaa on parannettu.
Talousarviovuoden aikaisessa talouden seurannassa on vuonna 2018 otettu käyttöön sairaanhoito-
piirin talouden ennustemalli. Ennustemallin avulla ennakoidaan talouden kehitystä talousarviovuo-
den aikana. Tuloalueiden tasolla ennustetaan vastaavalla tavalla myös henkilöstömenojen kehitystä.

Kuukausittaista talouden ja toiminnan seurantaa on kehitetty ottamalla raportointiin mukaan talouden
kehityksen lisäksi myös toiminnan kehitystä kuvaavat suoritteet.

Tays yhteistyö

Taysin kanssa tehtävän yhteistyön edistäminen aloitettiin strategiakauden alussa 2016-17. Neuvot-
teluiden myötä toteutettiin yhteistyön tiivistämistä koskeva selvitys yhteistyössä Ernst & Young Oy:n
kanssa. Selvitys toteutettiin marraskuun 2017 ja huhtikuun 2018 välillä. Selvityksen tulokset käsitel-
tiin sairaanhoitopiirin hallituksessa ja valtuustossa keväällä 2018. Hallitus esitti (Hallitus 22.5.2018 §
70) yhteistyön kehittämisen jatkamista selvityksen mukaisesti ja alustayhtiön perustamista toiminnan
jatkokehittämiseen. Sairaanhoitopiirin valtuusto (12.6.2018 § 24) teki päätökset hallituksen esityksen
mukaisesti. Yhteistyön tiivistämisen valmistelua on jatkettu valtuuston linjauksen mukaisesti. Pää-
tösesitys toiminnallisen yhteistyön osalta on suunnitelmissa tuoda sairaanhoitopiirin päättäviin toi-
mielimiin syksyllä 2019.

Sairaanhoitopiiri on strategiakauden aikana siirtänyt kardiologisten palveluiden tuottamisvastuun
Tays Sydänkeskus Oy:lle. Sydänkeskus vastaa kardiologisten paleluiden tuottamisesta Kanta-Hä-
meessä väestövastuulla. Valtuuston päätös 26.10.2016 § 35.

Khshp ja Pshp:n Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos ovat 2018 syys-marraskuu aikana toteut-
taneet radiologiaa, kliinistä neurofysiologiaa, kliinistä fysiologiaa, isotooppeja ja sairaala-apteekkitoi-
mintaa koskevan esiselvityksen yhteistyön tiivistämisestä. Esiselvityksen tuloksena työryhmä esitti
sairaanhoitopiirin hallitukselle siirtymistä selvitykseen, jonka tavoitteena on yhteisen toiminnallisen
kokonaisuuden muodostaminen radiologian, kliinisen neurofysiologian, kliinistä fysiologian ja iso-
tooppien osalta. Hallituksen päätös 11.12.2018 § 157.
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Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on pienellä ̈ osuudella (3 % yhtiön osakekannasta) ollut Coxa Oy:n
omistaja sen perustamisesta lähtien. Käytännön toiminnassa sairaanhoitopiiri on Coxaan nähden
osin sekä ̈ kilpailija, että ̈ osin yhteistyökumppani. Kilpailua on lonkan ja polven primaaritekoniveltoi-
minnassa, jossa sairaanhoitopiirin alueelta on hakeutunut merkittävä määrä potilaita vapaata hoito-
paikan valintaa hyödyntäen Coxaan hoidettavaksi. Toisaalta yhteistyötä ̈ tehdään uusintaleikkausten
osalta.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiristä ̈ on viime vuosina kiihtyvällä ̈ tahdilla hakeutunut vapaalla valin-
nalla ortopedian erikoisalan potilaita muiden julkisten palvelutuottajien, ja erityisesti Coxan, hoidet-
tavaksi. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin strategiassa yhteistyön tiivistäminen Pirkanmaan sairaan-
hoitopiirin kanssa on noussut merkittävään asemaan (8 tähden sairaalahanke). Laajaa yhteistyötä ̈
tehdään jo tällä ̈ hetkellä ̈ Pirkanmaan sairaanhoitopiirin enemmistöomistuksessa olevien yhtiöiden
Fimlab Laboratoriot Oy:n ja TAYS Sydänkeskus Oy:n kanssa. Edellä mainituista syistä olisi luonte-
vaa, että ̈myös Coxan kanssa olisi sovittu toiminnallisesta nykyistä ̈ laajemmasta yhteistyöstä ̈. Yh-
teistyön tiivistämisestä on neuvoteltu tavoitteena, että Khshp myisi tekonivelleikkausten liiketoimin-
tansa Coxa Oy:lle, joka puolestaan aloittaisi oman leikkaustoimintansa Hämeenlinnassa. Tavoit-
teena on ollut samassa yhteydessä laajentaa Khshp:n omistusta Coxa Oy:ssa osakeyhtiölain mu-
kaiseen vähemmistöomistusasemaan vaikutusvallan turvaamiseksi yhtiön kehittämisessä. Neuvot-
teluja ovat mutkistaneet Coxan arvio siitä, että Hämeenlinnan keskussairaalan nykyiset tilat eivät
sellaisinaan sovellu Coxan toimintaan. Neuvottelut jatkuvat edelleen vuoden 2019 puolelle.

Oma Häme integroitu palvelukokonaisuus

Sairaanhoitopiiri on osallistunut aktiivisesti Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun yhteistyössä
Oma Häme valmisteluorganisaation kanssa.

Lääketieteellinen toiminta, laatu, tuottavuus & vaikuttavuus

Palliatiivisen poliklinikan toiminta käynnistettiin sairaanhoitopiirin valtuuston päätöksen (12.6.2018 §
22) mukaisesti syksyllä 2018. Toiminnalla tavoitellaan niiden potilaiden hoidon laadullista paranta-
mista, joiden kohdalla parantava hoito ei enää tule kysymykseen. Toiminnalla pyritään myös ohjaa-
maan resurssien käyttöä näiden potilaiden kohdalla yhdenmukaiseksi maakunnan alueella.

Khshp otti vuoden 2019 alkupuolella käyttöön Ruotsissa Sveus-hankkeessa (www.sveus.se) kehi-
tetyn ERA Vision -järjestelmän, jolla voidaan mitata ja seurata sairausryhmäkohtaista hoidon vaikut-
tavuutta, laatua ja resurssien käyttöä. Käyttöönotto aloitettiin pilottihankkeella, jossa potilasryhminä
olivat aivoinfarktin sekä raskauden ja synnytyksen hoito. Hyvien kokemusten perusteella käyttöä
laajennettiin kesän ja alkusyksyn 2018 aikana lihavuuskirurgian, rintasyövän ja selkäkirurgian poti-
lasryhmiin. Syksyllä 2018 käynnistettiin myös neuvottelut muiden suomalaisten sairaanhoitopiirien
osallistumisesta kokeiluhankkeeseen, jossa ERA Vision -järjestelmän käyttökelpoisuutta tarkastel-
laan laajemmin Suomen olosuhteissa.

Kannustepalkkajärjestelmä

Sairaanhoitopiiri on yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa rakentanut kannustepalkkajärjestel-
män. Työhön on sitoutettu myös tulosalueiden johtoryhmät ja vastuuhenkilöitä mittareiden, henkilös-
töryhmien ja tavoiteasetannan määritysten osalta. Järjestelmän tarkoituksena on kannustaa
sairaanhoitopiirin ammattilaisia kehittämään ja tehostamaan tulosalueiden toimintaa ja toimintapro-
sesseja. Järjestelmän ulkopuolelle on rajattu suppea johtoryhmä, johon nykyisin kuuluu sairaanhoi-
topiirin johtaja, johtajaylilääkäri, palvelutuotantojohtaja, johtajaylihoitaja, projektijohtaja, hallintojoh-
taja, talous- ja tukipalvelujohtaja, henkilöstöjohtaja ja tietohallintojohtaja. Johtoryhmän tehtävänä on
valvoa järjestelmän toimivuutta ja oikeaa käyttöä. Hallitus on päättynyt kannustepalkkajärjestelmän
käyttöönotosta; 20.11.2018 § 139.
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1.4.1 Sairaanhoitopiirin toiminta

Erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä ja palveluiden käyttö

Erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä jatkoi tasaista kasvua vuonna 2018. Lähetteellä tulleiden
asiakkaiden määrä kasvoi 5,2 % ja ilman lähetettä tulleiden asiakkaiden määrä laski hieman (-0,2
%) verrattaessa vuoteen 2017. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ulkopuolelta tulleiden lähetteiden
määrä kasvoi 1,2 %. Ulkopuolelta tulleiden asiakkaiden osuus palveluiden kysynnästä oli 2,3 %.

Sairaanhoitopiirin palveluiden käyttö kasvoi seurantajaksolla, mutta ei lähetteiden määrän suh-
teessa; palveluiden käyttö kasvoi 2,8 % kuntalaskutettavien käyntien osalta.

Kaavio: Sairaanhoitopiirin palveluiden kysyntä ja käyttö

Taulukko: Palveluiden kysyntä ja käyttö kunnittain

Kunta 2017 2018 % 2017 2018 % 2017 2018 %
Forssa 3 118 3 526 13,1% 490 625 27,6% 9 981 10 273 2,9%
Hattula 2 900 3 184 9,8% 2 564 2 756 7,5% 17 904 18 379 2,7%
Hausjärvi 2 773 2 892 4,3% 654 726 11,0% 13 675 14 224 4,0%
Humppila 466 424 -9,0% 67 74 10,4% 1 399 1 255 -10,3%
Hämeenlinna 23 738 24 422 2,9% 24 353 24 976 2,6% 149 641 152 196 1,7%
Janakkala 5 469 5 511 0,8% 4 225 4 434 4,9% 30 221 30 442 0,7%
Jokioinen 924 1 045 13,1% 143 180 25,9% 3 070 3 314 7,9%
Loppi 2 818 3 019 7,1% 746 786 5,4% 13 949 13 972 0,2%
Riihimäki 10 781 11 355 5,3% 2 286 2 516 10,1% 52 491 55 360 5,5%
Tammela 1 102 1 335 21,1% 202 239 18,3% 3 650 3 935 7,8%
Ypäjä 342 447 30,7% 44 86 95,5% 1 073 1 295 20,7%
Jäsenkunnat 54 431 57 160 5,0 % 35 774 37 398 4,5 % 297 054 304 645 2,6 %
Muut kunnat 1 650 1 825 10,6 % 2 612 2 801 7,2 % 7 805 8 621 10,5 %
Yhteensä 56 081 58 985 5,2% 38 386 40 199 4,7% 304 859 313 266 2,8%

Kysyntä: Lähetteet Kysyntä: Ilman lähetettä Kuntalaskutetut käynnit
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Keskussairaalan tuottamat palvelut tulosalueittain

Avohoitokäynnit lisääntyivät yleissairauksissa 2,8 % ja psykiatriassa 5,2 % verrattaessa vuoteen
2017. Ensikäyntien määrä kasvoi 4,2 % ja osuus kaikista avohoitokäynneistä oli 11,8 %. Psykiatrian
osalta ensikäyntien määrä kasvoi 21,3 %. Päivystyskäyntien osuus oli 15,5 % kaikista käynneistä.

Kaaviot: Lähetemäärien sekä avo- ja vuodeosastohoidon suoritteiden kehitys vuosina 2015 – 2018

Anestesiaa ja leikkaussaliolosuhteita vaativa kirurgia siirrettiin Riihimäen yksiköstä ja Forssan sai-
raalasta Hämeenlinnan yksikköön alkuvuodesta 2018. Siirtojen johdosta leikkausmäärät Hämeen-
linnassa kasvoivat 12,3 % ja kokonaisuutena sairaanhoitopiiri tasolla 2,0 %. Keskussairaalan leik-
kausyksiköissä tehtiin yhteensä 11 847 (2017: 11 613) toimenpidettä vuonna 2018, joista silmäkirur-
gisia toimenpiteitä oli 1680 (2017: 1 408).  Päivystysleikkausten osuus leikkaussalitoimenpiteistä oli
25,4 %.

Keskussairaalassa oli synnytyksiä 1 235 (2017:1 348), joista ulkopaikkakuntalaisia oli 143 (2017:
100) synnyttäjää.

Hoidon saatavuus

Hoidon saatavuus Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä on kokonaisuutena jatkanut positiivisella tren-
dillä. Vuoden 2018 aikana haasteita on ollut ortopedian osalta, mutta tilanne on hieman korjaantunut
2018 loppuvuoden aikana. Hoitoa odottavien määrä on hieman laskenut seurantajaksovertailussa.
Hoitoa odottavia oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 4 912 (2017: 5 099), joista yli 6 kuukautta odot-
taneita oli 0,5 % (2017: 0,8 %).
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Kaavio: Hoitoa odottavien odotusajan mediaani (vasen asteikko) ja yli 180 pv odottaneiden %-osuus (oikea
asteikko)

Sairaanhoitopiirin toiminnan kehittäminen 2018

Sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämäistä jatkettiin strategisten linjausten mukaisesti vuonna 2018.
Uusia kehittämishankkeita käynnistettiin yhteensä 37. Osa kehityshankkeista jaksottuu usealle tili-
kaudelle. Kehittämishankkeet on jaoteltu 6 kategoriaan;

· Järjestelmät ja IT
· Toiminta
· Digitalisaatio ja sähköistäminen
· Asiakaspalvelun kehittäminen
· Hallinto
· Tulosalueet

Määritettyjen kehittämishankkeiden lisäksi sairaanhoitopiiri on toteutettu useita pienempiä kehittä-
mishankkeita vuoden 2018 aikana.
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Kehittämishankkeet 2018
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Tulosalueet:

1.4.2  Sairaanhoitopiirin talous

Toimintatuotot

Sairaanhoitopiirin toimintatuotot olivat vuonna 2018 yhteensä 238,0 milj. euroa. Tästä summasta
jäsenkunnilta perittävät kuntamaksut olivat 197,8 milj. euroa. Tämän lisäksi Forssan seudun leik-
kaustoiminnan siirtymisestä sairaanhoitopiirille laskutettiin Forssan seudun hyvinvointikuntayhty-
mältä 2,1 milj. euroa. Lisäksi ensihoidosta laskutettiin jäsenkunnilta 7,5 milj. euroa. Asiakasmaksuja
kertyi liki 9,8 milj. euroa ja muita myyntituottoja myynneistä mm. muille sairaanhoitopiireille ja vakuu-
tusyhtiöille sekä alueen terveyskeskuksille noin 9,4 milj. euroa. Vuokratuottojen kertymä oli noin 3,1
milj. euroa, joka on 0,1 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän. Tämä johtuu pääosin siitä,
että Riihimäen seudun terveyskeskus ei toiminnan muutoksesta johtuen vuokrannut kaikkia alun
perin suunniteltuja tiloja Riihimäen sairaalasta.

Sairaanhoitopiiri sai tuloja pesulatoiminnan liiketoiminnan siirtymisestä Päijät-Hämeen Tekstiili-
huolto Oy:lle noin 0,2 milj. euroa ja Tekme Oy:n osakekannan myynnistä Palmia Oy:lle, josta tuloksi
kirjattava osuus oli 0,8 milj. euroa. Rahoitustuottojen ja kulujen tilillä taas näkyvät Fimlab Oy:ltä,
Coxa Oy:ltä ja Sydänsairaalalta saadut osinkotuotot noin 0,6 milj. euroa.

Toimintakulut

Kuntayhtymän toimintakulut olivat noin 222,4 milj. euroa. Toimintakulut kasvoivat edellisestä vuo-
desta noin 2,0 %.

Suurista kulueristä henkilöstökulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna noin 4,8 %. Tämä johtui
pääosin palkkakulujen ennakoitua suuremmasta kasvusta. Henkilöstösivukulujen määrä pysyi liki
edellisen vuoden tasolla, koska niiden palkkasummasta laskettava prosenttiosuus laski vuodelle
2018. Palkkakulujen ylitys johtui arvioitua suuremmista virka- ja työehtosopimuksiin sisältyneistä
palkkojen korotuksista, Forssan leikkaustoiminnan siirtymisestä aiheutuneista henkilöstölisäyksistä

Tulosalueiden Kehityshankeet
Operatiivinen tulosalue

Poliklinikkatyön uudelleen jako (hoidon saatavuuteen vaikuttava rakenteellinen
työlistamuutos, merkittävyys potilaalle myös hoidon vaikuttavuudessa)

Kaihi (prosessien keventäminen, tuottavuuden nostaminen)
Silmänpohjarappeuman hoito (hoidon vaikuttavuus)

Konservatiivinen tulosalue
Krooninen alaraajahaava
IPF-potilaan hoitopolku

Autismikirjo
Päivystysklinikan AULA-hanke, osa 2

Syöpäpotilaan hoitoketju
Nuori diabeetikko

Gastroenterologian hanke
Psykiatrian tulosalue

Kokemusasiantuntijakoulutuksen jatkaminen
Safewards toimintamallin implemetointi psykiatrian aikuisosastoille
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sekä palveluiden kysynnän kasvusta. Palveluiden kysynnän kasvu edellytti aiemmin avoimena ollei-
den ja määräaikaisesti hoidettujen virkojen ja toimien täyttämistä vakinaisesti. Merkittävän lisäyksen
vuoden 2018 henkilöstökustannuksiin toi myös virka- ja työehtosopimuksiin sisältyvä kertaerä, joka
maksettiin tammikuussa 2019, mutta se kirjattiin vuoden 2018 henkilöstökuluihin. Kokonaisuutena
henkilöstökulut ylittyivät 3,6 milj. euroa.

Ulkopuolisista sairaaloiden käytöstä johtuviin kuluihin oli varattu 43,5 milj. euroa, josta säästyi noin
1,8 milj. euroa. Tähän summaan sisältyvät ns. vapaat hakeutujat, joista syntyi kuluja lähes 10,1 milj.
euroa. Kanta-Hämeen ulkopuolelta sairaanhoitopiiriin hoitoon hakeutuneita koskeva laskutus oli
puolestaan 1,3 milj. euroa.

Ulkopuolisten sairaaloiden toteumaan sisältyy pakollinen varaus summasta, joka koostuu Hämeen-
linnasta Kuopioon muuttaneiden henkilöiden hoitomaksuista vuosilta 2011 - 2018. Kuopion kaupunki
on katsonut, että kyseessä olevista hoitomaksuista vastaa entinen kotikunta, joka on Hämeenlinna.
Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut valitusasian Kuopion kaupungin hyväksi ja palauttanut asian
hallinto-oikeudelle kustannusten vahvistamista varten.

Kysymys on pääosin erikoissairaanhoidolle kuuluvista kustannuksista, jotka todennäköisesti tulevat
sairaanhoitopiirin maksettaviksi. Tästä syystä sairaanhoitopiirin tilinpäätöksessä tehtiin 891 000 eu-
ron suuruinen pakollinen varaus näitä kustannuksia varten. Varaus heikensi tällä summalla sairaan-
hoitopiirin vuoden 2018 tulosta.

Sairaanhoitopiirin kassatilanne oli koko vuoden hyvä. Kassatilanteen hallintaa varten sairaanhoito-
piirin käyttötilissä oli 10 milj. euron luottolimiitti. Lisäksi sairaanhoitopiirillä oli sopimus kuntotodistus-
ohjelman käytöstä Pohjola pankin, Nordea pankin ja Kuntarahoituksen kanssa. Kuntatodistusohjel-
man kautta oli mahdollisuus käyttää lyhytaikaista lainoitusta yhteensä 15 milj. euroa. Käyttötilin luot-
tolimiittiä tai kuntatodistusohjelmien kautta saatavaa lainoitusta ei toimintavuoden aikana käytetty.

Investoinnit

Investointimenot olivat yhteensä 16,4 milj. euroa. Tästä summasta uuden sairaalan (ASSI-sairaala)
suunnitteluun kohdistui 7,0 euroa ja Apuvälinekeskuksen hankintoihin 1,4 milj. euroa. Sairaanhoito-
piiri otti uutta lainaa 9 milj. euroa ja vanhoja lainoja lyhennettiin 13,1 euroa.  Vuoden lopussa kun-
tayhtymällä oli pitkäaikaista lainaa 40,0 milj. euroa.

Kuntayhtymän poistot olivat yli 10,6 milj. euroa.

Ahveniston kiinteistöjen arvonalennus

Kiinteistöjen arvostuksen perusteet

Sairaanhoitopiirin Ahvenistolla sijaitsevien rakennusten tasearvo on 31.12.2018 tilanteen mukaan
yhteensä 97,3 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin vanhimpien kiinteistöjen tasearvot on määritelty vuonna
1997, jolloin voimaan tullutta kirjanpitolakia alettiin soveltaa myös kuntien ja kuntayhtymien kirjanpi-
toon. Sairaanhoitopiirin kiinteistöjen tasearvot ja kiinteistöjen poistoajat on määritelty sen hetken ti-
lanteen ja ohjeistuksen mukaisesti. Pisimmät poistoajat ovat olleet 40 vuotta. Myöhemmin tehtyjen
perusparannusten poistoajat ovat 25 - 30 vuotta ja uusimmissa hankkeissa 20 vuotta. Sairaanhoito-
piirin kiinteistöjen tasearvot ovat niiden tämänhetkiseen käypään arvoon nähden liian korkeita. Tästä
syystä niiden tasearvoja tulisi pyrkiä alentamaan lähemmäs kiinteistöjen todellista arvoa ennen kuin
ne myydään tai ne siirtyvät Maakuntien Tilakeskus Oy:n hallintaan.
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Ahveniston kiinteistöjä koskevat päätökset

Sairaanhoitopiirin valtuusto teki kesäkuussa 2018 päätöksen, jonka mukaan Ahveniston kiinteistöjen
tasearvoja voidaan vuoden 2018 tilinpäätöksessä alentaa enintään 60 milj. euroa. Saman päätöksen
mukaan tämä pysyvien vastaavien arvon vähennys katetaan alentamalla sairaanhoitopiirin perus-
pääomaa vastaavalla määrällä.

Ahvenistolla sijaitsevat sairaanhoitopiirin kiinteistöt ovat parhaillaan myynnissä. Ahvenistolla sijait-
sevien rakennusten kehityksestä ja markkina-arvosta on teetetty selvitys Newsec Advice Oy:llä, joka
hoitaa myös kiinteistöjen myyntiä. Yhtiön mukaan kaupan toteutuminen vuoden 2019 syksyyn men-
nessä näyttäisi mahdolliselta. Kiinteistöjen markkina-arvoon vaikuttavat myyntiaika, markkinatilanne
ja monet muut tekijät, joten täsmällistä hinta-arviota sairaalakiinteistöille on vaikea antaa. Tästä
syystä rakennusten tasearvon alaskirjaus tehtiin vuoden 2018 tilinpäätöksessä valtuuston päätök-
sessä mainitun enimmäismäärän mukaisena. Pysyviin vastaaviin kuuluvien rakennusten alaskirjaus
katettiin alentamalla sairaanhoitopiirin omaa peruspääomaa vastaavalla määrällä. Rakennusten oi-
kaistu tasearvo antaa näin myös oikean kuvan sairaanhoitopiirin taloudellisesta asemasta.

Taloudellinen tulos

Sairaanhoitopiirin alijäämä vuodelta 2018 oli 53,2 milj. euroa, koska Ahvenistolla sijaisevien raken-
nusten arvoja alaskirjattiin vuoden 2018 tilinpäätöksessä 60 milj. euroa. Taseessa pysyviin vastaa-
viin kuuluvien rakennusten arvon vähennys katettiin alentamalla sairaanhoitopiirin omaa peruspää-
omaa vastaavalla määrällä. Koska arvonalennuskirjaus on sairaanhoitopiirin toiminnasta johtumaton
erillinen toimenpide, ei sillä ole vaikutusta sairaanhoitopiirin alijäämän kattamisohjelmaan.

Ilman vuoden 2018 tilinpää
töksessä tehtyä Ahveniston rakennusten arvon alaskirjausta tilikauden ylijäämä oli noin 6,8 milj. eu-
roa. Vuoden 2018 tilinpäätöksen jälkeen taseeseen jäävä alijäämä on noin 4,5 milj. euroa. Vajaat
4,0 milj. euroa jäljelle jäävästä alijäämästä katetaan sairaanhoitopiirin kirjanpidossa olevan pois-
toeron määrällä.

Sairaanhoitopiirin taloudellinen tulos on tuloslaskelmassa (s. 97) esitetty ilman Ahveniston raken-
nusten alaskirjauksesta johtuvaa kulukirjausta. Muissa laskelmissa alaskirjaus on huomioitu.

1.4.3 Sairaanhoitopiirin asiakasnäkökulma

Asiakaslähtöisyyden toimintaohjelma on hyväksytty vuosille 2017 - 2018 ja sen toimeenpano on
edennyt suunnitelman mukaisesti.

Asiakaslähtöisyyden painopistealueet ovat:
· Hyvä turvallinen hoito
· Ylivertainen palvelukokemus
· Lisäarvon tuottaminen asiakkaalle
· Hoitoon pääsyn nopeus ja oikea-aikaisuus

Asiakaslähtöinen hoito markkinoi itse itseään, jolloin meille halutaan tulla hoitoon. Tavoitteena on,
että tulevalle maakunnalle siirtyy palvelukokemus edellä hoitava sairaala.

Alkuvuodesta palkattiin asiakaspalvelun erityisasiantuntija, jonka tehtävänä on tukea sekä johtoa
että yksiköitä asiakaspalvelun kehittämisessä.

Asiakaslähtöisyyden kulmakivenä on Potilas ensin -ajattelu, joka oli vuoden aikana esillä sekä rek-
rytointilanteissa, tulokasinfoissa että opiskelijoiden perehdytyksissä. Asiakaspalvelukulttuurin vah-
vistamiseksi toteutettiin erityyppisiä koulutuksia. Syksyn aikana kohdennettuja asiakaspalvelukoulu-
tuksia järjestettiin sihteeristölle, leikkaustoiminnan ja röntgenin henkilöstölle. Asiakaslähtöisyyden
teemaa käsiteltiin myös osana sairaanhoitajien pitkää sisäistä täydennyskoulutusta.
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Sairaalan slogania ”Sinua kuunnellen” vahvistava palautekokonaisuuden uudistuksen suunnittelu
saatiin päätökseen ja uusi käytäntö aloitettiin 17.9.18. Palautemuodot ovat jatkuvassa käytössä
oleva asiakaskysely (entisten kohdennettujen kyselyjen sijaan) ja vapaamuotoinen palaute.

Uudistetulla, nimettömällä asiakaskyselyllä saadaan säännöllistä tietoa palvelukokemuksesta. Mi-
tattava kokonaisuus koostuu sairaaloiden vertailun mahdollisista väittämistä sekä odotuksia ja hoi-
toyksinäisyyden kokemusta kartoittavista väittämistä. Jollei hoitoa saanut voi vastata kyselyyn tai on
alle 10-vuotias, niin kyselyn läheisversio tarjotaan vastattavaksi läheiselle. Lisäksi kyselyllä saadaan
lisätietoa siitä, miten yksiköissä voitaisiin parantaa palvelua. Näitä toiveita täyttämällä pystytään luo-
maan lisäarvoa palvelujemme käyttäjille.

Syyskuussa käyttöönotetun uuden asiakaskyselyn vastausten avulla on saatu jo kattavasti tietoa
palvelujamme käyttävien kokemuksesta. Kyselyn kaikkien 13 väittämän keskiarvo on kaikilla tulos-
alueilla ollut korkea (kuvio 1).

Kuvio 1: Asiakaskyselyn väittämien yhteiskeskiarvo (17.9.-31.12.2018)

Sairaalan palveluja käyttäneet myös suosittelisivat sairaalamme läheisilleen erittäin todennäköisesti
tai melko todennäköisesti. Näiden vastausten osuus on kuvattu kuviossa 2. Vaihtelua suosittelu-
halukkuudessa oli hieman eri tulosalueiden osalla.

Kuvio 2: Suosittelun todennäköisyys (17.9.-31.12.2018)
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Loppuvuodesta valmistelua on tehty myös lasten oman palautemuodon suhteen. Pilotoitavaksi val-
misteltiin yhdessä PSHP:n ja lapsipotilaiden kanssa kehitetty kysely 7-12-vuotiaille. Myös alle 7-
vuotiaille on suunnitteilla oma palautemuoto interaktiivista Nao-robottia hyödyntäen. Tätä yhteistyötä
tehdään HAMK:in kanssa.

Vapaamuotoinen palautteen antaminen mahdollistettiin internet-sivujen lisäksi myös paperilomak-
keella, jonka puutteeseen oli viitattu sisäisessä tarkastuskertomuksessa. Niinikään sisäisen tarkas-
tuksen huomio yksiköiden omista asiakaskyselyistä on huomioitu ja yksiköitä on kannustettu omien
asiakaskyselyjen käyttöön asiakaspalvelun erityisasiantuntijan opastuksella.

Palautekokonaisuuden uudistukseen liittyi myös yhtenäistä kuvaa luova palautepiste, jonka yhtey-
dessä informoidaan palautteenantotavoista, saadusta palautteesta ja niiden perusteella tehdyistä
toimenpiteistä. Tämä palautepiste on hankittu ja toteutettu jokaiseen hoidolliseen yksikköön.

Asiakastyytyväisyyttä on mitattu Happy or Not -laitteilla kysymyksellä ”Tyytyväisyys palveluumme
tänään”. Pysyvät laitteet ovat olleet ensiavussa, pääaulassa, sisätautien-, kirurgian- ja aikuispsyki-
atrian poliklinikalla, Lisäksi kaksi laitetta on kiertänyt kohdennetusti muissa yksiköissä sekä Hämeen-
linnassa että Riihimäellä. Tyytyväisyys palveluumme oli  94 %, mikä ylitti tavoitetason (93 %).

Kuvio 3: Asiakastyytyväisyyden jakauma vuonna 2018

Palautemuotojen moninaisuuden ja automatisoinnin vahvistamiseksi kartoitettiin aktiivisesti muiden
sähköisten palautetapojen mahdollisuutta. Vastauslaitteita pyritään pilotoimaan heti, kun sopiva toi-
mittaja ja laite löytyvät.

Hoitoprosessien kehittämistyössä asiakasnäkökulmaa on vahvistettu ottamalla käyttöön palvelu-
muotoilun metodeja mm. kohdentamalla kehittämistarpeita palvelun käyttäjien tärkeiksi kokemiin
kohtiin ja kuvaamalla hoitopolkuja asiakkaan näkökulmasta hoitokokonaisuuden hahmottamiseksi.
Tätä työtä on tehty mm. rintasyöpään sairastuneen, hematologisen potilaan ja kaihileikkauspotilaan
hoidossa.

Puhelinpalvelun ja tavoitettavuuden parantumiseen tähtäävä takaisinsoittojärjestelmä on otettu käyt-
töön lähes kaikissa hoidollisissa yksiköissä. Asiakkaiden kokemuksia takaisinsoittojärjestelmästä on
kartoitettu loppuvuodesta 11 erityyppisen yksikön osalta. Vastauksia saatiin yhteensä 3 074 kpl. Uu-
distukseen ollaan pääosin tyytyväisiä, mutta niiden myötä saatiin tietoa myös tarpeellisista kehittä-
miskohteista.

Asiakkaan sähköisen asiointialustan (OmaRaitin) käyttöönottoa on valmisteltu ja ensimmäinen ver-
sio julkaistiin 1.10.2018.  Ensimmäisessä vaiheessa asiakkaan on mahdollista tarkastella omia ai-
kojaan sekä täyttää sähköinen esitietolomake. Näitä toimintoja pilotoitiin neljässä operatiivisen tu-
losalueen yksikössä. Pilotoivissa yksiköissä kerättiin syksyn aikana käyttökokemuksia sekä testi-
asiakkailta että henkilökunnalta.

Asiakasraati on toiminut vuodesta 2014. Raati osallistui mm. uuden sairaalan suunnitteluun, esitti
näkökulmia uusiin palvelumuotoihin ja kävi tutustumiskäynnillä sairaalan osastolla 5A. Myös asia-
kasraadin uudistamissuunnitelmaa tehtiin yhdessä raadin kanssa. Asiakasraatiin haettiin uusia jä-
seniä syksyllä 2018. Toiminta raadissa herätti paljon kiinnostusta ja hakemuksia saatiin 50. Uudis-
tettu raati käynnistyy vuoden 2019 alusta.

Asiakasnäkökulma on ollut vahvasti esillä uuden sairaalan suunnittelun lisäksi myös 8 tähden sai-
raala -yhteistyöselvityksessä Taysin kanssa.



27

Yhteistyö Taysin kanssa on tiivistynyt myös asiakaspalvelun kehittämistyössä. Hallintoylihoitaja ja
asiakaspalvelun erityisasiantuntija on kutsuttu jäseniksi Taysin asiakaspalvelun kehittämisen oh-
jausryhmään.

Asiakaslähtöisyyden kehittämistyössä on oltu aktiivisesti mukana kansallisessa asiakaslähtöisyyden
kehittämisverkosto SOTE:ssa. Kyseisen verkoston kautta saadaan tietoa hyvistä käytännöistä eri
sairaanhoitopiireissä ja pystytään vertailemaan asiakkuusasioiden tilaa suhteessa muihin organi-
saatioihin. Asiakaspalvelun erityisasiantuntija on nimetty tässä verkostossa puheenjohtajistoon.

Tarkemmin asiakasnäkökulmaa esitellään erikseen julkaistavassa asiakkuuskertomuksessa.

1.4.4  Sairaanhoitopiirin henkilöstö

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä oli toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa henkilös-
töä 1 421 henkeä 31.12.2018 (suluissa vuoden 2017 vastaava luku 1 424). Suurin ammattiryhmä on
hoitohenkilöstö 812 (807) henkeä. Lääkärihenkilöstöä on 137 (135), huoltohenkilöstöä 196 (195) ja
toimistohenkilöstöä 186 (197) henkeä. Pienin ammattiryhmä on tutkimushenkilöstö 90 (90) henkeä.

Sairaanhoitopiirin kokonaishenkilöstömäärässä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuo-
teen verrattuna. Leikkaustoiminta siirtyi Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiiriin, jolloin neljä sairaanhoitajaa siirtyi sairaanhoitopiirin palvelukseen ja perustettiin
viisi uutta erikoislääkärin virkaa operatiiviselle tulosalueelle. Tukipalveluista tekstiilihuollon toiminto-
jen ja henkilöstön siirtymisestä alkaen 1.1.2019 Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy:lle on tehty päätös.

Vuonna 2018 sairaanhoitopiirin henkilötyövuodet oli 1 708,09 kaikki vakituiset, määräaikaiset ja osa-
aikaiset palvelussuhteet huomioiden. Määräaikaisten palvelussuhteiden osuus henkilötyövuosista
on 23,35 %.

Sairauspoissaolojen määrä pysyi samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 16,05 (16,4)
kalenteripäivää henkilötyövuotta kohti.

Laajempi katsaus henkilöstöön julkaistaan henkilöstökertomuksessa.
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1.5 Tulosalueiden toimintakertomukset

1.5.1 Operatiivinen tulosalue

Tulosalueylilääkäri vs. Kati Kortelainen ja tulosalueylihoitaja Mirja Ottman-Salminen

Aluksi
Operatiivisen tulosalueen toimintaan vaikutti lainsäädäntö, jossa päivystysasetuksen mukaan leik-
kaustoimintaa saa harjoittaa vain keskussairaaloissa, joissa on ympärivuorokautinen päivystys. Tä-
män johdosta yleisanestesiaa vaativa leikkaustoiminta loppui Riihimäen sairaalassa 21.12.2017 ja
Forssan sairaalassa asteittain 31.3.18 mennessä. Valmistelun yhteydessä ennakoimme, että Hä-
meenlinnan sairaalaan siirtyy noin 1 000 leikkausta. Samaan aikaan sekä Riihimäellä että Forssassa
kehitettiin paikallispuudutuksessa tehtävää polikliinistä kirurgiaa. Lisäksi keskittämisasetuksessa
edellytettiin tiettyjen leikkausten keskittämistä yliopistosairaalaan ja muutamille muille leikkauksille
asetettiin volyymirajat. Näistä leikkauksista osa oli keskitetty Tampereen yliopistolliseen keskussai-
raalaan jo aiemmin: esim. eturauhasen radikaalipoisto ja haimanpään kirurgia. Muiden leikkausten
osalta keskittäminen toteutettiin vuoden 2017 loppuun mennessä, jolloin siirtymäaika päättyi. Diag-
nostiikka, muu hoito ja seuranta tapahtuvat edelleen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä. Keskittä-
misasetuksen vuoksi muualle siirtyviä leikkauksia on vuositasolla n. 150.

Asiakas
Operatiivisella tulosalueella oli vuoden 2018 keskeisimpinä tavoitteina tuottaa potilaille
laadukas palvelukokemus parantamalla hoidon saatavuutta ja takaamalla turvallinen potilashoito.

Hoidon saatavuus
Hoidon saatavuus pysyi vuoden 2017 tasolla. Ensikäynnille potilaat pääsivät keskimäärin 28 päivän
kuluessa. Pisimmät odotusajat olivat ortopedian, silmätautien ja plastiikkakirurgian erikoisaloilla joh-
tuen lääkärivajeesta. Plastiikkakirurgialla ja urologialla sekä loppuvuodesta ortopedialla jouduttiin
tekemään lisätöitä hoidon saatavuuden parantamiseksi. Merkittävää paranemista tapahtui toiminnan
uudelleen organisoinnin johdosta, vaikka erikoislääkärivaje urologialla, plastiikkakirurgialla, silmä-
taudeilla ja ortopediassa oli vuonna 2018 edelleen merkittävä. Vuoden 2018–19 vaihteessa oli yli
180 vrk leikkaushoitoa odottavia potilaita vain kaksi. Molemmille oli leikkausaika sovittuna 12.1.19.

Hoidon saatavuus ja jatkuvuus pyrittiin turvaamaan muutostilanteessa leikkaustoiminnan loppuessa
Riihimäen ja Forssan sairaaloissa. Yleisanestesiatoimenpiteiden siirto tehtiin porrastetusti ja potilas-
turvallisesti, joten asetuksen siirtymäaika hiukan ylittyi. Leikkaustoiminnan uudelleenorganisoinnilla
saatiin hoidettua Hämeenlinnan leikkaussaleissa 829 leikkauspotilasta enemmän (12,4 %) kuin
edellisenä vuonna.

Keskimääräinen hoidon odotusaika oli 41 vrk, joka on kaksi vrk pidempi kuin edellisenä vuonna.
Plastiikkakirurgialla, silmätaudeilla ja ortopedialla odotusajat ovat kaikkein pisimmät.
Syöpätaudeilla (-33 %), plastiikkakirurgialla (-23 %), silmätaudeilla (-14 %), yleiskirurgialla (-14 %),
korvataudeilla (-12 %) ja lastenkirurgialla (-12 %) hoitoon pääsy nopeutui eniten vuonna 2018.

Synnytyksiä vuonna 2018 oli 1 235, vähennystä edelliseen vuoteen on 9 %. Tämä suuntaus on
valtakunnallinen.

Palvelukokemus
Vuonna 2018 uudistettiin asiakaspalvelun erityisasiantuntijan avulla palautejärjestelmä. Palautteita
kerättiin potilaille annettavin lomakkein, nettisivujen kautta ja prosessien kehittämisen yhteydessä
myös suoralla potilaskontaktilla esim. puhelimitse. Lisäksi palautetta saatiin Happy or Not-laitteen
avulla. Kokonaispalaute on ollut positiivista. Kehittämiskohteet on poimittu tarkasteluun ja olemme
kehittäneet niiden avulla toimintaamme.

Potilas ensin-kilpailussa palkittiin keväällä 2018 silmäyksikkö ja kaksi työntekijää, lisäksi osasto 5A
ja kaksi muuta työntekijä saivat kunniamaininnan.
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Asiakaspalautteet käsiteltiin operatiivisen tulosalueen yksiköissä mahdollisimman pian palautteen
saapumisesta. Palautteen sisältö ratkaisi käsittelytavan: henkilökohtaiset palautteet käsiteltiin työn-
tekijän kanssa, ammattiryhmän toimintaan liittyvät palautteet ohjattiin sen toiminnan esimiehelle ja
yksikön toimintaan liittyvät yleiset palautteet käsiteltiin yksikön osastokokouksissa.

Palautetta tuli muun muassa hoidon saatavuudesta, henkilökunnan tavoitettavuudesta puhelimitse,
käytöksestä sekä toiminnasta. Operatiivisella tulosalueella parannettiin palautteiden pohjalta toimin-
taa muun muassa seuraavasti:

· hoidon saatavuuden parantaminen (urologialla määräaikaiskontrollit onnistuvat tavoi-
teajassa)

· TeleQ-takaisinsoittojärjestelmä otettiin käyttöön koko tulosalueella loppuvuoden aikana
· leikkaustoiminnan sujuvat prosessit
· päiväkirurgian tiloja muokattiin potilaslähtöisemmiksi
· synnytysvuodeosastolla siirryttiin lounaan lisäksi tarjoilemaan aamupala buffapöydästä

Potilasturvallisuus
Operatiivisella tulosalueella tehtiin edellistä vuotta vähemmän haittatapahtumailmoituksia. Edelleen
läheltä piti-ilmoituksia oli vähemmän kuin tapahtui potilaalle-ilmoituksia.

Tulosalueella tehtiin potilasturvallisuuteen liittyvä potilasturvallisuuskävely korva-, nenä- ja kurkku-
tautien poliklinikalla. Sairaalan ensimmäinen lääketurvallisuuskävely tehtiin osastolla 5A. Lisäksi va-
kavia vaaratapahtumia selviteltiin operatiivisella tulosalueella viime vuonna kaksi. Näiden pohjalta
laadittiin potilasturvallisuutta parantavia toimintasuosituksia, jotka otettiin käyttöön.

Henkilöstö
Osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys on operatiivisessa toiminnassa
edellytys turvalliselle potilashoidolle.

Vuoden 2018 aikana saatiin vahvistettua osaamista ja resursointia edelleen useassa yksikössä
· polikliinistä osaamista vahvistettiin ammatillisilla lisäkoulutuksilla (syöpäsairaanhoito, urolo-

ginen hoitotyö)
· Khshp:n järjestämään sairaanhoitajien täydennyskoulutukseen osallistui tulosalueeltamme

11 sairaanhoitajaa
· kuntoutusohjaaja valmistui audionomiksi (kaikissa vakinaisissa toimissa on tekijä)
· Useampia erikoislääkäreitä saatiin rekrytoitua
· Operatiiviselle tulosalueelle saatiin uusia työntekijöitä sekä Riihimäeltä että Forssasta

Leikkaustoiminnassa jatkettiin päiväkirurgian ja leikkaus- ja anestesiaosaston toiminnallista yhdistä-
mistä. Lisäksi leikkaustoiminnassa kehitettiin vastuuhoitaja-mallia. Riihimäen leikkaustoiminnan siir-
tämiseen liittyen jo syksyllä 2017 suunniteltiin Riihimäen päiväkirurgian henkilöstölle henkilökohtai-
set perehdytyssuunnitelmat ja nämä toteutettiin viimeistään vuodenvaihteessa 2018. Kesäkuusta
2017 alkaen Forssan sairaalasta oli leikkaustiimi (ortopedi, 2-3 sairaanhoitajaa) 1-2 kertaa viikossa
Hämeenlinnan sairaalassa leikkaamassa tekonivelkirurgiaa ja tämä toiminta vakinaistettiin alkuvuo-
den 2018 aikana.

Synnytys- ja naistentautien lääkäreiden ja ortopedien osalta pilotoitiin sähköistä työvuorosuunnitte-
lua (Medinet). Synnytyspuolella jatkettiin säännöllisiä ja ohjattuja kätilöiden ja lääkäreiden synny-
tyshätätilaharjoituksia ja järjestettiin yhdessä anestesiapuolen kanssa hätäsektioharjoituksia. Eri-
koistuvien lääkäreiden koulutuksessa otettiin käyttöön systemaattiset laparoskopia- ja solmukoulu-
tukset sekä simulaatioharjoitukset.

Henkilöstön saatavuus
Vuoden aikana saimme rekrytoitua useampia erikoislääkäreitä. Plastiikkakirurgin virka saatiin täy-
tettyä, samoin lastenkirurgin virka kuten kaksi gynekologin virkaa. Ortopedialle saatiin uusi erikois-
lääkäri, mutta toisaalta kaksi ortopedia siirtyi muualle töihin. Urologin avointa virkaa ei saatu täytettyä
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yrityksistä huolimatta. Päivystys –ja tehohoitoon perehtynyt vatsaelinkirurgi aloitti työnsä syksyllä
2018. Lisäksi ortopedian ja anestesiologian ylilääkärit vaihtuivat eläköitymisen vuoksi.

Oman rekrytoinnin ja toiminnan uudelleen organisoinnin vuoksi pystyimme vähentämään ostopalve-
lulääkäreiden käyttöä. Edelleen ostopalvelutarvetta oli mm. radiologiassa, kliinisessä fysiologiassa
ja käsikirurgiassa.
Silmätaudeilla oli vajausta erikoislääkäreistä perhevapaiden vuoksi syksyllä 2018.

Hoitohenkilöstön saatavuus oli kohtuullisen hyvä vuoden 2018 aikana. Suusairauksien poliklinikalla
on ollut suurimpia haasteita tämän suhteen. Muualla avoimet toimet on saatu täytettyä, mutta eri-
koisalaosaamista ei välttämättä ole ollut kaikilla. Kesällä 2018 oli vaikeuksia saada riittävästi osaavia
sijaisia, joten toiminnan kesäaikainen supistus jouduttiin toteuttamaan suunniteltua laajempana.

Koko tulosalueella sairaspoissaolot vähentyivät 180 päivää edelliseen vuoteen verrattuna.

Kehityskeskusteluja käytiin lähes kaikissa yksikössä. Koulutuksiin pääsi myös merkittävä osa hen-
kilökunnasta.

Toiminta
Operatiivisen tulosalueen tavoitteena on varmistaa erikoissairaanhoidon laadukkaat palvelut ja su-
juvat hoitoprosessit tarvittaessa kumppanuuksien kanssa yhteistyössä.

Ahveniston sairaala Assi
Uuden keskussairaalan suunnittelu eteni rivakasti vuoden 2018 aikana. Työryhmiin osallistui kym-
meniä henkilöstön edustajia myös operatiiviselta tulosalueelta. Toiminnallisen suunnittelun myötä
uusi sairaala on inhimillisempi, moniammatillisempi ja sitä myöten tehokkaampi.  Keväällä päätettiin
uusien poliklinikkakokonaisuuksien luomisesta ja loppuvuoden aikana poliklinikkakokonaisuudet löy-
sivät paikkansa uudesta sairaalasta. Työryhmissä tehtyjä ideoita otetaan käyttöön jo nykyisessä sai-
raalassa, kun tilat ja tekniikka sen sallivat.

Kahdeksan tähden sairaala
Operatiivisen tulosalueen johto ja ylihoitajat osallistuivat vuoden 2018 aikana käynnistettyyn
Khshp:n, Pshp:n ja Epshp:n yhteistyöselvitykseen. Selvitys jatkuu vuoden 2019 aikana.

Khshp ky – Coxa Oy - selvitys
Syksyllä 2017 käynnistettyä yhteistyöselvitystä tehtiin monella tasolla, mutta asiaa ei saatu vuoden
2018 aikana päätöksentekoon.

Khshp ky - Fshky - yhteistyö
Yhteistyötä Forssan sairaalan kanssa jatkettiin ja neuvotteluja on käyty 2018 vuoden aikana uusien
toimintojen aloittamisesta Forssassa vuoden 2019 aikana.

Khshp ky – Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen yhteistyön esiselvitys
Syksyllä 2018 tehtiin esiselvitys Pshp:n Kuvantamis- ja apteekkiliikelaitoksen kanssa yhteisen ku-
vantamisyrityksen perustamisesta.

Hoitoprosessit

Leikkaustoiminta joutui viime vuonna ison haasteen eteen. Toiminta tehostui niin, että 2018 leikat-
tiin yhteensä 892 potilasta enemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä on 11,5 % lisäys toimintaan.
Kirurginen vaihtoaika lyheni 7,3 % ja salien käyttöaste on kansallisen vertailun kärkeä (päiki 71,5 %
ja LOS 69 %). Päiväkirurgisia potilaita on leikattu ison leikkaussalin puolella ja päinvastoin. Vuoden
aikana ”yön yli”-yksikön toiminta vakiintui ja sen käyttö on runsasta. Lisäksi keväällä avattiin heräämö
24/7, joka vähensi yöllisiä osastosiirtoja ja paransi huonokuntoisten potilaiden seurantaa. Se myös
nopeutti päivystysajan leikkaustoimintaa. Vuoden aikana toteutettiin myös usealla erikoisalalla ns.
fast track-päiviä, jolloin samankaltaisia leikkauksia tehdään useita peräkkäin. Tämä nopeuttaa salien
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vaihtoaikoja, jolloin saman päivän aikana saadaan leikattua 1-2 potilasta enemmän. Tämän kaltai-
nen toiminta on tarkoitus vakiinnuttaa osaksi normaalia toimintaa. Uniapneapotilaan leikkausta edel-
tävästä tunnistuksesta tehtiin ohjeistus, joka on käytössä poliklinikoilla ja se on tarkoitus liittää osaksi
perusterveydenhuollon läheteprosessia.

Silmäyksikön toiminnan tehostamista jatkettiin edelleen ja hoitoon pääsy nopeutui. Uudet potilaat
pääsevät vastaanotolle kolmen kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta kiireellisyyden perus-
teella. Määräaikaiskontrollit ovat aikataulussa. Kaihileikkaukseen odotusaika on 5-6 kk. Leikkauksia
tehtiin viime vuonna 1 835 potilaalle, lisäystä 13,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kostean silmän-
pohjarappeuman hoidoksi annettavat lasiaispistokset lisääntyivät viime vuonna 12,5 %. Pistoksia
annettiin yhteensä 3 706. Potilaiden hoitoa ja seurantaa kehitettiin entisestään. Osan potilaista hoito
on organisoitu siten, että osa potilaista käy vain hoitajan vastanotolla tutkimuksissa ja lääkäri katsoo
tutkimustulokset sähköisen muistutuskirjan kautta. Tällaisia potilaita oli yhteensä 8 740. Sairaanhoi-
tajan käyntejä kirjattiin 14 301 (17,6 %). Silmäluomileikkauksia jatkettiin edelleen Riihimäen yksi-
kössä, niitä tehtiin yhteensä 193 potilaalle. Yksikön ulkopuoliset ostot muodostuvat toiminnasta, jota
ei pystytä itse toteuttamaan (esim. silmän takaosakirurgia) ja ne on pyritty keskittämään Tays:aan.
TeleQ-takaisinsoittojärjestelmä otettiin ensimmäisenä pilottiyksikkönä käyttöön alkusyksyllä, hyvien
kokemusten myötä toiminta on otettu käyttöön muissakin yksiköissä talven 2018 -2019 aikana.

Synnytys ja naistentautien yksikössä päivystyspotilaiden polku uudistettiin ja heidät ohjataan päi-
väaikaan naistentautien- tai äitiyspoliklinikalle. Muutos vähensi ajanvarauspotilaiden vastaanottojen
myöhästelyä ja paransi poliklinikoiden toimintaa. Synnyttäjien hoitopolkua päivitettiin yhteistyössä
perusterveydenhuollon kanssa tavoitteena nopea ja turvallinen kotiutuminen sairaalasta. Vastasyn-
tyneiden aineenvaihduntaseulonta aloitettiin toukokuussa. Syyskuussa saatiin päivitys potilastieto-
järjestelmään, jolla vastasyntyneelle lapselle saadaan heti virallinen henkilötunnus.
Vuodeosasto 1:lla on ollut ajoittain alhainen kuormitus ja sen vuoksi osastolla on myös kirurgisia
potilaita. Tämä koettiin osaamisen suhteen haasteena, joten kesäkuusta alkaen osastolla on ollut
neljän hengen huone tekonivelleikatuille naispotilaille. Samaan aikaan suurin osa rintasyöpäpoti-
laista siirtyi kotiutumaan suoraan leikkaustoiminnasta. Riihimäen äitiyspoliklinikka lopetettiin ke-
väällä vähäisen tarpeen vuoksi, mutta naistentautien poliklinikkatoiminta jatkui siellä ennallaan.
Forssan seudun seulontaultraäänitutkimukset keskitettiin Hämeenlinnaan keväällä 2018, mutta
muutoin äitiys- ja naistentautien poliklinikkatoiminta jatkui Forssan sairaalassa ennallaan.
Naistentaudeilla on entisestään kehitetty polikliinista kirurgiaa. Leikkauksia ja kohduntähystyksiä
tehtiin yhteensä 297, joka on 27 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Laskeuma- ja virtsankarkailu-
leikkauksista suurin osa tehdään poliklinikalla. Vuonna 2018 synnyttäjiä oli 1 235, näistä 11,6 % oli
ulkopaikkakuntalaisia. Ulkokuntalaisten rekrytointi sujui ”puskaradion” avulla. ”Synnytä Hämeenlin-
nassa” – Facebook sivustolla on yli 1 700 seuraajaa ja sitäkin kautta saimme hyvää palautetta ja
mainosta.

Kliinisessä fysiologiassa ongelmana on ollut erikoislääkärivaje, johon on saatu apua ulkopuolisella
ostolääkärillä ja Tays-yhteistyöllä.

Kliinisellä neurofysiologian yksiköllä on ollut kiinteä yhteistyö HUS lasten-KNF-yksikön ja lasten-
neurologian kanssa (EEG-siirrot/konsultaatiot).

Radiologian yksikön suurimpana haasteena on valtakunnallinen erikoislääkärivaje. Toimintaa on
tehostettu ja jonot ovat lyhentyneet. Tutkimuslaitteiden ympärille on perustettu ns. modaliteettitiimit,
jotka tekevät uusia kuvantamisohjeita ja kouluttavat henkilökuntaa. Ostopalvelulääkäreitä on osal-
listunut sekä ultraääni- että mammografiatoimintaan. Lisäksi lausuntoja on ostettu ulkopuolelta. Yk-
sikön henkilöstö on osallistunut mm. rintasyöpäpotilaan polun päivitykseen.

Yleis- ja pehmytkudoskirurgialla kehitettiin toimintaa monessa kohdin ja osallistuttiin moniin hank-
keisiin. Syyskuussa salipäivystäjän työaikaa pidennettiin arkisin klo 22 asti ja aloitettiin viikonloppu-
päivystys klo 9-21. Yksi ylilääkärin virka muutettiin koulutusylilääkärin viraksi ja hänen tehtävänään
on vastata erikoistuvien rekrytoinnista ja koulutuksesta. Hän toimii myös tiiviissä yhteistyössä Tam-
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pereen yliopiston ja yliopistosairaalan kanssa. Syksyllä 2018 päätettiin sairaalayleislääkärin/hospi-
talistin projektiviran perustamisesta, virkaan valittu aloittaa 11.2.2019. Hän tulee toimimaan kirurgian
vuodeosastoilla.

Vatsaelinkirurgialla uudistettiin päiväaikainen konsulttitoiminta, jolloin yksi erikoislääkäri vastaa
koko viikon ajan konsultaatioista, päiväaikaisista päivystysleikkauksista sekä lähetteiden käsitte-
lystä. Yksikköön saatiin yksi uusi erikoislääkäri, jonka erityisvastuulla on päivystyspotilaiden hoidon
kehittäminen ja siihen liittyvä erikoistuvien koulutus. Moniammatillista syöpäkokousta kehitettiin ja
ryhmään saatiin myös radiologi. Kokouksessa suunnitellaan vatsanalueen syöpäpotilaiden hoito.
Sappitiehyeiden kuvauspotilaiden prosessia päivitettiin. Keskittämisasetuksen alaiset syöpäleik-
kaukset siirrettiin Tays:iin 1.1.18 alkaen. Paksusuolen syöpäleikkauksia jatkettiin Hämeenlinnan kes-
kussairaalassa (volyymiraja täyttyy).

Urologialla edellisen vuoden lopulla (2017) aloittaneen uuden ylilääkärin johdolla toimintaa kehitet-
tiin voimakkaasti. Ongelmana olleet määräaikaiskontrollijonot purettiin ja potilaat pääsevät nyt ajal-
laan kontrolleihin. Ostopalvelua ei ole tarvinnut käyttää, mutta erikoislääkärivaje on edelleen, jonka
vuoksi on tehty lisätöitä. Urologian jonojen lyhentymistä on uutisoitu mm Potilas ensin-lehdessä,
Mediuutisissa ja Lääkärilehdessä. Virtsarakonpoisto- ja munuaisen syöpäleikkaukset keskitettiin
vuoden alusta Tampereen yliopistolliseen keskussairaalaan asetuksen mukaisesti. Eturauhassyö-
vän radikaalileikkaukset on siirretty sinne jo aiemmin.

Plastiikkakirurgialle saatiin vuosien jälkeen rekrytoitua toinen erikoislääkäri. Toimintaa päästiin ke-
hittämään ja organisoimaan uudelleen. Sekä Hämeenlinnan että Riihimäen poliklinikalle on siirretty
paikallispuudutuksessa tehtävää kirurgiaa (yht. 167 potilasta). Tampereen yliopistollisen keskussai-
raalan kanssa yhteistyö on ollut entistä tiiviimpää. Tays on lähettänyt Hämeenlinnaan hoitotakuun
suhteen umpeutuvia potilaita omien ruuhkien vuoksi. Lisäksi sieltä on käynyt erikoistuvia mukana
silmäluomileikkauksissa.

Verisuonikirurgiassa oli erikoislääkärivajetta vuonna 2018 ja tätä paikattiin laskimotoiminnan uu-
delleen järjestelyllä, jossa Riihimäellä toimiva erikoislääkäri otti aiempaa enemmän osaa toimintaan.
Riihimäelle otettiin käyttöön uusi laskimonsisäinen hoitolaite. Lisäksi jonkin verran käytettiin ulko-
puolista apua.

Lastenkirurgialle saatiin palkattu toinen lastenkirurgi. Lastenkirurgian potilaista 61 % tulee päivys-
tyksenä ja yhteistyö on tiivistä Tampereen yliopistollisen keskussairaalan kanssa. Lisäksi vuoden
2018 aikana päivitettiin perusterveydenhuollon skolioosin hoito- ja seurantaohjeistus perustervey-
denhuoltoon. Sen jalkauttamista varten on suunnitteilla vuodelle 2019 koulutuspäivä.

Yleiskirurgialla rintasyöpäpotilaan prosessi kuvattiin ja päivitettiin moniammatillisesti. Potilaille ra-
kennettiin kansio, johon kerätään hoidon aikana saatavat oppaat ja ohjeet. Tarkoitus on vielä saada
polku kuvattua sairaanhoitopiirin nettisivuille. Lähes kaikki potilaat kotiutuvat viimeistään seuraavana
päivänä ”yön yli”- yksikön kautta. Kilpirauhaspotilaiden hoidossa ei tapahtunut suuria muutoksia.
Keskittämisen alaisten toimenpiteiden volyymit täyttyvät ja kilpirauhassyövän imusolmukepoistot on
keskitetty TAYS:iin jo aiemmin.

Ortopediassa viime vuoden aikana lähetteiden määrä on kasvanut tulosalueella eniten (9 %). Eri-
koislääkärivaje on ollut ongelmana edelleen ja jonot ovat kasvaneet. Eläköitymisen vuoksi ylilääkäri
vaihtui loppusyksyllä. Käsikirurgian palvelut on tuotettu ostopalveluna kuten aiemminkin. Loppu-
vuonna jonojen purkamiseksi aloitettiin lisätyöt samalla, kun päiväaikaista toimintaa organisoitiin uu-
delleen. Forssan sairaalan kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä mm. yhteisen ortopedin tiimoilta.

Korva-nenä ja kurkkutaudeilla ja suusairauksilla hoidon saatavuus on kunnossa, mutta kuulo-
keskuksessa on myös vuonna 2018 tehty kuukausittain lisätyönä kuulokojesovituksia.

Suu- ja leukakirurgialla parannettiin vuonna 2018 potilasturvallisuutta vaihtamalla laitekantaa ja
lisäämällä 3D-teknologiaa hoitoihin. Suusairauksilla oli yhteistyökokouksia HUSin ja muiden lähete-
potilaiden osalta TAYSin kanssa (yhteinen hammasradiologian erikoistuva hammaslääkäri). Lisäksi
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viime vuonna oli useita yhteistyöneuvotteluja alueen perusterveydenhuollon edustajien kanssa maa-
kuntauudistuksesta, potilaiden päivystyksen osalta ja lähetekäytännöistä.

Syöpätaudit ja palliatiivinen poliklinikka: Syyskuussa avattiin palliatiivinen poliklinikka kahtena
päivänä viikossa. Toiminnan on tarkoitus tulevaisuudessa laajentua. Lisäksi järjestettiin maakunnal-
linen koulutuspäivä asiaan liittyen. Syöpätautien toiminta on vakiintunutta ja yhteistyötahoja on mo-
nilla erikoisaloilla. Moniammatillisia hoitosuunnitelmakokouksia on viikoittain: rinta- ja ihotuumori-
meeting, vatsaelinkirurgian meeting, urologinen meeting ja keuhkomeeting. Syöpätautien lääkärit ja
syöpätautien poliklinikan hoitohenkilöstö ovat kuuluneet operatiiviselle tulosalueelle ja sytostaatti-
infuusiot annetaan päiväsairaalassa konservatiivisella tulosalueella. Tästä johtuen syksyn neuvotte-
luissa päädyttiin siirtämään syöpätaudit kokonaisuudessaan konservatiivisen tulosalueen alle vuo-
den 2019 alusta alkaen.

Kirurgian poliklinikalla toiminta uudelleenorganisoitiin Riihimäen sairaalassa. Siellä aiemmin poli-
klinikkatoiminnassa oli sekä konservatiivinen että operatiivinen poliklinikka eli ns. yhteispoliklinikka.
Erikoisalojen poliklinikat siirtyivät omille tulosalueilleen. Kirurgian poliklinikkatoimintaan Riihimäellä
kuuluu myös toimenpideyksikkö, jossa tehdään paikallispuudutuksessa polikliinisiä kirurgisia toimen-
piteitä. Erikoisaloista siellä toimivat yleiskirurgia, vatsaelinkirurgia, urologia, naistentaudit, verisuoni-
kirurgia, plastiikkakirurgia, silmätaudit, ihotaudit, suu-ja leukakirurgia ja yleislääketiede. Toimenpi-
deyksikkö toimii entisen päiväkirurgian tiloissa.
Poliklinikalla pilotointiin sähköistä potilaan esitietolomaketta (ns. OmaRaitti). Hoidonsuunnittelussa
toteutettiin erilaisia pilottihankkeita, joista tällä hetkellä on käytössä rintasyöpäpotilaan ensikäynnin
yhteydessä toteutettava välitön hoidonvaraus, -suunnittelu ja haastattelu. Tämä ei vielä toteudu kaik-
kien potilaiden kanssa henkilöresursseista johtuen. Hämeenlinnan kirurgian poliklinikalla aloitettiin
myös polikliiniset kirurgiset toimenpiteet vuonna 2018 (urologia, ortopedia, plastiikkakirurgia). Näitä
tehtiin yhteensä 263 potilaalle.
Murtumapoliklinikkatoiminnan kehittäminen ja angiografiatutkimuspotilaan hoitoprosessin kehittämi-
nen aloitettiin, mutta niiden toimeenpano siirtyi vuodelle 2019.

Osastotoiminnan osastot operatiivisella tulosalueella ovat osasto 1, 5A ja 5B. 4B:lle on sijoitettuna
korvatautien ja suu- ja leukakirurgian potilaat. Lisäksi 3A:lla ovat lastenkirurgiset potilaat. Ajoittain
ruuhkahuippujen aikana potilaita on ollut myös muilla sairaalan osastoilla. Osastofarmaseutti toi-
minta on vakiinnutettu ja todettu tärkeäksi. Osastoilla 5A ja 5B on ollut vuorotellen joulu- ja kesäai-
kaan 25 % supistus yhteensä kuuden viikon ajan elektiivisen leikkaustoiminnan supistuksen vuoksi.

Osaston 1 (synnytys- ja naistentaudit) kuormitus on ollut ajoittain alhainen ja sen vuoksi sinne on
usein ollut sijoitettuna monien erikoisalojen potilaita. Kesäkuusta 2018 alkaen osastolle 1 on ohjattu
alkuviikosta neljä naispuolista tekonivelleikkauksessa ollutta potilasta.

Osastolla 5A (vatsaelinkirurgia ja urologia) kuormitus on ollut kohtuullisen tasaista, mutta potilaiden
hoitoisuus on kasvanut. Osastolla on koettu huolta potilasturvallisuudesta. Kesäkuussa 2018 aloi-
tettiin ensin pilottina heräämö 24/7, jossa huonokuntoiset leikatut potilaat jäivät seurantaan herää-
möön ennen siirtoa vuodeosastolle. Tämä on vähentänyt tiiviisti seurattavien potilaiden määrää
osastolla ja parantanut potilasturvallisuutta. Heräämö toiminta vakinaistettiin syksyn aikana.

Osastolla 5B (ortopedia, verisuonikirurgia, plastiikkakirurgia, yleiskirurgia) on ollut ajoittain kuormi-
tushuippuja, jolloin potilaita on jouduttu sijoittamaan useille eri osastoille. Toimintaa on kehitetty siir-
tämällä neljä tekonivelpotilasta osastolle 1. Angiografiatutkimuspotilaiden hoitoprosessia päivitettiin
syksyllä ja käyttöönotto toteutettiin vuoden 2019 puolella eli potilaat siirrettiin osastolle 4B.

Talous
Tavoitteena oli talouden tasapaino.

Operatiivisella tulosalueella ylijäämää syntyi noin 0,7 miljoonaa euroa (ulkoinen tuloslaskelma). Toi-
mintatuotoissa jäimme tavoitteesta noin 0,87 miljoonaa euroa. Syynä tähän olivat mm.

· budjetoitua pienemmät käynti-ja hoitojaksomäärät (edellisvuoteen verrattuna kasvua kuiten-
kin 3,2 milj. euroa)
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· muut myyntituotot jäivät budjetoidusta
· pienemmät täyskustannuskorvaukset pakollisista vakuutuksista

Toimintakulut jäivät noin 1,3 miljoonaa pienemmiksi kuin budjetoitu (ulkoinen tuloslaskelma). Fors-
san toiminnan keskittämisen vuoksi tulosalueelle myönnettiin lisäbudjetti. Ostot ulkopuolisista sai-
raaloista jäivät 0,7 miljoonaa euroa pienemmiksi kuin budjetoitu ja olivat samalla tasolla kuin edelli-
senä vuonna huolimatta asetuksen mukaisten leikkausten keskittämisestä yliopistosairaaloihin.

Operatiivisella tulosalueella maksusitoumusten määrä ulkopuolisiin sairaaloihin on pysynyt melko
vakaana vuodesta 2011. Sen sijaan vuoden 2014 jälkeen vapaan valinnan osuus ostopalveluissa
on merkittävästi kasvanut ollen viime vuonna 31 % ulkopuolisten sairaaloiden ostoista. Suurin osa
vapaan valinnan kuluista aiheutuu ortopediasta.

Henkilöstökuluissa säästyi noin 450 000 euroa. Suurin säästö oli vakituisten lääkäreiden palkoista
ja toisaalta suurin ylitys erilliskorvauksissa. Erikoislääkäripulaa jouduttiin siis paikkaamaan tekemällä
lisätöitä / ostopalveluna.

Riskienhallinta
Kesähelteillä sairaalan paineilmaputkistossa havaittiin kosteutta ja se johti varsin mittaviin ongelmiin
leikkaussalien anestesiakoneiden kanssa. Anestesiakoneiden toiminta saatiin käyntiin kaasupullo-
jen kanssa. Tästä haittatapahtumasta tehtiin erillinen selvitys.

Syksyllä 2018 sairaalassa oli kaksi lyhyttä sähkökatkosta, jotka paljastivat puutteita riskienhallin-
nassa. Varavoimakoneet käynnistyivät ongelmitta, mutta sähkön katkeaminen johti kahteen potenti-
aaliseen vaaratilanteeseen (leikkausosastolla ja röntgenissä). Tämän jälkeen käynnistettiin laaja sel-
vitys lääkinnällisistä laitteista, jotka tarvitsevat katkeamattoman virransyötön.
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Avaintavoitteet Toimintasuunnitelma Mittarit Arviointi

Toiminta ja yhteistyö: Tuottavuus ja laadukas toiminta
Hoidon saatavuus Hoidon saatavuudessa

palvelulupaus:

Poliklinikkatoiminta – uudelleen organisointi
(mm. POKIkirurgian osalta),
erillinen suunnitelma (erikoisalojen ylilääkärit /
osastonhoitajat)

Leikkaustoiminnan kehittäminen (erillinen
suunnitelma ja toimeenpano)

Osastotoiminnan kehittäminen (erillinen suun-
nitelma ja toimeenpano)

Lähetteiden käsittelyaika
(tavoite – kaikki käsitellään
alle 3 pv)

Hoidon saatavuus (pv)
 -odotusaika ensikäynnille
(tavoite – kiireellisyysryhmän
mukaan eli
1. alle 7 vrk
2. alle 30 vrk
3. alle 3 kk)
-odotusaika toimenpiteeseen
(tavoite –
1. päivystys
 2. alle 30 vrk
3. alle 6 kk)

=lähetteeltä kotiutukseen
”hoidettu potilas”, läpimeno-
aika

Operatiivisen tulosalueen lähetteet on
käsitelty 3 vrk:n sisällä 85 %. Anestesia
ja tehohoidon (63 %) kirjaamisvirhe al-
kuvuoden osalta vaikutti kokonaispro-
senttiin. Hammas- ja suusairauksien
osalta lähetteet käsiteltiin viime vuonna
alle 3 vrk 60 %. Lähetteiden käsittelyssä
ei päästy 100 % tavoitteeseen.

Hoidon saatavuus (12.2.19 exr)
Hoitoa odottavat, kaikki
31.12.2017 31.12.2018
mediaani 39 mediaani 41
lukumäärä 3310 lukumäärä 3739

Leikkausta odottavat, kaikki (12.2.19
exr)
31.12.2017 31.12.2018
mediaani 49 mediaani 50
lukumäärä 1951 lukumäärä 2262

Poliklinikkatoimintaan siirrettiin poliklii-
nistä kirurgiaa päiväkirurgian yksiköistä,
koska yleisanestesiaa vaativa kirurgia
keskitettiin Kanta-Hämeen keskussai-
raalaan Riihimäen sairaalan osalta
1.1.2018 ja Forssan sairaalan osalta
vaiheittain 1.4.2018 mennessä. Tästä
johtuen leikkaustoiminnassa tehtiin eril-
linen toimeenpanosuunnitelma, jotta
leikkaustoiminta oli sujuvaa niin potilaan
kuin henkilöstönkin näkökulmasta.
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Edellä mainittuun muutokseen liittyen
erityisesti kirurgian vuodeosastojen
osalta tarkennettiin toimintaa erillisen
kehittämishankkeen myötä.

Turvallinen hoito Potilasturvallisuuskävelyt
(potilasturvallisuuskoordinaattori / tulosalue-
johto)

Lääketurvallisuuskävelyt
(apteekkari / potilasturvallisuuskoordinaattori /
tulosaluejohto)

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta ja kehitys-
ehdotusten eteenpäin vieminen (yl / oh)

Haittatapahtumat
(tavoite läheltä piti % suu-
rempi kuin tapahtui potilaalle
%)

Vakavat vaaratapahtumat
(tavoite 0)

Korvatut potilasvahingot / v
(tavoite laskusuunta edelli-
seen vuoteen verrattuna)

Haittatapahtumat
2017 2018
650 kpl 582 kpl
Läheltä piti 37,2
%
Tapahtui 62,8 %

Läheltä piti 38,7
%
Tapahtui 61,3 %

Läheltä piti-prosentti on edelleen liian
pieni suhteessa tapahtui potilaalle,
mutta kummassakin näyttää tulosalu-
eella olevan oikea suunta.

Lääketurvallisuuskävely toteutettiin
kirurgian osaston 5A lääketurvallisuu-
den parantamiseksi (ensimmäinen lää-
keturvallisuuskävelyn toteutus sairaa-
lassa)

Vakavat vaaratapahtumat
2017 2018
1 (leikkaustoi-
minta ja 5A)

2 (5A)

Vakavien vaaratapahtumien käsitte-
lyssä tuotettiin erilliset toimintasuosituk-
set, jotka toimenpantiin yksiköissä.

Korvatut potilasvahingot, ilmoitukset
2017 2018
43 61



37

Muistutukset, kantelut / kk
(tavoite laskusuunta edelli-
seen vuoteen verrattuna)

Muistutukset / kantelut
2017 2018
96 / 7 71 / 7

Tuloksellinen toiminta Sujuvat hoitoprosessit (yl / oh)

Varmistamme erikoissairaanhoidon palvelut
”Oma Häme”  palvelukokonaisuudessa sekä
alueellisessa yhteistyössä julkisten toimijoiden
ja yksityisten toimijoiden kanssa

Tulosyksiköiden esimiehet seuraavat syste-
maattisesti omaa toimintaansa ja kehittävät sitä
(yl / oh)

Avohoidon käynnit
- tavoite – käynnit pysyvät sa-
malla tasolla
- ensikäyntejä on enemmän
suhteessa uusintakäynteihin
(”kerralla kuntoon”)

Hoitojaksot
-tavoite on noususuunta vuo-
teen 2017 verrattuna

Hoitopäivät
-tavoite on laskusuunta vuo-
teen 2017 verrattuna

Readmissio 30 pv:n sisällä
-tavoite on laskusuunta vuo-
teen 2017 verrattuna

Käynnit, kuntalaskutetut (10.2.19 exr)
2017 2018
104 952 100 205

kipupkl siirtynyt
kons. tulosalu-
eelle

Hoitojaksot , päättyneet (12.2.19 exr)
2017 2018
12 889 12 562

Vuonna 2017 Riihimäen päiväkirurgialla
oli 1085 hoitojaksoa. Osa näistä toimen-
piteistä siirtyi poliklinikkakäynneiksi.
Päiväkirurgian hoitojaksot kokonaisuu-
dessaan laskivat vain 193 jaksolla vuo-
teen 2017 verrattuna.

Hoitopäivät (10.2.19 exr)
2017 2018
38 404 37 390

Hoitopäivissä laskua -2,6 %. Vuonna
2018 ”yön-yli”-yksikön toiminta vakiintui
ja osa potilaista kotiutuikin toimenpi-
teestä illan aikana.

Readmissio (10.2.19 exr)
2017 2018
685 708
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Avaintavoitteet Toimintasuunnitelma (vastuuhenkilö,-t) Mittarit Arviointi

Hyvä palvelukokemus
Tuotamme potilaillemme /
asiakkaillemme laadukkaan
palvelukokemuksen

Palvelulupaus potilasasiakkaalle:
minimoimme vastaanottoaikojen / toimenpi-
deaikojen myöhästelyt / peruutukset (yl / oh)

Khshp ky – asiakaspalveluun liittyvän kokonais-
suunnitel-man toteuttaminen tulosalu-eella (yl /
oh)

Asiakaspalaute eri kanavien
kautta (tavoite yli 90 % palaut-
teesta on positiivista)

Potilasasiakas- / läheisky-
selyt (tavoitteena, että kai-
kissa yksiköissä on suunni-
telma, miten asiakaspalvelua
selvitetään ja miten saatua
palautetta hyödynnetään)

Muistutukset, kantelut (tavoit-
teena kohteluun liittyvien
muistutuksien /kanteluiden
vähentyminen vuodesta
2017)

Tulosalueemme yksiköt ovat olleet aktii-
visesti mukana kehittämässä uutta asia-
kaspalautteen keräystä ja hyödyntä-
mistä. Lisäksi olemme tehneet aktiivista
yhteistyötä asiakaspalvelun erityisasi-
antuntijan kanssa asiakkaan hoitopolku-
jen päivittämisessä asiakasnäkökul-
masta toimiviksi (esim. rintasyöpäpoti-
laan hoitopolku).

Vuonna 2018 muistutukset vähentyivät
ed. vuoteen verrattuna 25 kpl, kantelut
pysyivät samana (7 kpl) kuin vuonna
2017.

Avaintavoitteet Toimintasuunnitelma (vastuuhenkilö,-t) Mittarit Arviointi

Hyvinvoiva, sitoutunut ja osaava henkilöstö
Työhyvinvointi ja työssä jak-
sami-sen tukeminen

Työhyvinvointisuunnitelma yksiköittäin / erikois-
aloittain, lääkärit

Tarvittaessa työntekijälle tehdään henkilökoh-
tainen TYHY-suunnitelma yhteistyössä työter-
veyshuollon kanssa.

Suunnitelma (tehty – seu-
ranta
dokumentoitu)

Työtyytyväisyyskyselyt

Sairauspoissaolot (tavoite –
lyhyet alle 3 vrk:n sairaslomat
vähenevät tulosalueella vuo-
desta 2017)

Työhyvinvointisuunnitelmat on tehty yk-
siköittäin. Tulosalueella on käytössä
varhaisen välittämisen toimintamalli
sekä tarvittaessa ns. korvaavan työn oh-
jeistus.

Sairauspoissaolot ovat laskeneet
viime vuoteen verrattuna:
2017 2018
6534 pv 6354 pv
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Tarvittaessa työnohjaus (yksilö / työyhteisö).

Tavoitteellinen, systemaattinen viestintä /dia-
logi ja vuorovaikutus tulosalueen henkilöstön
kanssa.

Henkilöstökokoukset yksiköissä Muistiot dokumentoituna.

Työnohjaus on ollut käytössä tarvitta-
essa (yksilö / työyhteisö) ja osassa yksi-
köitä se on olennainen osa työtä (esim.
syöpätaudit). Sairaalasuunnitteluun liit-
tyen syksyn 2018 aikana pidimme tulos-
alueella suunnittelussa mukana oleville
työntekijöille ja esimiehille tunnin mittai-
sia keskustelutilaisuuksia noin kerran
kuukaudessa.

Osastokokoukset pidetään tulosalueen
yksiöissä säännöllisesti (muistiot).

Osaamisen vahvistaminen Koulutussuunnitelma laaditaan yksiköittäin / eri-
koisaloittain ja sitä tarvittaessa tarkennetaan
vuoden 2018 aikana vastaamaan toiminnan
vaatimaa osaamisen vahvistamista
(esimiehet).

Osaamisen arviointitulosten (2017) pohjalta
sairaanhoitajien sisäinen täydennyskoulutus
Khshp:ssä

Systemaattiset kehityskeskustelut Helmin oh-
jeistuksen mukaan
(esimiehet) – suunnitelma

Potilasturvallisuuskoulutus (verkossa) ja LOVE-
lääkekoulutus kaikilla ajan tasalla.

Lakisääteiset koulutukset
- säteilykoulutukset

Koulutuksiin osallistumispäi-
vät
(tavoitteet koulutusasteesta
ja tehtävästä riippuen 3 – 10
pv/ v)

Kehityskeskustelut –
tavoite 100 % vakinaisten
työntekijöiden osalta

Koulutuksiin osallistuminen
2017 2018
1665,8
henkilötyöpäivää

1676,2
henkilötyöpäivää

Sairaanhoitajien täydennyskoulutuk-
seen osallistui tulosalueelta 11 sairaan-
hoitajaa.

Kehityskeskustelut
2017 2018
242 210

(sis.myös ryhmä-
kehityskeskuste-
lut)

Tulosalueella on osallistuttu lakisäätei-
siin koulutuksiin.
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- turvallisuuskoulutukset

Avaintavoitteet Toimintasuunnitelma (vastuuhenkilö,-t) Mittarit Arviointi

Tasapainoinen talous
Talouden tasapaino Reaaliaikainen talouden seuranta ja ennakoivat

toimenpiteet (erikoisaloista vastaavat ylilääkärit
ja OPER-johtoryhmä)

Aiemmin laaditun Khshp:n tasapainottamisoh-
jelman toteuttaminen suunnitelmien mukaan.

FPM- ja exreport-seuranta
säännöllisesti – raportti oper.
johtorymässä (x 1 / kk) ja
Khshp:n laajennetussa johto-
ryhmässä (x 1 /kk)

Vapaa valinta (tavoitteena
kääntää vapaan valinnan po-
tilasvirta Khshp:n päin)

Ulkopuoliset sairaalat
(tavoitteena pitää laskutus sa-
malla tasolla kuin vuonna
2017)

Operatiivisen tulosalueen toiminnan ja
talouden seuranta on ollut systemaat-
tista (FPM- talousohjelma, josta tuotu
tarvittavat tiedostot excel-pohjaiseen
toiminnan seurantaan, jolla voidaan ar-
vioida tulevaa talouden suuntaa alusta-
vasti).

Vapaan valinnan potilasvirta muihin
sairaaloihin:
2017 2018
2693 potilasta 3219 potilasta

Synnyttäjien osalta käänsimme vapaan
vapaan potilasvirran meidän sairaalan
suuntaan. Potilaita siirtyi toisiin sairaa-
loihin vapaan valinnan perusteella eni-
ten ortopedialla.
Ulkopuoliset sairaalat
Laskutus ylittyi vuoteen 2017 verrattuna
619 872,- (12.2.19 FPM), mutta talous-
arviomäärärahaan verrattuna säästyi
780 830,-.
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Ulkoiset tuotot ja kulut
OPERATIIVINEN TULOSALUE

Alkuperäinen
talousarvio

Talousarvio-
muutokset

Muutettu
talousarvio

Toteuma Poikkeama

Toimintatuotot 89 590 000 2 075 000 91 665 000 90 795 512 -869 488
Myyntituotot 84 563 000 2 075 000 86 638 000 86 149 865 -488 135
Maksutuotot 5 017 000 5 017 000 4 596 014 -420 986
Muut toimintatuotot 10 000 10 000 49 634 39 634

Toimintakulut -72 246 700 -2 075 000 -74 321 700 -73 026 470 1 295 230
Henkilöstökulut -30 128 700 -1 050 000 -31 178 700 -30 727 356 451 344
Palvelujen ostot -31 885 000 -75 000 -31 960 000 -31 832 625 127 375
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 014 000 -800 000 -10 814 000 -10 246 507 567 493
Vuokrat -211 000 -211 000 -210 657 343
Muut toimintakulut -8 000 -150 000 -158 000 -9 325 148 675

Toimintakate 17 343 300 0 17 343 300 17 769 042 425 742

Vuosikate 17 343 300 0 17 343 300 17 769 001 425 701

Poistot ja arvonalentumiset -2 282 000 -2 282 000 -1 991 335 290 665

Tilikauden tulos 15 061 300 0 15 061 300 15 777 666 716 366

Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut
OPERATIIVINEN TULOSALUE

Alkuperäinen
talousarvio

Talousarvio-
muutokset

Muutettu
talousarvio

Toteuma Poikkeama

Tyhjä rivi
Toimintatuotot 129 385 844 2 075 000 131 460 844 129 825 449 -1 635 395

Myyntituotot 124 358 844 2 075 000 126 433 844 125 179 801 -1 254 043
Maksutuotot 5 017 000 5 017 000 4 596 014 -420 986
Muut toimintatuotot 10 000 10 000 49 634 39 634

Toimintakulut -106 490 227 -2 075 000 -108 565 227 -107 150 372 1 414 855
Henkilöstökulut -30 128 700 -1 050 000 -31 178 700 -30 727 356 451 344
Palvelujen ostot -66 128 527 -75 000 -66 203 527 -65 956 527 247 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 014 000 -800 000 -10 814 000 -10 246 507 567 493
Vuokrat -211 000 -211 000 -210 657 343
Muut toimintakulut -8 000 -150 000 -158 000 -9 325 148 675

Toimintakate 22 895 617 0 22 895 617 22 675 077 -220 540

Vuosikate 22 895 617 0 22 895 617 22 675 036 -220 581

Poistot ja arvonalentumiset -2 282 000 -2 282 000 -1 991 335 290 665

Tilikauden tulos 20 613 617 0 20 613 617 20 683 701 70 084

Vyörytyserät -17 496 753 -17 496 753 -17 496 754 -1

Operatiivinen Henkilötyövuosi Henkilötyövuosi muutos 2017 /2018
2018 2017 Htv Prosenttia

Hoitohenkilöstö 354,0 353,2 0,7 0,21 %
Lääkärihenkilöstö 106,2 103,4 2,8 2,66 %
Toimistohenkilöstö 1,7 0,6 1,1 190,82 %
Tutkimushenkilöstö 28,0 30,0 -2,0 -6,79 %
Kaikki yhteensä 489,8 487,2 2,5 0,52 %
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1.5.2  Konservatiivinen tulosalue

Tulosalueylilääkäri Ari Palomäki ja tulosalueylihoitaja Eija Patteri

Asiakasnäkökulma

Polikliininen toiminta jatkoi edellisvuosien tapaan kasvuaan. Kuntalaskutettavien käyntien lukumäärä
lisääntyi 4,5 prosenttia ollen Konservatiivisella tulosalueella yhteensä 162 981. Tulosalueelle saa-
puneista lähetteistä 85 % käsiteltiin kolmen vuorokauden kuluessa. Päivystysklinikan käyntien
määrä kasvoi 4,2 % ollen 44 734 eli 1 798 käyntiä edellisvuotta enemmän. Ensimmäisen kerran
vuonna 2007 perustetun klinikan aikana ns. YLE-päivystäjistä on alkanut olla merkittävää pulaa.

Konservatiivisen tulosalueen vuodeosastojen hoitojaksojen määrä lisääntyi edellisestä vuodesta 5,8
%. Päiväsairaalassa Hämeenlinnassa ja Riihimäellä oli yhteensä 7 401 kuntalaskutettavaa käyntiä.
Lasten ja nuorten päiväsairaalassa potilaita oli viime vuonna 2 406. Osastopotilaiden hoitoajat on
pystytty pitämään lyhyinä, mikä on tarkoituksenmukaista ja noudattaa ”Potilas ensin” –periaatetta:
potilaat kyetään hoitamaan mahdollisimman hyvin avohoidossa ilman pitkällisten osastojaksojen tar-
vetta.

Konservatiivisella tulosalueella otettiin loppuvuodesta käyttöön uusi asiakaspalautejärjestelmä. Sen
kautta saatiin 1 710 palautetta loppuvuoden aikana. Palautteen antajiin oltiin yhteydessä puheli-
mitse, jos palautteissa oli yhteystiedot. Kaikki asiakaspalautteet käsiteltiin yksikköjen osastokokouk-
sissa. Jos palaute kohdistui tiettyyn henkilöön, se käsiteltiin henkilökohtaisesti.
Happy or not -laitteilla kerättiin asiakaspalautetta Päivystysklinikalta ja sisätautien poliklinikalta.
Happy or not -indeksi päivystysklinikalla oli 78 % ja sisätautien poliklinikalla 91 %.

Potilaspuheluiden TeleQ -järjestelmä, johon liittyy takaisinsoittomahdollisuus, otettiin vaiheittain
käyttöön lähes kaikissa tulosalueen yksiköissä. Siitä saatu palaute asiakkailta oli myönteistä. Te-
leQ;n käyttöönottaminen rauhoitti myöskin hoitajien työskentelyä, jolloin he voivat paneutua asiak-
kaiden asioiden hoitamiseen ilman keskeytyksiä.

Lasten ja nuorten asiakaspalautejärjestelmää lähdettiin kehittämään, jotta saataisiin palautetta suo-
raan eri ikäisiltä lapsilta ja nuorilta. Loppuvuodesta aloitettiin Nao-robotin käyttöönottopilotin valmis-
telu, jotta saataisiin palautetta aivan pieniltäkin lapsilta. Lisäksi suunniteltiin 8 – 12 -vuotiaille suun-
nattua asiakaspalautekyselyä. Klinikan lähetteet onnistuttiin käsittelemään alle 3 vrk:ssa peräti 99-
prosenttisesti, ja ei-kiireelliset potilaat pääsivät hoitoon keskimäärin 22 vuorokaudessa.

Asiakkaiden hyväksi konservatiivisella tulosalueella on kehitetty entisestään sairaalan korkeatasoi-
sia palveluja.

· Lasten ja nuorten poliklinikan sekä Sisätautipoliklinikan yhteisessä kehittämishankkeessa
panostettiin aikuistuvien diabetesnuorten sujuvaan siirtymiseen aikuispuolelle. Hyvin toteu-
tettu yhteistyö jatkuu kehittämishankkeen jälkeen poliklinikoiden yhteisenä toimintana.

· Lastenneurologian yksikössä on siirretty autististen lasten hoitoa yliopistosairaaloista
KHKS:aan. Hankkeen myötä palvelut ovat parantuneet. Neurologista kommunikaatiohäiriötä
potevien potilaiden matkat hoitopaikkaan ovat lyhentyneet, kun heidän lähettäminen yliopis-
tosairaaloihin on vähentynyt.

· Polikliinisen kardiologian toiminta toteutetaan Tays Sydänsairaalan toimesta, ja palvelujen
saatavuus on kohentunut edellisvuoteen verrattuna.

· Ihotautien ja allergologian polikliinisia toimintoja laajennettiin Riihimäen sairaalaan siten, että
nykyisin siellä tarjotaan potilaille Ihotautien poliklinikan vastaanottotoimintaa ja UV-valohoi-
toa.

· Sisätautien aloista munuaissairauksien palveluja on kehitetty kohentuneen lääkäritilanteen
myötä entisestään. Sisätautien erikoisalojen työnjako yliopistosairaalan kanssa on ollut jo
pitkään hyvää ja vakiintunutta.
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Toiminta ja yhteistyö

Vuodesta 2014 sairaanhoitopiirin vuodeosastohoito on toteutettu Hämeenlinnassa. Päiväsairaala-
toimintaa toteutetaan sekä Hämeenlinnassa että Riihimäellä. Hoitoprosessit ovat toimivia ja tuottavat
kestävästi kustannussäästöjä. Päivystysklinikassa otettiin vuoden 2015 alussa käyttöön yhtenäinen
sairauskertomus ja tulosalueemme esityksestä koko sairaalan kertomukseen yhdistettiin terveys-
keskusten kertomukset tammikuussa 2017. Ainoastaan Forssan seudun osalta yhdistäminen ei tek-
nisistä syistä ole ollut mahdollista.

· Päivystysklinikan uraauurtava akuutin aivoinfarktin nopea hoitoprotokolla on saanut kansain-
välistä huomiota mm. Saksan liittotasavallassa ja Yhdysvalloissa. Klinikan lattian ns. kuuman
alueen (ensihoitohuoneet, paaripotilaat ja tarkkailuosasto) kosteusvaurioiden korjaustyöt on
saatu viimein noin 10 vuoden jälkeen päätökseen.

· Neurologian osastolla ja Päivystysklinikassa hoitajia on koulutettu ottamaan aivosähkökäyrä
(EEG). Nykyisin se voidaan ottaa viikonpäivästä ja kellonajasta riippumatta, mikä on lisännyt
mm. akuuttipotilaiden ja epilepsiapotilaiden hoitoprosessin laatua. Modernin koulutuksen ja
työnjaon toteuttajana KHKS toimii kansallisesti yhtenä etulinjan sairaalana.

· Keuhkosairauksien poliklinikalla aloitettiin toimintavuoden aikana CPAP-hoitoa eli ylipaine-
hengityshoitoa käyttävien uniapneapotilaiden etäseuranta ensimmäisten kolmen hoitokuu-
kauden ajaksi. Tämän myötä hoidon laatu on aiempaa parempi ja laitteiden painetasoa pys-
tytään säätämään ilman, että potilaan tarvitsee käydä poliklinikalla. Uuden käytännön myötä
rutiininomaisista vuosikontrolleista onkin voitu luopua. Hoidon vakiinnuttua kontrolleja jäävät
tarpeettomiksi. Etäseuranta otettiin käyttöön myös uloshengityksen huippuvirtauksen (PEF)
seurannoissa.

· Kroonisten säärihaavojen hoitoa on edistetty kehittämällä järjestelmällisesti KHKS:n ja pe-
rusterveydenhuollon yhdenmukaista hoitoprosessia. Hanke jatkuu myös lähivuosina.

Tulosalueella on osallistuttu Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien
yhteistyön mahdollista syventämistä koskevaan valmistelutyöhön. Tavoitteena on, että jokaisessa
maakunnassa on myös tulevaisuudessa hyvin toimiva akuuttisairaala.

Päivystysklinikan kansallista vertaisarviointitoimintaa on jatkettu, ja ensimmäisenä suomalaissairaa-
lana aivoveritulpan hoidon vertaisarviointi on aloitettu ruotsalaisten sairaaloiden kanssa. Tämä on
laajenemassa myös muihin suomalaisiin sairaaloihin.

Henkilöstönäkökulma

Tulosalueen erikoislääkäritilanne oli hyvä muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Erikoistuvien lää-
kärien ja hoitohenkilökunnan vakinaisiin virkoihin, toimiin ja sijaisuuksiin saatiin riittävästi hakijoita.
Hoitohenkilökunnan kesän sijaistilanne oli haasteellinen, ja siksi kesän sulkuajat olivat aiempia vuo-
sia jonkin verran pidemmät. Varahenkilöstön työvuoroista käytettiin somaattisella puolella 96 % ja
psykiatrialla 93 % äkillisiin, ennakoimattomiin poissaoloihin.

Päivystysklinikan ns. YLE-päivystys on jo pitkään järjestetty sairaalan ylläpitämän ulkopuolisten päi-
vystäjien päivystysringin voimin. Tarkasteluvuonna on alkanut olla vaikeuksia saada päivystysvuo-
roja täytetyiksi, mihin lienee vaikuttanut potilaskuormituksen merkittävä lisääntyminen.

Sairauspoissaolot lisääntyivät 16,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Osin se johtui alkuvuoden pit-
kittyneestä infektiokaudesta. Henkilöstön riskien arviointi tehtiin vuoden aikana lähes jokaisessa tu-
losalueen yksikössä.
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Talousnäkökulma

Konservatiivisen tulosalueen tulos ilman sairaalan sisäisiä laskennallisia kustannuksia oli kireästä
palkkabudjetista ja henkilökunnan sijaistarpeesta huolimatta tarkasteluvuonnakin erittäin tyydyttävä.
Tulos oli johdonmukaista seurausta tulosalueella ja yksikkötasolla harjoitetusta huolellisesta talou-
denpidosta.

Konservatiivisen tulosalueen ulkopuolisten sairaaloiden ostot olivat selvästi budjetoitua vähäisem-
mät. Vuodesta 2011 lähtien tehdyn seurannan mukaan Konservatiivisen tulosalueen osalta ei ole
tapahtunut oleellista ulkopuolisten ostojen lisääntymistä aikavälillä 2011 – 2018.

Riskienhallinta

Tulosalueen ja koko sairaalan suurimpia riskejä ovat tuoreen selvityksemme mukaan tulevaisuuden
toimintaympäristön mahdolliset valtakunnalliset ja maakunnalliset muutokset. Akuuttipotilaiden diag-
nostiikan ja hoidon todennäköisimpinä uhkina ovat toistuvat tietoliikenne- ja sähkökatkot, joita on
realisoitunut vuonna 2018.

Tulevaisuuden näkymiä

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on väestöltään maamme viidenneksi suurin ei-yliopistollinen sai-
raala, joka on toiminnassaan kustannustehokas ja kuuluu akuuttihoidossa kansallisesti ja osin kan-
sainvälisestikin ehdottomaan kärkijoukkoon. Konservatiivinen tulosalue tarjoaa laadukasta ja kus-
tannustehokkaasti toteutettua erikoissairaanhoitoa. Hyviä tuloksiamme esitellään sekä kotimaassa
että kansainvälisesti. Korkeatasoinen työ antaa hyvät lähtökohdat kehittää ja uudistaa maakunnas-
samme sosiaali- ja terveydenhuoltoa.
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Tuottavuus ja laadukas toi-
minta

• Yhteistyön vahvistami-
nen ERVA-alueella,
maakunnassa ja orga-
nisaation sisällä

• Riihimäen ja Forssan
seudun lähisairaalatoi-
minnan kehittäminen

• Hoidon hyvä saata-
vuus & laadukas hoito

• Resurssien joustava
käyttö (laitteet, tilat,
henkilöstö)

Kirjallinen materiaali työnjaosta

Poliklinikkatoiminnan määrä

Lähetteen käsittelyaika, T3-mittari;
30-d kuolleisuus

Laiteinvestoinnit;
Henkilöstön käyttö;
Osastopaikkojen käyttö

Yksikön toiminnassa on sovit-
tuna selkeä työnjako Tays:n
kanssa.

Pkl-toimintaa toteutetaan
Hml:ssa, Rmk:ssa ja Fors-
sassa

Viiveetön lähetteenkäsittely ja
nopea hoitoonpääsy pkl:lla;
Vähäinen kuolleisuus

Toimitaan yhteistyössä mui-
den yksiköiden kanssa

Hyvä yhteistyö on jatkunut.
Olemme osallistuneet yhteistyön syven-
tämistä koskevaan valmistelutyöhön.

Kuntalaskutettavat käynnit ovat lisäänty-
neet 4,1 % ollen yhteensä 154 345 käyn-
tiä.
RMK: reumataudit, gastroenterologia,
yleissisätaudit, keuhkosairaudet, iho-
taudit ja allergologia ja endoskopiatoi-
minta;
Forssa: keuhkosairaudet, ihotaudit ja al-
lergologia ja reumataudit

Lähetteen käsittelyaika 3 vrk kuluessa to-
teutui 85 % (vuonna 2017: 76 %).
Ensimmäiselle kiireettömälle käynnille
päästiin 28 (mediaani) vuorokaudessa (v.
2017: 31 mediaani)
30-d kuolleisuus 16 % (v.2017 15 %)

Vuodeosastopaikkoja ja henkilöstöä on
ruuhkatilanteissa käytetty juohevasti yli
tulosalueiden.

Avaintavoitteet Toimintasuunnitelma Mittarit Arviointi
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Hyvä palvelukokemus
• Palvelukokemuksen ja asiakastyytyväisyyden

kehittäminen & asiakaslähtöinen hoito yhteis-
työssä potilaan ja henkilöstön kanssa.

• Uusien palvelumuotojen kehittäminen (digitaali-
set palvelut) sekä kokemusasiantuntijoiden hyö-
dyntäminen toiminnan kehittämisessä

Happy or not –mittauk-
set;
Asiakaspalautteet;
Muistutukset

Uusien palvelumuotojen
luettelo

Toimitaan potilaskeskeisesti ja
kehitystyössä otetaan sub-
stanssiperusteiden rinnalla po-
tilaiden näkemykset huomioon

Kootaan vuoden aikana luet-
telo käytänteistä ja kehittämis-
ideoista

Happy or not indeksi 78 Päivystyskli-
nikka, 91 Sisätautien poliklinikka;
Asiakaspalautteita 1 710 (09-12/2018)
Muistutukset 93 (v. 2017: 75)
Kantelut 8 (v. 2017: 15)

Uniapneapotilaiden etäseuranta
PEF-etäseuranta
TeleQ:n käytössä lähes jokaisessa yksi-
kössä

Hyvinvoiva, sitoutunut ja osaava henkilöstö
• Päivittäisjohtaminen toiminnan johtamisen tu-

eksi

• Henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen;
Aktiivinen ja yhdenmukainen viestintä (johto,
esimiehet, luottamusmiehet); Hyvän hallinnon
periaatteiden noudattaminen

Johtoryhmän muistiot;
Kukin yksikkö on mallin-
tanut päivittäisjohtami-
sensa

Sairauspoissaolot;
Kehityskeskustelut;
Yksikön omat mittarit

Jokaisessa tulosyksikössä toi-
mii johtoryhmä;
Yksikön käytäntöjä vahvistava
päivittäisjohtaminen otetaan
osaksi arkityötä

Henkilöstö on osana yksikön
kehitystyötä

Lähes jokaisessa tulosyksikössä toimii
johtoryhmä;
Päivystysklinikassa akuuttilääkäri toimii
24/7 toiminnasta vastaavana lääkärinä

Sairauspoissaolot: 7 872 vrk (v. 2017
6 762 vrk)
Kehityskeskusteluja: 237
Kehittämishankkeet (kaikkia seurattiin
TA:n johtoryhmässä):
- Keuhko- ja allergiasairaudet: Krooninen
alaraajahaava
- Keuhkosairaudet & fysiatria: IPF-poti-
laan hoitopolku
- Lastenneurologia/lasten psykiatria: Au-
tismikirjo
- Vuodeosastotoiminta (Kons ja Operat
TA yhdessä): Yksiköiden hoitohenkilöstö
- Päiväsairaala RMK/syöpätaudit: Syöpä-
potilaan hoitoketju
- Lasten ja nuorten diabetespkl + sisätau-
tiyksikön diabetespkl: Nuori diabeetikko

Avaintavoitteet Toimintasuunni-
telma Mittarit Arviointi
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Tasapainoinen talous
• Realistinen talousarvio 0-budjetointiperiaatteella;

Budjetin huolellinen noudattaminen

• Vapaa valinta -asiakkaiden kotiuttaminen

Talousarvio;
TA:n toteuma

TA:n toteuma

Tulosyksikkö suunnittelee toi-
mintansa realistisesti ja noudat-
taa hyväksyttyä budjettia

Laadukkaat palvelut ja niistä tie-
dottaminen

Kireästä budjetista huolimatta Konserva-
tiivisen tulosalueen vuoden 2018 tulos oli
erittäin tyydyttävä.

Kokonaisuudessaan ulkopuolisten sai-
raaloiden käyttö väheni.

Avaintavoitteet Toimintasuunni-
telma Mittarit Arviointi
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Ulkoiset tuotot ja kulut
KONSERVATIIVINEN TULOSALUE

Alkuperäinen
talousarvio

Talousarvio-
muutokset

Muutettu
talousarvio

Toteuma Poikkeama

Toimintatuotot 106 009 000 106 009 000 106 867 609 858 609
Myyntituotot 101 152 000 101 152 000 102 032 736 880 736
Maksutuotot 4 810 000 4 810 000 4 719 967 -90 033
Vuokratuotot 5 000 5 000 7 382 2 382
Muut toimintatuotot 42 000 42 000 107 525 65 525

Toimintakulut -79 272 500 -79 272 500 -79 801 742 -529 242
Henkilöstökulut -30 458 500 -30 458 500 -32 093 011 -1 634 511
Palvelujen ostot -36 869 000 -36 869 000 -35 346 508 1 522 492
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 710 000 -11 710 000 -12 050 718 -340 718
Vuokrat -234 000 -234 000 -298 899 -64 899
Muut toimintakulut -1 000 -1 000 -12 606 -11 606

Toimintakate 26 736 500 26 736 500 27 065 867 329 367

Vuosikate 26 626 500 26 626 500 27 064 985 438 485

Poistot ja arvonalentumiset -418 000 -418 000 -385 803 32 197

Tilikauden tulos 26 208 500 26 208 500 26 679 182 470 682

Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut
KONSERVATIIVINEN TULOSALUE

Alkuperäinen
talousarvio

Talousarvio-
muutokset

Muutettu
talousarvio

Toteuma Poikkeama

Toimintatuotot 122 589 160 122 589 160 123 850 735 1 261 574
Myyntituotot 117 732 160 117 732 160 119 015 861 1 283 701
Maksutuotot 4 810 000 4 810 000 4 719 967 -90 033
Vuokratuotot 5 000 5 000 7 382 2 382
Muut toimintatuotot 42 000 42 000 107 525 65 525

Toimintakulut -106 723 190 -106 723 190 -107 223 520 -500 330
Henkilöstökulut -30 458 500 -30 458 500 -32 093 011 -1 634 511
Palvelujen ostot -64 319 690 -64 319 690 -62 768 286 1 551 404
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 710 000 -11 710 000 -12 050 718 -340 718
Vuokrat -234 000 -234 000 -298 899 -64 899
Muut toimintakulut -1 000 -1 000 -12 606 -11 606

Toimintakate 15 865 970 15 865 970 16 627 215 761 244

Vuosikate 15 755 970 15 755 970 16 626 333 870 362

Poistot ja arvonalentumiset -418 000 -418 000 -385 803 32 197

Tilikauden tulos 15 337 970 15 337 970 16 240 529 902 559

Vyörytyserät -11 117 991 -11 117 991 -11 118 626 -635
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Konservatiivinen Henkilötyövuosi Henkilötyövuosi muutos 2017 /2018
2018 2017 Htv Prosenttia

Hoitohenkilöstö 376,4 366,7 9,8 2,67 %
Lääkärihenkilöstö 91,9 83,8 8,1 9,71 %
Toimistohenkilöstö 0,0 0,1 -0,1 -100,00 %
Tutkimushenkilöstö 37,9 38,7 -0,9 -2,30 %
Kaikki yhteensä 506,2 489,3 16,9 3,46 %
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1.5.3 Psykiatrian tulosalue

Tulosaluelylilääkäri Stephan Salenius ja tulosalueylihoitaja Jalmiina Nummelin. Vuoden 2018 aikana
toimivat tulosalueylilääkäreinä Tuula Metsä (1.1-31.8.18) ja Ilpo Vaarnamo (sijaisena 1.9.-30.11.18)
sekä tulosalueylihoitajana Minna Ritakallio 1.1.-18.11.18.

Henkilöstö ja osaaminen

Hoitohenkilökunnan avoimiin virkoihin ja toimiin sekä pitkäaikaisiin sijaisuuksiin on löytynyt runsaasti
hakijoita. Lyhytaikaisten pätevien sijaisten saatavuus tuotti ajoittain ongelmia. Henkilöstö osallistui
työnohjauksiin ja koulutuksiin aktiivisesti. Koko tulosalueella henkilökunnalle järjestettiin kognitiivisen
käyttäytymisterapian pidempi koulutus työnohjauksineen

Aikuis- ja nuorisopsykiatrialla vakituisten lääkäreiden määrää saatiin lisättyä. Kaikilla psykiatrian eri-
koisaloilla lääkäreistä oli silti pulaa. Haasteena oli edelleen lääkäreiden vaihtuvuus.

Tulosalueella tehtiin työterveyshuollon toimesta työpaikkatarkastuksia useampaan yksikköön ja jo-
kaisessa yksikössä aloitettiin riskikartoitusten tekeminen yhdessä henkilöstön kanssa. Osastolla
P3P tehtiin potilasturvallisuuskävely yhdessä sairaanhoitopiirin johdon ja työterveyshuollon kanssa,
jossa kiinnitettiin erityisesti huomiota väkivaltatilanteisiin: niiden ehkäisemiseen, hoitamiseen ja pur-
kamiseen.

Toiminta ja yhteistyö

Psykiatrian tulosalueella avohoitokäyntejä oli vuonna 2018 52 911 kpl, mikä on 5,2 % edellisvuotta
enemmän. Hoitopäiviä oli kaikkiaan 22 410 kpl, mikä oli saman verran kuin edellisenä vuonna (0,0
% enemmän kuin 2017), ja hoitojaksoja oli 1 078, mikä oli 5,7 % edellisvuotta enemmän. Lähetteiden
määrä tulosalueella kasvoi edellisvuodesta 11,7 % ollen 3005.

Aikuispsykiatrian tulosyksikössä lähetteissä lisäystä edellisvuoteen oli 18 % (1930 kpl vuonna 2018,
vuonna 2017 1631 kpl). Osastohoitojaksot lisääntyivät 7 % (952 jaksoa vuonna 2018 ja 889 jaksoa
vuonna 2017).

Lastenpsykiatrian tulosyksikössä sekä poliklinikalla että viikko-osastolla oli lähetteiden määrässä
hienoista laskua edellisvuoteen verrattuna. Lastenpsykiatrian lähetteiden määrä laski (-2,1%)
vuonna 2018 (233 kpl) verrattuna vuoteen 2017 (238 kpl). Laskutettujen avohoitokäyntien määrä
kasvoi kuitenkin 4,0 % (2017 4 125 kpl). Viikko-osastolle oli jonoa kriisi-, tutkimus- ja hoitojaksoille.

Nuorisopsykiatrian lähetteet lisääntyivät 15,3 % (425 kpl vuonna 2017). Hoitojaksoja oli vuonna 2018
179 jaksoa ja vuonna 2017 152 jaksoa. Hoitojaksojen määrää nostaa osittain lastenpsykiatrian las-
ten viikonloppuhoito, jota toteutettiin nuorisopsykiatrian osastolla vuoden 2018 aikana yhteensä 7
viikonloppujaksoa. Hoitoon pääsy kiireellisissä tilanteissa on tapahtunut hoitotakuun mukaisesti.

Asiakas

Lastenpsykiatrian yksikkö on toiminut väistötiloissa 2/2014 alkaen, ja tämä on vaikuttanut yksikön
toimintaan myös vuonna 2018. Poliklinikan tilat toimivat kolmessa eri rakennuksessa, ja osastolla
on käytössä yksi potilaspaikka vähemmän tila-asioiden takia. Tilakysymyksiin liittyen aiemmista
koko-vuorokausiosastopaikoista kaksi on muutettu päiväosastopaikoiksi. Viikonloppuisin välitöntä
akuuttia lastenpsykiatrista osastohoitoa tarvitsevien lasten hoito järjestettiin yhteistyössä nuoriso-
psykiatrian ja Tampereen yliopistollisen sairaalan sekä muiden yliopistollisten sairaaloiden kanssa.

Lastenpsykiatrian työn sisältöjen ja toimintamuotojen suunnittelemista sekä kehittämistyötä jatkettiin
vuonna 2018. Lastenpsykiatrian konsultaatioita toteutettiin lastenneurologialle ja lastentaudeille erik-
seen sovittuina konsultaatioaikoina. Pikkulapsipsykiatrisen työryhmän hoitajat osallistuivat lasten
syömishäiriö osastojaksoille lastentaudeilla. Lastenpsykiatrian edustus osallistui säännöllisesti Hä-
meenlinnan, Riihimäen ja Janakkalan lasten kuntoutustyöryhmiin. Lastenpsykiatrialta oli edustus
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Kanta-Hämeen keskussairaalan monialaisessa lasten toiminnallisten häiriöiden kuntoutustyöryh-
mässä. Myös SOTE-työskentelyyn osallistuttiin Lape-hankkeen maakunnallisessa ohjausryhmässä
ja OT-alatyöryhmässä sekä valtakunnallisissa THL:n ja STM:n järjestämissä työskentelytapaami-
sissa. Lastenpsykiatrian edustus oli mukana Kanta-Hämeen lasten ja nuorten kehityksellisten pal-
velujen työryhmässä.

Nuorisopsykiatrian avo- ja osastohoidon tutkimus-, hoito- ja kuntoutusprosesseja on kehitetty joh-
donmukaisesti. Osaston hoitojaksot ovat lisääntyneet kahtena peräkkäisenä vuonna ja osin on toi-
mittu ylikuormituksella. Ryhmämuotoiset hoidot ovat monipuolisia (toiminnalliset, psykoedukatiiviset,
sosiaalisten taitojen ryhmät, taideterapeuttiset ryhmät, nuorten toimintakyvyn arviointi ryhmässä).

Nuorisopsykiatrian yksikkö osallistui Lasten ja nuorten sekä perhepalvelujen kehittämishankkeeseen
(LAPE) järjestämällä moniammatillisille nuorten kanssa työskenteleville ryhmille kunnissa konsultaa-
tioita (erikoislääkäri, apulaisosastonhoitaja) vuosien 2017 - 2018 aikana.  Toisena hankkeena oli
perhetyön määrittely ja työnjakokysymykset (sosiaalityöntekijä). Hankkeet toteutettiin oman työn
ohessa ilman lisäresursseja tai tukea varsinaisesta LAPE hankkeesta. Konsultaatiotoiminnasta tuo-
tettiin myös loppuraportti LAPE- hankkeelle ja toimintamallia jatketaan myös vuonna 2019.

Aikuispsykiatrian avohoidossa jatkettiin uudistettujen tutkimus- ja hoitoprosessien toimintakäytäntö-
jen juurruttamista. Huhtikuussa 2018 Hämeenlinnan poliklinikalla otettiin käyttöön strukturoitu uusien
potilaiden ensikäyntimalli hoidon tarpeen selvittelyä varten.  Riihimäen seudulla OmaHämetyöryh-
män (Mielenterveys- ja päihde) ohjauksella vuonna 2017 aloitetun yhteisen kolmen organisaation
(erikoissairaanhoito, terveyskeskuksen mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä Riihimäen aikuissosi-
aalityö) yhteisestä palvelutarpeen arviointimallista (Ketterä) jouduttiin osittain luopumaan muiden toi-
mijoiden resurssien vähyyden vuoksi, uuden suppeamman mallin kehittäminen aloitettiin. ECT- hoi-
dot lisääntyivät merkittävästi vuonna 2018 Forssan lopetettua oman ECT- toimintansa noin 34 % ja
toiminnan kehittämiseksi käynnistettiin suunnittelu polikliinisestä ECT- toiminnasta. rTMS- hoitojen
(magneettistimulaatiohoito) antamista on vahvistettu (annettuja hoitoja 588 kertaa, hoidettuja poti-
laita oli 20) ja tullaan vahvistamaan tulevaisuudessa. Ostopalveluina toteutettaviin lyhyt psykotera-
pioihin pyrittiin myös ohjaamaan potilaita ja määrä kasvoi tasaisesti vuoden aikana.

Sairaanhoitopiirin ensimmäiset koulutetut päihde- ja mielenterveyskokemusasiantuntijat valmistuivat
toukokuussa 2018 ja ovat työskennelleet valmistumisensa jälkeen kouluttajina, sairaalasuunnitte-
lussa, ryhmienvetäjinä yksiköissä, Safewards – hankkeessa sekä yksiköiden kehittämispäivissä asi-
antuntijoina. Toinen kokemusasiantuntijakoulutus käynnistyi syksyllä ja he valmistuvat toukokuussa
2019.

Talous

Kulujen osalta tulosalue pysyi osittain taloussuunnitelman raamissa. Toimintatuottoja kertyi 381 478
euroa enemmän kuin talousarviossa oli arvioitu ja toimintakulut ylittyivät 1 688 957 euroa. Ulkopuo-
listen sairaaloiden käyttöä lisäsi pakollinen varaus summasta, joka koostuu Hämeenlinnasta Kuopi-
oon muuttaneiden henkilöiden hoitomaksuista vuosilta 2011 - 2018. Kuopion kaupunki on katsonut,
että kyseessä olevista hoitomaksuista (891 000 euroa) vastaa entinen kotikunta, joka on Hämeen-
linna. Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut valitusasian Kuopion kaupungin hyväksi. Lisäksi määrä-
rahat ylittyivät hoitohenkilökunnan ja tutkimushenkilökunnan palkkojen osalta sekä ulkopuolisten pal-
velujen ostoissa.

Riskien hallinta

Onnistuminen osaavan henkilöstön rekrytoinnissa on toiminnan kannalta oleellisen tärkeää. Rekry-
toinnissa onnistuminen on ollut edellisvuotta parempaa etenkin lääkäreiden osalta. Hoitohenkilöstöä
on toistaiseksi saatu rekrytoitua vakituisiin toimiin ja pitkiin sijaisuuksiin.
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Monipuoliset ja suurelle henkilöstöryhmälle suunnatut menetelmäkoulutukset mahdollistavat laaduk-
kaiden tutkimus- ja hoitoprosessien ylläpitämisen.

Lastenpsykiatrian toimintatiloissa on edelleen ongelmia ja työtiloja ei ole henkilökunnalle riittävästi.

Talouden ja toiminnan reaaliaikainen seuranta on onnistunut seurantajärjestelmien kehityttyä entistä
paremmiksi.
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Hyvä palvelukokemus

Tuottavuus ja laadukas toiminta – kohdan tavoitteet toteu-
tuvat (ks. edellinen kohta)

Nopea ja oikea-aikainen tutkimukseen ja hoitoon pääsy
sekä kokonaisvaltainen hoito-ote asiakkaan somaattinen
terveydentila ja sosiaalinen tilanne huomioiden

Yhteistyökokouksien ja
yhteisten koulutustilai-
suuksien määrä

Käyntimäärät psykiatrisen
sairaanhoitajan vastaan-
otolla YLE -päivystyk-
sessä

Yhteistyö somatiikan eri erikois-
alojen kanssa ja yhteistyön va-
kiinnuttaminen päivystyksen
kanssa

Uusi liikunnanohjaajan toimi,
jotta pystytään hyödyntämään
liikunnan kiistaton merkitys psy-
kiatristen sairauksien hoidossa.

Yhteistyötä tehty somatiikan eri erikoisalo-
jen kanssa niin lasten-, nuoriso-, kuin ai-
kuispsykiatrian yksiköistä.

Päivystyksen YLE- vastaanotolla iltaisin
työskentelevän hoitajan vastaanottomäärät
ovat lisääntyneet toiminnan vakiintuessa.
Toiminta jatkuu vuonna 2019.

Liikunnanohjaajan toimea ei saatu eikä pal-
veluita ollut käytettävissä potilailla koko
vuonna.

Asiakkaan osallistaminen hoitosuunnitelman laadintaan ja
hoitoon

Hoitosuunnitelmien
määrä, joiden laadin-
nassa asiakas on ollut
mukana

Systemaattinen hoitosuunnitel-
mien laadinta

Strukturoidun hoitosuunnitelman käyttöön-
otto etenee yksiköissä ja potilaan mukaan
ottamista hoitosuunnitelman laadintaan
kannustetaan

Perheen ja läheisten mukaanotto ja huomioiminen sekä tar-
vittaessa perheenjäsenten hoitoon ohjaus

Perhetapaamisten määrä Perhetyö systemaattiseksi
osaksi asiakkaan hoitoproses-
sia.

Lasten- ja nuorisopsykiatriassa normaalina
käytäntönä jokaisen potilaan kohdalla, ai-
kuispsykiatriassa jokaisen potilaan perhe /
läheiset pyritään huomioimaan ja ottamaan
mahdollisuuksien mukaan hoitoon
Hämeenlinnan poliklinikalla on mahdolli-
suus perheterapeuttien konsultaatioon vii-
koittain tulosalueen työntekijöillä

Avaintavoitteet Toimintasuunnitelma Mittarit Arviointi
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Hyvinvoiva, sitoutunut ja osaava henkilöstö

Laadukas johtaminen ja esimiestyö Kehityskeskusteluiden
määrä
Sairaspoissaolojen määrä

Työnkiertojen määrä

Henkilökunnan vaihtu-
vuus
Työnohjaus

Työterveyshuoltokäyntien
määrä
Tyky-toiminta

Esimiehille esimies- ja johtamis-
koulutus
Ehdotus: koko sairaanhoitopiirin
yhteinen koulutus (uusille) esi-
miehille

Kehityskeskustelut sähköisen mukaan 27,8
% (ei vastanne todellista määrää)
Sairauspoissaolot 4 373 pv / vuosi (vuonna
2017 yht. 3 913 pv)

Työnkiertomahdollisuuksia tarjotaan työnte-
kijöille.

Työnohjausta käytetään aktiivisesti niin yk-
silöohjausta kuin erilaisten käytössä olevien
menetelmien käytön tukemiseen ryhmäoh-
jauksia koko tulosalueen työntekijöille.

Työterveyspalveluiden käyttämiseen ohja-
taan ja kannustetaan työntekijöitä

Yksiköt järjestivät TYHY- toimintaa keski-
määrin 1 pv / vuosi

Viestinnän avoimuus, läpinäkyvä toiminta sekä organisaa-
tion sisällä että yhteistyökumppaneille

Tiedottamisen määrä eri
viestintäkanavissa

Viestinnän merkityksen korosta-
minen mainetta rakentavana ka-
navana

Esimiesten tavoitettavuus ja helppo lähestyttävyys Sovitut tapaamiskerrat Sovituista tapaamisista kiinnipi-
täminen

Kaikilla ammattiryhmillä ja yksiköillä on sovi-
tut kokousajat
Sähköisen kalenterin käyttäminen

Osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta. Henkilöstön saatavuus

Koulutuksien määrä

Yksiköissä on tarpeellinen
määrä osaavaa henkilökuntaa
perustehtävän suorittamiseen

Koulutukset suunnitellaan tiiviisti
perustehtävää tukeviksi

Lääkärien rekrytoinnissa haasteita
Hoitohenkilöstön rekrytoinnissa haasteita
lähinnä lyhytaikaisiin sijaisuuksiin
tutkimushenkilöstön rekrytoinnissa ei ongel-
mia
Koko tulosalueen koulutuksina järjestetty
kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutus
kaikille ammattiryhmille
muuten koulutukset yksiköittäin koulutus-
suunnitelmien mukaisesti

Avaintavoitteet Toimintasuunnitelma Mittarit Arviointi
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Työnohjauksien määrä Kaikille työntekijöille tarjotaan mahdolli-
suutta työnohjaukseen, samoin työryhmille
järjestetään tarpeen mukaan ryhmätyönoh-
jauksia

Uusien työntekijöiden kattava perehdytys perustehtäviin ja
organisaatioon

Perehdytysohjelman läpi-
käynti

Ajan varaaminen perehdytyk-
selle sekä perehdytysohjelman
päivittäminen

Ohjattu osallistumaan koko talon tulokasin-
foihin, yksiköittäin perehdytysohjelmia päivi-
tetty, tutkimushenkilöstöllä oma päivitetty
perehdytysohjelma, lääkärien perehdytys-
ohjelmaa aloitettu päivittämään – työ vielä
kesken

Työhyvinvoinnin tukeminen Sairaspoissaolojen määrä

Koulutuksien määrä
Henkilökunnan vaihtu-
vuus

Tyky –toiminta

Työnohjauksien määrä

Työhyvinvoinnin lisääminen, mit-
tareiden aktiivinen seuranta ja
varhainen puuttuminen.

Sairauspoissaolot hieman kasvaneet +4,7
% / htv
Koulutuksiin mahdollisuus osallistua, pitkiin
koulutuksiin hakeneiden hakemukset hy-
väksytty (terapiakoulutukset)

TYHY- toiminta mahdollistettu jokaiselle yk-
sikölle 1 pv / vuosi

Kaikille halukkaille työnohjaus järjestynyt,
myös uusien menetelmien käyttöönottami-
sen tukemiseen järjestetty työnohjausta:
KKT ja HOT.

Työturvallisuus Haipro -ilmoitukset

Mapa -koulutusten määrä
Riittävä henkilökunta

SafeWards –toiminnan
käynnistäminen

Eristystilastot ja rajoitus-
toimenpiteet

Haipro -ilmoitusten aktiivinen ja
säännöllinen käsittely ja niiden
kautta toiminnan kehittäminen
työryhmien kanssa. Esimiehet
vastaa Mapa koulutukseen ajan
järjestämisestä ja Mapa taitojen
säännöllisestä kertaamisesta.

HaiPro- ilmoitusten määrä hieman laskenut,
yhteensä niitä tehtiin 253 kpl (Läheltä piti
49% ja tapahtui potilaalle 51%)

Koko tulosalueen MAPA- kertaukset (2pv)
järjestetty säännöllisesti sekä tarvittaessa
peruskurssi (5pv) , Riihimäen poliklinikalle
järjestetty 1 pv kertaus

Toiminnan suunnittelu aloitettiin ja koke-
musasiantuntija otettiin mukaan työryhmään

Pakkotoimien osalta eristyksien määrä
nousi 122kpl (vuonna 2017 86 kpl, vuonna
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2016 149 kpl), kun taas hoidolliset kiinnipi-
dot laskivat 7 kpl (vuonna 2017 58 kpl,
vuonna 2016 12kpl).
Samoin leposide-eristyksien määrä laski 33
(vuonna 2017 71, vuonna 2016 19 kpl).

Opiskelijaohjaus sekä hyvä yhteistyö oppilaitosten kanssa Yhteistyökokousten
määrä

Opiskelijapalaute

Erikoistuvien lääkäreiden
määrä

Psykologiharjoittelijoiden
määrä

Pyritään turvaamaan osaava
henkilökunta

Oppilaitosten kanssa pidetty kokouksia.
HAMK:n opettaja osallistunut psykiatrian
VOO- iltapäiviin toisena vetäjänä
CLES- mittauksen mukaan tulosalueen
opiskelijapalaute on hieman laskenut viime-
vuodesta mutta edelleen tulosalueiden kes-
ken paras.

Psykiatriaan erikoistuvia lääkäreitä on vuo-
den aikana ollut 2, geriatriaan erikoistuvia 2
ja yleislääketieteeseen erikoistuvia 1.

Psykologiharjoittelijoita oli yksi vuoden ai-
kana.
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Tasapainoinen talous

Toiminnan tehokkuuden seuranta ja toteuttaminen, tuotta-
vuus/ vaikuttavuus

Exreport -järjestelmä Mittareiden aktiivinen seuranta
ja kehittäminen

Realistinen talousarvio ja sen toteutuminen Exreport -järjestelmä Suunniteltujen suoritteiden to-
teutuminen

Talouden toteutuminen talousar-
vion mukaan

Ulkopuolisten sairaaloiden käytön minimointi Ulkopuolista sairaaloista
palautuvien asiakkaiden
määrä

Kustannukset

Toimiva ja perusteltu työjako ul-
kopuolisten sairaaloiden kanssa
huomioiden esim. sijoitetut ala-
ikäiset ja THL:n hoitoon määrää-
mät asiakkaat

Ulkopuolisten sairaaloiden käytön hallitse-
minen on haastavaa ja ennakoimatonta

Joulukuun kustannusten nousu johtui oikeu-
den kielteisestä päätöksestä potilaiden koti-
kunnan vaihtamiseen kesken hoidon
(oik.psyk potilaat / Niuvanniemi)

Hoitaa Kanta-Hämeen asukkaat omalla alueella ja saada uu-
sia asiakkaita muista maakunnista

Vapaanvalinnan kautta tu-
levien ja lähtevine asiak-
kaiden määrä ja kustan-
nukset

Positiivinen ja aktiivinen viestin-
tä sekä asiakkaiden toiveiden
huomioiminen mahdollisuuksien
mukaan

Vapaa valinta 159 629 euroa, lisäystä 18 %
vuoteen 2017.

Lähetemäärien nousu lähes koko psykiatri-
assa asetti haasteita pitää hoitoprosessit su-
juvina eikä mahdollistanut palveluiden
markkinointia

Avaintavoitteet Toimintasuunnitelma Mittarit Arviointi
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Ulkoiset tuotot ja kulut
PSYKIATRIAN TULOSALUE

Alkuperäinen
talousarvio

Talousarvio-
muutokset

Muutettu
talousarvio

Toteuma Poikkeama

Toimintatuotot 26 140 000 26 140 000 26 498 738 358 738
Myyntituotot 25 692 000 25 692 000 26 018 662 326 662
Maksutuotot 442 000 442 000 476 395 34 395
Tuet ja avustukset 1 804 1 804
Muut toimintatuotot 6 000 6 000 1 878 -4 122

Toimintakulut -18 963 200 -18 963 200 -20 422 342 -1 459 142
Henkilöstökulut -12 462 200 -12 462 200 -13 160 107 -697 907
Palvelujen ostot -5 500 000 -5 500 000 -6 343 283 -843 283
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -366 000 -366 000 -342 422 23 578
Vuokrat -632 000 -632 000 -565 909 66 091
Muut toimintakulut -3 000 -3 000 -10 621 -7 621

Toimintakate 7 176 800 7 176 800 6 076 396 -1 100 404

Vuosikate 7 176 800 7 176 800 6 076 338 -1 100 462

Poistot ja arvonalentumiset -21 000 -21 000 -15 913 5 087

Tilikauden tulos 7 155 800 7 155 800 6 060 425 -1 095 375

Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut
PSYKIATRIAN TULOSALUE

Alkuperäinen
talousarvio

Talousarvio-
muutokset

Muutettu
talousarvio

Toteuma Poikkeama

Toimintatuotot 26 140 000 26 140 000 26 521 478 381 478
Myyntituotot 25 692 000 25 692 000 26 041 402 349 402
Maksutuotot 442 000 442 000 476 395 34 395
Tuet ja avustukset 1 804 1 804
Muut toimintatuotot 6 000 6 000 1 878 -4 122

Toimintakulut -19 661 457 -19 661 457 -21 350 414 -1 688 957
Henkilöstökulut -12 462 200 -12 462 200 -13 160 107 -697 907
Palvelujen ostot -6 198 257 -6 198 257 -7 271 355 -1 073 098
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -366 000 -366 000 -342 422 23 578
Vuokrat -632 000 -632 000 -565 909 66 091
Muut toimintakulut -3 000 -3 000 -10 621 -7 621

Toimintakate 6 478 543 6 478 543 5 171 064 -1 307 479

Vuosikate 6 478 543 6 478 543 5 171 006 -1 307 536

Poistot ja arvonalentumiset -21 000 -21 000 -15 913 5 087

Tilikauden tulos 6 457 543 6 457 543 5 155 093 -1 302 450

Vyörytyserät -5 188 628 -5 188 628 -5 188 627 1
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Psykiatria Henkilötyövuosi Henkilötyövuosi muutos 2017 /2018
2018 2017 Htv Prosenttia

Hoitohenkilöstö 188,8 185,4 3,4 1,84 %
Lääkärihenkilöstö 25,5 24,3 1,2 5,10 %
Toimistohenkilöstö 0,5 0,2 0,3 139,30 %
Tutkimushenkilöstö 23,5 21,8 1,6 7,41 %
Kaikki yhteensä 238,3 231,7 6,6 2,84 %
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1.5.4 Tukipalvelujen tulosalue

Talous- ja tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäki

Henkilöstö ja osaaminen

Tukipalvelujen henkilöstömäärä väheni edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstömäärä, joka sisäl-
tää myös määräaikaiset työntekijät oli vuodenvaihteessa 2018 yhteensä 443 (vuonna 2017 458).
Henkilöstömäärä väheni mm. pesulapalveluissa ja sairaanhoitoa avustavissa palveluissa.

Työterveyslaitoksen vuonna 2017 tekemän hyvinvointikyselyn perustella tehdyistä toimenpide-eh-
dotuksista valittiin tukipalveluiden tulosalueen kehittämiskohteiksi työpaikkakiusaamiseen puuttumi-
nen, työn hallinta, työyhteisötaidot ja yhteistyötaidot. Uutena työhyvinvointimittarina otettiin käyttöön
yksikkökohtainen ”Fiilismittari”, jolla kuukausittain seurataan yksiköiden työtyytyväisyyttä ja työilma-
piiriä.

Kehityskeskusteluja henkilökunnan kanssa on käyty tulosalueella kattavasti. Aktiivisen varhaisen
puuttumisen toimintamallia on käytetty tarpeen mukaan. Koko sairaanhoitopiirin tasoisesti on tehty
toimenpiteitä joilla mm. uudelleensijoittamisen kautta on voitu auttaa eri syistä osatyökykyisiä hen-
kilöitä. Sihteerityön yksikössä otettiin käyttöön etätyökokeilu saneluiden purussa, jolla pystyttiin vä-
hentämään sairauslomien määrää merkittävästi.

Toiminta ja yhteistyö

Taloushallinnon palveluista kirjanpito, reskontrat ja laskunkierto hankitaan KuntaPro Oy:ltä. Lisäksi
KuntaPro tuottaa tilinpäätös- ja talousarviolaskelmat. Potilaslaskutus- ja perintä ostetaan Lowell
Oy:ltä (entinen Lindorff Oy).

Sairaanhoitopiiri on mukana useiden sairaanhoitopiirien yhteisessä potilashallinnon järjestelmien uu-
distamisprosessissa (UNA).

Henkilökunnan suojavaatteiden hankinnassa siirryttiin vuoden 2018 aikana Päijät-Hämeen Tekstiili-
huolto Oy:n toimittamiin vuokravaatteisiin. Samalla valmisteltiin oman pesulatoiminnan siirtämistä
kokonaan Päijät-Hämeen Tekstiilihuollolle Oy:lle. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on yhtiön osakas.

Varastotuotteet ostettiin pääosin Tekme Oy:n kautta. Tekme Oy myytiin syksyllä 2018 Palmia Oy:lle.
Varastotoimi, materiaali- ja kuljetuspalvelut siirtyivät samassa yhteydessä uudelle Kanta Logistiikka
Oy-nimiselle osakeyhtiölle, jonka omistajina ovat Hämeenlinnan kaupunki, Kanta-Hämeen sairaan-
hoitopiiri ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky. Materiaalitoiminnoissa hyödynnettiin Kanta Lo-
gistiikka Oy:n lisäksi myös Erva-alueen hankintarengasta. Suurimmat laite- ja kalustohankinnat teh-
tiin sairaanhoitopiirin omana toimintana.

Sairaanhoitopiirin tekninen huolto on vastannut palvelujen tuottamisesta Hämeenlinnan Terveyspal-
veluille.

Sihteerityön, sairaalahuollon ja välinehuollon yksiköissä on tehty aktiivista oppilaitosyhteistyötä. Lai-
toshuoltajan ammattitutkinnon suoritti helmikuun 2018 lopussa ensimmäinen oppisopimuskoulutet-
tujen ryhmä. Keväällä käynnistettiin toinen rekry- ja oppisopimuskoulutusryhmä yhteistyössä Te-
keskuksen ja koulutuskeskus Tavastian kanssa. Lisäksi sairaalahuollosta on ollut henkilökuntaa op-
pisopimuskoulutuksissa suorittamassa johtamisen (JET) ja lähiesimiehen ammattitutkintoja sekä sii-
vousteknikon erityisammattitutkintoa. Hoitologistikon oppisopimuskoulutuksen Lahden ammattikor-
keakoulussa aloitti viisi väline- ja sairaalahuoltajaa marraskuussa 2018.
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Asiakas

Tukipalvelujen tulosalue tuotti henkilöstöpalvelut, koulutuspalvelut, tietotekniikkapalvelut, laskenta-
palvelut, vaatehuollon, tekniset palvelut, sairaala- ja välinehuoltopalvelut sekä palveluneuvonnan.
Lisäksi tulosalueeseen kuuluvat asunnot, henkilökunnan terveydenhuolto ja virkistystoiminta. Tekme
Oy myytiin syksyllä Palmia Oy:lle, joka aloitti sairaanhoitopiirin ravintopalveluiden tuottajana loppu-
vuodesta 2018.  Hämeenlinnan yksikön kahviotoimintaa lukuun ottamatta ravintopalvelut on ulkois-
tettu Palmia Oy. Varasto-, hankinta- ja kuljetuspalvelut siirtyivät uudelle Kanta Logistiikka Oy:lle.

Sairaanhoitopiiri järjesti vuoden aikana sekä sisäistä että alueellista täydennyskoulutusta. Koulutuk-
sen osalta on myös lisätty yleistä palautteenanto- ja yhteydenpitomahdollisuutta. Ulkopuolisilla on
mahdollisuus antaa palautetta internetin kautta keskitetysti sähköpostilaatikkoon, josta ne ohjataan
oikeille käsittelijöille.

Talous

Tukipalvelujen toimintakulut olivat 40,1 milj. euroa eli noin 18,1 % (vuonna 2017 17,7 %) kuntayhty-
män kaikista toimintakuluista. Toimintakuluista hieman yli puolet on henkilöstökuluja. Toinen suuri
kuluerä olivat palvelujen ostot, joihin kuuluvat mm. ICT-palvelut sekä koneiden ja kaluston kunnos-
sapitokustannukset. Palvelujen ostoissa ylitys syntyi lähinnä ICT-palveluiden kustannuksista, joka
johtui erilaisten järjestelmien käyttökulujen arvioitua suuremmasta kasvusta. Muilta osin tukipalve-
luiden toimintakulut toteutuivat talousarvion mukaisesti tai jäivät sen alle.

Investointihankkeista merkittävimpiä olivat Riihimäen sairaalassa toteutetut perusparannukset. Rii-
himäen terveyskeskukselle saneerattiin tiloja sairaalaan siirtyneitä toimintoja varten.

Riskien hallinta

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä ostaa kahden sisäisen tarkastajan
palveluista 20 % eli lähes puolen henkilötyövuoden määrän. Toisen sisäisen tarkastajan pääasialli-
nen työpiste on Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tiloissa.

Arvio sairaanhoitopiirin merkittävimmistä riskeistä, niiden todennäköisyys ja vaikutukset käsiteltiin
sairaanhoitopiirin hallituksessa helmikuussa 2018. Riskien arviointia jatkettiin vuoden 2018 aikana
BDO:n asiantuntijoiden toimesta. Hallituksessa käsiteltyjen riskiarvioiden pohjalta määriteltiin tulos-
alueiden toiminnan suurimmat riskit, niiden todennäköisyys ja vaikutukset. Tämän työn pohjalta päi-
vitetään jatkossa koko sairaanhoitopiirin strategiset riskit ja niiden hallintakeinot.
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Tuottavuus ja laadukas toiminta

Avaintavoitteet suunnitelmakau-
della

Mittarit Toimintasuunnitelma 2018 Sanallinen arvio toteutumisesta

Töiden tekeminen oikein, huolelli-
sesti, oikeaan aikaan ja tehokkaasti.

Vuosikellon toteutuminen Yksiköiden tehtävien ja työnjakojen
määrittely

Tilinpäätös, henkilöstökertomus, ympä-
ristötilinpäätös, talousarvio, käyttö-
suunnitelma ja hinnastot valmisteltiin
aikataulun mukaisesti.

Tietohallintomallin sekä IT-vision ja
IT –strategian laadinta

Dokumentoitu tietohallinto-
malli, it-visio ja -strategia

Otetaan käyttöön tietohallintomalli, joka
on tehty yhteistyössä OmaHämeen or-
ganisaation kanssa sekä tuotetaan it-
visio ja strategia

Tietohallinnon organisaatiomuutos to-
teutettiin uuden tietohallintomallin mu-
kaisesti.
IT:n visio ja strategiatyöhön vaikutti
olennaisesti tuleva maakunta uudistus
ja 8-tähden sairaalahanke.

It-strategia suunniteltiin osana
KHSHP:n strategiaa

Yhteistyön kehittäminen kumppa-
neiden (TyöSyke, Kuntapro, Tekme,
muut sairaalat) kanssa.

Säännölliset seurantaneuvot-
telut otetaan käyttöön.

Kumppaneiden asiakastyyty-
väisyyskyselyjen tulokset.

Toimitaan aktiivisesti kumppanuuksien
kehittämisessä.

Vastataan asiakaskyselyihin

Yhteistyökumppaneiden (mm. Kun-
taPro, Tekme, TyöSyke, Fimlab, Sy-
dänsairaala) kanssa on pidetty sään-
nölliset laatu- ja tiimipalaverit noin
kolme kertaa vuodessa.

Hyvä palvelukokemus

Avaintavoitteet suunnitelmakau-
della
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Tukipalvelut osallistuu uusien pal-
velumuotojen kehittämiseen ja käyt-
töönottoon muiden sairaanhoitopii-
rin yksiköiden kanssa

Asiakaspalaute Osallistutaan aktiivisesti uusien mm. di-
gitaalisten palvelu-muotojen suunnitte-
luun ja käyttöönottoon

Hyllytyspalvelun käyttöä laajennettiin
vuonna 2018 vastasyntyneiden teholle,
osasto 1:lle ja päivystykseen.
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Asiakastyytyväisyyskyselyä tehtiin ker-
ran. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulok-
sen ovat jatkossa yksi tulosalueen kan-
nustepalkkamittareista.

Henkilöstön puhelinnumerot julkaistiin
Fonecta Total –nettipuhelinluettelossa.

Asiakaspalautteiden keräämisessä
otettiin toimintavuonna käyttöön uusi
järjestelmä, johon palveluneuvonta kir-
jaa kaikki palautteet.

Tukipalvelut osallistuu aktiivisesti
Oma Häme-suunnitteluun

Eri työryhmiin osallistuminen Tukipalvelujen henkilöstö osallistui
Oma Hämeen kanssa maakunnan hen-
kilöstöstrategian suunnitteluun.

Tämän lisäksi tekniset palvelut osallis-
tui Maakuntien Tilakeskus Oy:n edellyt-
tämään valmisteluun.

Tukipalvelut osallistuu aktiivisesti
uuden sairaalan toimintojen suun-
nitteluun

Eri työpajoihin osallistuminen Materiaaliyksikön henkilöstö oli mu-
kana uuden sairaalan tilasuunnitte-
lussa ja tarjouspyyntöjen valmiste-
lussa.

Teknisistä palveluista sekä sairaala- ja
välinehuollon nimettyjen henkilöiden
työajasta osa on varattu pelkästään uu-
den sairaalan (ASSI) projektityöhön.

Tukipalvelujen kaikki esimiehet osallis-
tuivat Assi-työpajoihin ja kokouksiin.

Laskentapalveluissa kehitettiin Assin
kustannusseurantaa ja –ennustamista
yhteistyössä allianssikumppaneiden
kanssa.
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Hyvinvoiva, sitoutunut ja osaava
henkilöstö

Avaintavoitteet suunnitelmakau-
della
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Ammattitaidon kehittäminen ja yllä-
pitäminen

Koulutukset
Kehityskeskustelut

Koulutukset
Kehityskeskustelut
Yksikköpalaverit

Henkilöstön koulutuspäiviä oli toiminta-
vuonna 613 henkilötyöpäivää (vuonna
2017 oli 1027 htp). Koulutuspäivien
määrä laski edellisestä vuodesta,
koska uusia sairaalahuoltajien ja osas-
tonsihteereiden koulutuksia ei aloitettu
2018.

Käytyjen kehityskeskusteluiden to-
teuma oli 68 %.

Henkilöstön hyvinvointi Henkilöstön hyvinvointitutki-
mus
Sairauslomapäivien määrä

Tyky-toiminta
Hyvän yhteishengen ylläpitäminen
Aktiivinen varhainen puuttuminen-mal-
lin käyttö tarvittaessa

Henkilöstön hyvinvointitutkimusta ei to-
teutettu 2018.

Varhaisen välittämisen ja aktiivisen tu-
kemisen –malli päivitettiin.

Tukipalveluissa sairaspoissaolopäivien
määrä väheni 9,7%. Sairauspoissaolo-
päiviä oli 8 886 kalenteripäivää (v. 2017
9 836 kalenteripäivää).

Tulosalueella otettiin käyttöön kuukau-
sittainen yksikkökohtainen työhyvin-
voinnista ja jaksamisesta fiilismittari.

Fiilismittarin kysely toteutetaan kuu-
kausittain sähköisenä kyselynä ja sen
tulosten perusteella tehdään tarvittavia
toimenpiteitä työhyvinvoinnin paranta-
miseksi esim. työilmapiiriasioissa.
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Sihteerityön yksikössä tehtiin loppu-
vuonna yhteistyössä työterveyshuollon
kanssa sähköinen työkykyseula-ky-
sely. Vastaajat saivat kukin henkilökoh-
taisen palautteen tuloksistaan. Kyselyn
kokemusten pohjalta päätetään työky-
kyseulan käytöstä koko sairaanhoitopii-
rissä.
Sihteerityön yksikössä kokeiltiin syk-
syllä 2018 sanelunpurkua etätyönä.
Etätyötä tekevillä työntekijöillä sairaus-
poissaolot vähenivät merkittävästi.

Tasapainoinen talous

Avaintavoitteet suunnitelmakau-
della
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Realistinen talousarvio, jota myös
noudatetaan

Talousarvion toteutuminen Kustannustietoisuus omassa työssä
Yksiköiden ohjaus ja neuvonta talous-
asioissa

Tukipalveluiden johtoryhmässä yksiköi-
den esimiehet raportoivat talousarvion
toteutumisesta säännöllisesti.

Tukipalvelujen toimintakulut toteutuivat
talousarvion mukaisina henkilöstöku-
luja ja ict-palvelujen ostoja lukuunotta-
matta.

Haetaan ratkaisuja henkilöstökus-
tannusten vähentämiseksi. Tuote-
taan tarkempaa ja reaaliaikaisem-
paa tietoa henkilöstöön liittyvistä
kustannuksista

HR-raportit Kehitetään raportointia. Tuotetaan tie-
toa henkilöstökulujen kehityksestä ja
muista keskeisistä tunnusluvuista en-
tistä paremmin. Henkilöstökuluja vä-
hennetään mm. työhyvinvointia edistä-
mällä.

Shp:n johtoryhmässä käsiteltiin HR-ra-
portti tulosalueittain kuukausittain.
Henkilöstökustannusten kehitystä seu-
rattiin kuukausittain toteuma- ja palkka-
ennusteraporteilla, jotka uudistettiin
loppuvuonna.
Työhyvinvoinnin edistämiseen panos-
tettiin ergonomiaa tukevilla kalustehan-
kinnoilla ja työmatkaliikennesuunnitte-
lulla.

Kustannusten hallinta Hinnoittelu, tuotevalikoiman
priorisointi

Kilpailukykyinen ja kustannustietoinen
yksikkö
Laatu ja hintataso valtakunnallisella ta-
solla

Tukipalveluihin kuuluvien yksiköiden
kustannuksia seurattu kuukausittain tu-
losalueen johtoryhmässä.
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Ulkoiset tuotot ja kulut
TUKIPALVELUJEN TULOSALUE

Alkuperäinen
talousarvio

Talousarvio-
muutokset

Muutettu
talousarvio

Toteuma Poikkeama

Toimintatuotot 8 502 000 8 502 000 8 516 025 14 025
Myyntituotot 4 132 000 4 132 000 3 906 237 -225 763
Maksutuotot 2 000 2 000 230 -1 770
Tuet ja avustukset 400 000 400 000 479 671 79 671
Vuokratuotot 3 270 000 3 270 000 3 125 441 -144 559
Muut toimintatuotot 698 000 698 000 1 004 445 306 445

Toimintakulut -37 613 500 -37 613 500 -40 104 520 -2 491 020
Henkilöstökulut -18 878 500 -18 878 500 -20 409 163 -1 530 663
Palvelujen ostot -10 489 000 -10 489 000 -12 097 048 -1 608 048
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 503 000 -5 503 000 -5 198 863 304 137
Vuokrat -1 618 000 -1 618 000 -1 363 566 254 434
Muut toimintakulut -1 125 000 -1 125 000 -1 035 880 89 120

Toimintakate -29 111 500 -29 111 500 -31 588 496 -2 476 996

Vuosikate -29 196 500 -29 196 500 -30 903 946 -1 707 446

Poistot ja arvonalentumiset -6 772 000 -6 772 000 -66 953 475 -60 181 475

Tilikauden tulos -35 968 500 -35 968 500 -97 857 421 -61 888 921

Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut
TUKIPALVELUJEN TULOSALUE

Alkuperäinen
talousarvio

Talousarvio-
muutokset

Muutettu
talousarvio

Toteuma Poikkeama

Toimintatuotot 13 101 223 13 101 223 13 352 652 251 429
Myyntituotot 8 731 223 8 731 223 8 742 864 11 641
Maksutuotot 2 000 2 000 230 -1 770
Tuet ja avustukset 400 000 400 000 479 671 79 671
Vuokratuotot 3 270 000 3 270 000 3 125 441 -144 559
Muut toimintatuotot 698 000 698 000 1 004 445 306 445

Toimintakulut -37 830 140 -37 830 140 -40 111 660 -2 281 520
Henkilöstökulut -18 878 500 -18 878 500 -20 409 163 -1 530 663
Palvelujen ostot -10 705 640 -10 705 640 -12 104 188 -1 398 549
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 503 000 -5 503 000 -5 198 863 304 137
Vuokrat -1 618 000 -1 618 000 -1 363 566 254 434
Muut toimintakulut -1 125 000 -1 125 000 -1 035 880 89 120

Toimintakate -24 728 917 -24 728 917 -26 759 008 -2 030 091

Vuosikate -24 813 917 -24 813 917 -26 065 982 -1 252 065

Poistot ja arvonalentumiset -6 772 000 -6 772 000 -66 953 475 -60 181 475

Tilikauden tulos -31 585 917 -31 585 917 -93 019 457 -61 433 540

Vyörytyserät 31 196 159 31 196 159 31 003 647 -192 512
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Tukipalvelut Henkilötyövuosi Henkilötyövuosi muutos 2017 /2018
2018 2017 Htv Prosenttia

Hoitohenkilöstö 2,3 2,0 0,3 12,41 %
Huoltohenkilöstö 240,2 240,1 0,0 0,01 %
Toimistohenkilöstö 192,4 185,2 7,1 3,86 %
Kaikki yhteensä 434,8 427,4 7,4 1,74 %
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1.5.5  Yhtymähallinto

Yhtymähallinnon tulosalueeseen kuuluvat luottamushenkilöhallinto, perusterveydenhuollon yksikkö,
kehittämisyksikkö, potilasasiamiesyksikkö, tietopalveluyksikkö ja hallintopalvelut.

Ulkoiset tuotot ja kulut
YHTYMÄHALLINNON TULOSALUE

Alkuperäinen
talousarvio

Talousarvio-
muutokset

Muutettu
talousarvio

Toteuma Poikkeama

Toimintatuotot 3 731 000 3 731 000 3 999 309 268 309
Myyntituotot 3 711 000 3 711 000 3 910 601 199 601
Tuet ja avustukset 10 000 10 000 20 781 10 781
Muut toimintatuotot 10 000 10 000 67 927 57 927

Toimintakulut -6 549 100 -6 549 100 -7 139 768 -590 668
Henkilöstökulut -2 105 100 -2 105 100 -2 235 445 -130 345
Palvelujen ostot -3 853 000 -3 853 000 -4 520 680 -667 680
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -73 000 -73 000 -101 646 -28 646
Vuokrat -122 000 -122 000 -51 829 70 171
Muut toimintakulut -396 000 -396 000 -230 169 165 831

Toimintakate -2 818 100 -2 818 100 -3 140 459 -322 359

Vuosikate -2 818 100 -2 818 100 -3 141 101 -323 001

Poistot ja arvonalentumiset -3 000 -3 000 3 000

Satunnaiset tuotot ja kulut 798 882 798 882

Tilikauden tulos -2 821 100 -2 821 100 -2 342 219 478 881

Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut
YHTYMÄHALLINNON TULOSALUE

Alkuperäinen
talousarvio

Talousarvio-
muutokset

Muutettu
talousarvio

Toteuma Poikkeama

Toimintatuotot 3 731 000 3 731 000 4 012 416 281 416
Myyntituotot 3 711 000 3 711 000 3 923 707 212 707
Tuet ja avustukset 10 000 10 000 20 781 10 781
Muut toimintatuotot 10 000 10 000 67 927 57 927

Toimintakulut -6 549 368 -6 549 368 -7 139 768 -590 401
Henkilöstökulut -2 105 100 -2 105 100 -2 235 445 -130 345
Palvelujen ostot -3 853 268 -3 853 268 -4 520 680 -667 412
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -73 000 -73 000 -101 646 -28 646
Vuokrat -122 000 -122 000 -51 829 70 171
Muut toimintakulut -396 000 -396 000 -230 169 165 831

Toimintakate -2 818 368 -2 818 368 -3 127 352 -308 985

Vuosikate -2 818 368 -2 818 368 -3 127 994 -309 626

Poistot ja arvonalentumiset -3 000 -3 000 3 000

Satunnaiset tuotot ja kulut 798 882 798 882

Tilikauden tulos -2 821 368 -2 821 368 -2 329 112 492 255

Vyörytyserät 2 821 368 2 821 368 2 800 360 -21 007
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Yhtymähallinto Henkilötyövuosi Henkilötyövuosi muutos 2017 /2018
2018 2017 Htv Prosenttia

Hoitohenkilöstö 1,0 1,0 0,0 0,00 %
Lääkärihenkilöstö 1,6 1,3 0,3 19,87 %
Toimistohenkilöstö 28,7 25,9 2,8 10,96 %
Kaikki yhteensä 31,3 28,2 3,1 10,99 %
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1.6 Ympäristöasiat

Ympäristötilinpäätös on tehty Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan yksikön sekä Riihi-
mäen yksikön toiminnasta vuodelta 2018. Ympäristötilinpäätökseen ei ole otettu mukaan sairaalan
omistuksessa olevia virkistyspaikkoja eikä sairaalan alueella olevia päiväkoteja.

Ympäristötilinpäätöksessä tarkastellaan sairaanhoitopiirin hankintoja, jätehuoltoa sekä energian, ve-
den ja nestemäisen hapen kulutusta. Kustannuksissa ei ole mukana arvonlisäveroa.

Vertailu keskimääräiseen hoitojaksoon

Ympäristötilinpäätöksen hankintoja, kulutuksia ja päästöjä vertaillaan hoitojaksoihin. Hoitojakso
muodostuu asiakkaan sairaalassa yhtäjaksoisesti samalla erikoisalalla viettämistä päivistä, jotka
päättyvät potilaan uloskirjaukseen. Hoitojakson pituudessa lähtöpäivää ei lasketa hoitopäiväksi.

Taulukko 1 Hämeenlinnan ja Riihimäen yksikön hoitopäivät ja – jaksot sekä keskimääräiset hoito-
ajat vuosilta 2017 ja 2018

2017 2018 muutos - %
Hämeenlinnan yksikkö
Hoitopäivät 92 147 93 534 1,5 %
Hoitojaksot 25 000 26 623 6,5 %
Keskimääräinen hoitoaika 3,7 vrk 3,5 vrk – 4,7 %

2016 2017 muutos - %
Riihimäen yksikkö
Hoitopäivät 3 505 1 988 – 43,3 %
Hoitojaksot 1 238 91 *)– 92,5 %
Keskimääräinen hoitoaika 2,8 vrk 21,8 vrk 671,6 %

*) Riihimäen suuret muutokset vuoteen 2017 verrattuna johtuvat Riihimäen päiväkirurgiasta, jota ei
enää ollut yksikkönä vuonna 2018, vaan toimenpiteet tehtiin Hämeenlinnan päiväkirurgiassa ja
Rmk:n kirurgian poliklinikalla.

3 Hankinnat

Ympäristötilinpäätöksen hankinnoissa tarkastellaan ainoastaan suoraan hoitotyöhön liittyviä hankin-
toja ja ruokahuollon hankintoja. Hankinnoissa huomioidaan apteekkitarvikkeet, hoitotarvikkeet ja
ruokahuollon elintarvikehankinnat.

Taulukko 2 Lääkkeiden, hoitotarvikkeiden ja ruokahuollon kustannukset vuonna 2018 hoitojaksoa
(HJ) kohden Hämeenlinnan ja Riihimäen yksiköissä (laskennassa ei ole huomioitu avohoidossa an-
nettavia lääkkeitä)

Hämeenlinnan yksikkö 2018
milj. € €  / HJ

Hoitotarvikkeet 6,47 243
Elintarvikkeet 0,77 29
Lääkkeet 10,42 391
Riihimäen yksikkö 2018

milj. € €  / HJ
Hoitotarvikkeet 0,05 549
Elintarvikkeet 0,06 660
Lääkkeet 1,33 14 615
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Jätteiden käsittely

Ympäristötilinpäätöksessä tarkastellaan yhdyskunta-, hyöty-, erityis-, sytostaatti-
ja ongelmajätteiden määriä ja kustannuksia.

Taulukko 3 Eri jätelajikkeiden määrät ja käsittelykustannukset vuonna 2018 Hämeenlinnan yksi-
kössä

Jätteiden määrät 2017 2018

1000
kg

€ 1000 kg €

Yhdyskuntajäte 333,1 56 772 355,9 64 645
Biojäte 148,3 27 947 136,9 27 219
Hyötyjäte 140,6 9 504 136,1 7 475
Erityisjäte 59,0 130 755 60,0 130 778
Vaarallinen jäte (ent. ongel-
majäte)

0,2 91 2 1 699

Tietosuojapaperi 16,4 22 618 17 22 745
Yhteensä 697,6 247 687 707,9 254 561
Muodostunut  jätemäärä (kg
/ HJ)

27,9 26,6

Taulukko 4 Eri jätelajikkeiden määrät ja käsittelykustannukset vuonna 2018
Riihimäen yksikössä

Jätteiden määrät 2017 2018

1000
kg

€ 1000 kg €

Yhdyskuntajäte 79,3 14 983 57,8 10 414
Biojäte 4,7 1 140 4,9 1 160
Hyötyjäte 9,2 480 9,5 505
Sytostaattijäte 0,5 3 835 0,5 3 952
Vaarallinen jäte (ent. ongel-
majäte)

3,7 9 810 3,5 10 641

Tietosuojajäte 1,0 1 746 0,9 1 094
Yhteensä 98,4 31 994 77,1 27 766
Muodostunut jätemäärä (kg
/ HJ)

79,5 847,2
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Energia, vesi ja nestemäinen happi

Sairaanhoitopiirin energian, veden ja nestemäisen hapen kulutusta ja kustannuksia on käsitelty tau-
lukoissa 5 (Hämeenlinnan yksikkö) ja 6 (Riihimäen yksikkö). Hinnoissa on huomioitu perusmaksut
ja alv.= 0 %.

Taulukko 5 Hämeenlinnan yksikön lämmön, sähkön, höyryn, veden ja nestemäisen hapen kulutus-
tiedot vuosina 2017 – 2018

Kulutus 2017 2018
määrä € määrä €

Sähkö (MWh) 11 452 903 300 11 720 893 892
Höyry (MWh) 4 081 411 597 4 398 483 043
Kaukolämpö (MWh) 20 225 1 402 595 20 334 1 420 911
Vesi (m3) 54 896 168 493 55 840 173 015
Happi (kg) 116 269 19 533 120 664 19 910

€ / HJ (hoitojakso) € / HJ (hoitojakso)
Sähkönkulutus 36,1 33,6
Höyrynkulutus 16,5 18,4
Kaukolämmönkulutus 56,1 53,4
Vedenkulutus 6,7 6,5
Hapenkulutus 0,8 0,7

Taulukko 6 Riihimäen yksikön lämmön, sähkön, veden ja nestemäisen hapen kulutustiedot vuosina
2017 – 2018

Kulutus 2017 2018
määrä € määrä €

Sähkö (MWh) 2 302 192 343 2 211 194 734
Kaukolämpö (MWh) 5 128 255 025 4 992 260 555
Vesi (m3) 8 046 26 534 8 050 27 047
Happi (kg) 26 609 4 974 26 366 4 350

€ / HJ (hoitojakso) € / HJ (hoitojakso)
Sähkönkulutus 155,4 2 140,0
Kaukolämmönkulutus 206,0 2 863,2
Vedenkulutus 21,4 297,2
Hapenkulutus 4,0 47,8

Yhteenveto

Sairaanhoitopiirin käytetyn kokonaisenergian määrässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia edelli-
seen vuoteen verrattuna. Myös energiantuotannon ja –jakelun yhteistyökumppanit ovat säilyneet
samoina. Riihimäen yksikön osalta sairaanhoitopiirin hoitotoimenpiteiden määrä on vähentynyt voi-
makkaasti vuoteen 2017 verrattuna. Riihimäen päiväkirurgian yksikön toiminnat siirtyivät Hämeen-
linnan päiväkirurgialla ja Riihimäen yksikön kirurgian poliklinikalle tehtäviksi. Riihimäen yksikön ti-
loissa toimii entistä enemmän Riihimäen Seudun Terveyskeskuksen ky:n toimintaa.
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Energian ominaiskulutukset olivat seuraavat:

Energian ominaiskulutus Hämeenlinnan yksikkö Riihimäen yksikkö

2017 2018 2017 2018
Sähkö kWh / r-m3 39,1 40,0 35,4 34,0
Lämpö kWh / r-m3 69,1 69,4 78,9 76,8
Vesi l / r-m3 187 191 128 124

Laskennassa käytetyt rakennustilavuudet ovat:
- Hämeenlinnan yksikkö: 292 811 m3

- Riihimäen yksikkö: 65 000 m3

Jätejakeiden osalta jätteiden määrässä tai jakautumassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia edelli-
seen vuoteen verrattuna.

Pesulan tuotanto oli vuonna 2018 noin 286 955 kiloa pestyä pyykkiä. Pesuaineita pesula käytti toi-
minnassaan viime vuonna 4 510 litraa nestemäistä pesuainetta. Muita pyykinkäsittelyaineita ei ollut
käytetty. Hämeenlinnan yksikössä toiminut pesula lopetti toimintansa 21.12.1018. Tekstiilihuolto siir-
tyi Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy:lle.

Tulevien vuosien suuri haaste on sairaalakiinteistöjen ylläpito ja korjaustarpeet myös taloteknisissä
järjestelmissä. Molemmissa yksiköissä on tehty laajat kuntokartoitukset, jotka näyttävät kiinteistöjen
tilan ja kiireellisyysjärjestyksen sovittaessa korjaustoimenpiteistä lähivuosina. Pesulan toiminnan
lakkaamisen johdosta tulevien vuosien pesuaineiden käyttömäärät tulevat olemaan aiempaa vähäi-
semmät.
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2 Selonteko sairaanhoitopiirin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Sisäinen valvonta

Valtuuston vuonna 2016 hyväksymän hallintosäännön mukaan sairaanhoitopiirin valtuusto päättää
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Hallitus ja sairaanhoitopiirin johto vastaavat ko-
konaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Hallitus ja sairaanhoitopiirin
johto myös hyväksyvät sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat ja val-
vovat, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksel-
lisesti. Tulosalueiden ja -yksiköiden johto vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpa-
nosta ja tuloksellisuudesta sekä raportoinnista johtamassaan toiminnassa. Sisäinen tarkastus arvioi
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja tuloksellisuutta sekä esittää toimenpide-ehdo-
tuksia järjestelmän kehittämiseksi.

Valtuusto hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet kesäkuussa 2014. Hallitus hy-
väksyi helmikuussa 2018 päivitetyn riskikartoituksen sairaanhoitopiirin konsernin merkittävimmistä
riskeistä. Tulosalueet määrittelivät vuoden 2018 syksyllä BDO:n asiantuntijoiden avustuksella omat
riskinsä, niiden todennäköisyyden ja vaikutukset hallituksen hyväksymän riskikartoituksen perus-
teella. Työ jatkuu sairaanhoitopiirin strategisten riskien määrittelyllä ja sisäisen valvonnan ohjeistuk-
sen päivityksellä tulevana vuonna.

Tilivelvollisilla on henkilökohtainen vastuu sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja
jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Kuntalain mukainen tilivelvollisuus merkitsee
sitä, että tilivelvollisen toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi. Tilivelvolliseen voidaan kohdistaa tilin-
tarkastuskertomuksessa muistutus ja häneltä voidaan evätä vastuuvapaus omasta tai alaisensa te-
kemisestä tai tekemättä jättämisestä.

Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat hallituksen jäsenet, apuvälinekeskusliikelaitoksen johtokun-
nan jäsenet, sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, palvelutuotantojohtaja, talous- ja tukipalve-
lujohtaja, hallintojohtaja, hallintoylihoitaja, materiaalipäällikkö, tietohallintojohtaja, tekninen johtaja,
henkilöstöjohtaja, tulosaluejohtajat sekä apuvälinekeskusliikelaitoksen toimitusjohtaja.

Jokaisella esimiehellä on tilivelvollisuusasemasta riippumatta velvollisuus valvoa alaistaan toimin-
taa. Sisäisessä valvonnassa ei ole todettu olennaisia puutteita tilikaudella 2018.

Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen osalta tehdään yhteistyötä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Päijät-Hämeen
hyvinvointikuntayhtymän kanssa. Sopimus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Päijät-Hämeen hyvinvoin-
tikuntayhtymän ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin sisäisen tarkastuksen yhteistyöstä on tehty
vuonna 2016. Sopimuksella Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri hankkii 20 % kahden sisäisen tarkas-
tajan työpanoksesta.

Toimintavuoden aikana sisäiset tarkastajat ovat tehneet Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä seuraa-
vat tarkastukset.

- Arviointi omistajaohjaukseen liittyvistä hallitusjäsenyyksistä
- Sopimustenhallinnan tarkastus; kohteena suorahankinnan ostopalvelusopimukset, Twebin

käytön tehostaminen ja IT-sopimusten koordinaatio

Näiden tarkastusten lisäksi sairaanhoitopiiri on ollut mukana seuraavissa Pirkanmaan ja Kanta-Hä-
meen sairaanhoitopiirejä sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymää koskevissa yhteistarkastuk-
sissa (Erva alueen tarkastukset)

- Sopimusten omistajuus ja seuranta
- Johdon raportointi
- Suoritteiden kirjaamisprosessi ja sen valvonta
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Tilintarkastus

Sairaanhoitopiirin tilintarkastusta on toimintavuonna hoitanut tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy.
Tilintarkastajien toimesta on varsinaisen tilintarkastuksen lisäksi tehty kohdennettuja tarkempia tar-
kastuksia. Toimintavuonna tarkastuksia on tehty mm. hankintalain noudattamisesta, asiakasmak-
suprossista, ostolaskujen käsittelystä ja ASSI-rakennushankkeen kuluista.

Apuvälinekeskusliikelaitos toimii osana sairaanhoitopiirin organisaatiota, ja siinä noudatetaan sa-
moja sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen valvontamenetelmiä kuin sairaanhoitopiirin muilla
tulosalueilla. Apuvälinekeskuksen tilintarkastuksen hoitaa BDO Audiator Oy.

Riskien hallinta

Riskienhallintasuunnitelman päivitys jatkettiin toimintavuonna kartoittamalla tulosaluekohtaiset riskit,
niiden todennäköisyys ja vaikutukset. Työ jatkuu sairaanhoitopiirin strategisten riskien kartoituksella.
Omaisuuteen liittyvät riskit on kartoitettu osana omaisuusvakuutuksiin liittyviä selvityksiä. Omaisuus-
vakuutukset ja riskit päivitetään vuosittain sairaanhoitopiirin vakuutusmeklarin toimesta.

Sairaanhoitopiirin taloudessa riskinä on kuntamaksujen riittävyys. Sopimusohjausjärjestelmän mu-
kaan kuntien sairaanhoitopiirille maksamat maksut sovitaan kiinteästi koko toimintavuodelle. Riskin
kuntamaksujen riittävyydestä kantaa sairaanhoitopiiri. Talouden tasapainottamisohjelman myötä
sairaanhoitopiirin taloustilanne on parantunut, mutta vuoden 2018 tilinpäätöksen jälkeen sairaanhoi-
topiirillä on edelleen noin 4,5 milj. euroa alijäämää taseessaan.

Uuden sairaalan suunnittelu ja rakentamishanke käynnistyi toimintavuonna. Hankkeen toteutusta
ohjaa sosiaali- ja terveysministeriön lupa, joka määrittelee myös hankkeen kustannusten enimmäis-
määrän. Hankkeen toteutuksen sisältyy kuitenkin monia aikatauluun, hankkeen laajuuteen, rahoi-
tukseen ja talouteen liittyviä riskejä. Sairaalahankkeen riskejä hallitaan hankkeen omalla riskienhal-
lintasuunnitelmalla.

Talouden ja toiminnan arviointia varten sairaanhoitopiirillä on käytössään erillinen johdon raportoin-
tijärjestelmä. Sairaanhoitopiirin hallitukselle laaditaan kuukausittain selvitys toiminnan ja talouden
kehityksestä toimintavuoden aikana. Sairaanhoitopiirin palvelutuotannon johtoryhmässä seurataan
ja arvioidaan tulosalueiden toiminnan ja talouden toteutumista säännöllisesti kuukausittain yhtenäi-
sin perustein. Tarvittaessa sairaanhoitopiirin johtoryhmässä sovitaan toimenpiteistä, joilla toimintaa
ja taloutta ohjataan haluttuun suuntaan.

2.1 Muut ei-taloudelliset asiat

Hyvän hallinnon periaatteisiin kuuluu luottamuksensuojaperiaate, joka sisältää oikeuden luottaa vi-
ranomaisen toiminnan oikeellisuuteen ja virheettömyyteen. Tämän toteutumista edistetään mm.
päätöksenteon läpinäkyvyydellä. Kuntayhtymässä on julkaistu päätöksenteko- ja hallintomenettely-
ohje, jolla yhtenäistetään hallintomenettelyä ja turvataan päätösten laillisuus.

Kuntayhtymän toiminnassa yhä suuremmassa roolissa ovat hankinta- ym. sopimukset ulkopuolisten
tahojen kanssa sekä talouden ja toiminnan hallinta näiden sopimusten avulla. Sopimusohjeella mää-
ritetään kuntayhtymän sopimusten valmistelua, sisältöä ja seurantaa. Erityisesti ohjeen julkaisun yh-
teydessä on korostettu sopimuksen vastuuhenkilön tehtäviä sopimuksen elinkaaren hallinnassa
sekä sopimusehtojen ja laskujen käsittelyn yhteyttä.

EU:n tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa 25.5.2018. Tätä ennen hyväksyttiin kuntayhtymän uudis-
tettu tietoturvapolitiikka sekä tietosuoja- ja tietoturvaperiaatteet ja ohjeet, joita myös päivitetään
säännöllisesti. Tietoisuutta tietosuojasta on parannettu tietosuojakoulutuksilla ja kuntayhtymään on
perustettu kokoaikainen tietosuojavastaavan tehtävä. Erityisesti tietosuojavastaavan panosta vaatii
henkilötietojen käsittelyä sisältävien sopimusten riskinarviointi, tietosuojasopimukset, tietosuojapoik-
keamien käsittely sekä henkilöstön neuvonta.
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Sairaanhoitopiirissä on syksyn 2018 aikana selvitetty kuntayhtymän riskienhallinnan järjestämisen
ja turvallisuustoimintojen organisoinnin kokonaisuutta. Sairaalan kokonaisturvallisuuteen liittyy laaja
joukko asiantuntijoita, kuten turvallisuuspäällikkö, potilasturvallisuuskoordinaattori, tietosuojavas-
taava ja tietoturvapäällikkö. Lisäksi turvallisuusasiat liittyvät kiinteästi esimerkiksi työsuojeluun, lää-
keturvallisuuteen, säteilyturvallisuuteen ja terveydenhuollon laitteisiin. Valmistelun aikana on selvi-
tetty sitä, miten nämä turvallisuuteen liittyvät toiminnot saadaan toimimaan yhdessä, saumattomasti
ja suunnitellusti. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on todennut, että teknisten riskien ja potilasturvalli-
suusriskien hallinta on ollut sairaalassa liikaa erillään. Turvallisuuteen liittyviä toimintoja on integroi-
tava ja esimerkiksi järjestelmä- ja laitehankinnoissa on erikseen systemaattisesti arvioitava aina vai-
kutukset potilasturvallisuuteen. Turvallisuustoimintojen tiivistämisellä tavoitellaan myös sitä, että asi-
oihin päästään paremmin vaikuttamaan jo ennalta.

2.2 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan
kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Sairaanhoitopiiri on ottanut muutosten valmistelussa aktiivisen roolin ja pyrkii olemaan edelläkävijä
palveluiden kehittämisessä. Sairaanhoitopiirin toiminnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että riit-
tävä väestömäärä tulee käyttämään palveluja ja turvaa näin toiminnan laajuuden ja talouden. Sai-
raanhoitopiiri on myös korostanut tulevan yhteistyön merkitystä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
kanssa käynnistettyä yhteistyöhanketta jatkettiin toimintavuonna. Hankkeen tarkoituksena on selvit-
tää yhteisen toimintarakenteen mahdollisuutta.

Uuden keskussairaalan (ASSI) rakennushanke eteni ja hanke päätettiin toteuttaa allianssimallilla.
Sairaalan jatkosuunnittelu tehdään sairaanhoitopiirin omistamalle tontille Ahvenistolle. Samanaikai-
sesti käynnistettiin hanke vanhan sairaalakiinteistön ja sen maa-alueiden jatkokehittämiseksi. Hank-
keen toteutusta ohjaa sosiaali- ja terveysministeriön lupa, joka määrittelee myös hankkeen kustan-
nusten enimmäismäärän. Hankkeen toteutuksen sisältyy kuitenkin monia aikatauluun, hankkeen
laajuuteen, rahoitukseen ja talouteen liittyviä riskejä. Sairaalahanke rahoitetaan lainalla, joten talou-
den näkykulmasta tulevien vuosien korkotaso, sen muutokset ja vaikutukset sairaanhoitopiirin talou-
teen ovat selkeä riski. Myös Riihimäen kaupungin mahdollinen selvitystyö sairaanhoitopiirin muutta-
misesta on riski sairaalahankkeen ja koko sairaanhoitopiirin kannalta. Sairaanhoitopiirin toiminnan
ja talouden tasapainoinen eteenpäin vieminen edellyttää kaikkien jäsenkuntien yhtenäistä tukea ja
sairaanhoitopiiriltä jatkuvaa kehitystyötä toiminnan ja tuottavuuden parantamiseksi.

Talouden tasapainottamisohjelman myötä sairaanhoitopiirin taloustilanne on parantunut ja kassa on
pystytty hoitamaan ilman luottolimiitin käyttöä. Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien esityksestä sairaan-
hoitopiirin valtuusto jatkoi joulukuussa 2017 alijäämien kattamisohjelmaa vuodella, jonka mukaan
alijäämät tulevat katettua vuoden 2019 loppuun mennessä. Vuoden 2019 talousarvion hyväksymi-
sen yhteydessä kuitenkin päätettiin, että alijäämiä ei vuonna 2019 kateta lainkaan. Pääosa jäljellä
olevasta alijäämästä päätettiin kattaa sairaanhoitopiirin taseessa olevalla poistoeron määrällä. Vuo-
den 2018 tilinpäätöksen jälkeen sairaanhoitopiirin taseessa on edelleen 4,5 milj. euroa alijäämää.

Myös palvelujen ulkoistuksella ja yhteistyöllä pyritään toiminnan tehostamiseen ja toisaalta säästöi-
hin. Vuonna 2018 valmisteltiin pesulapalveluiden siirto Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy:lle, Sairaan-
hoitopiiri on yhtiön osakas. Henkilöstökulujen kehitystä seurataan jatkuvasti. Toimintavuoden aikana
otettiin käyttöön vapautuvien vakanssien sähköinen täyttölupamenettely.

Yksi merkittävimmistä sairaanhoitopiirin menoeristä on ulkopuolisten sairaaloiden käyttö ja siitä syn-
tyvät kustannukset. Vuonna 2018 ulkopuolisten sairaaloiden käyttöön oli talousarviossa varattu 43,5
milj. euroa. Summasta säästyi toimintavuonna 1,8 milj. euroa. Tilanne oli tältä osin edellisvuotta
parempi, mutta tästä huolimatta potilaiden oikeus vapaaseen valintaan on ohjannut potilaita enem-
män Kanta-Hämeestä pois kuin muualta tänne. Vapaan valinnan kautta muualle hoitoon hakeutu-
neiden potilaiden kustannukset sairaanhoitopiirille olivat reilut 10 milj. euroa. Muualta Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiiriin hoitoon hakeutuneiden potilaiden laskutus taas oli noin 1,3 milj. euroa. Tämän
kehityksen katkaiseminen on jatkossa haaste sairaanhoitopiirille.
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Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän rahoitusriskit liittyvät kuntien rahoituksen toteutumiseen suunnitel-
man mukaisesti ja tätä kautta sairaanhoitopiirin talouden tasapainottamisohjelman toteutumiseen.
Muilta osin rahoitusriskit liittyvät yleisen korkotason nousuun. Kuntayhtymällä on pitkäaikaisia lainoja
noin 40 milj. euroa. Pankkitilin limiittiä oli tarvittaessa käytettävissä 10 milj. euroa ja kuntatodistus-
ohjelman mukaista lyhytaikaista luottoa yhteensä 15 milj. euroa. Kumpaakaan rahoitusmuotoa ei
toimintavuoden aikana käytetty. Kuntayhtymän rahoituksessa ei ole riskisijoituksia eikä muitakaan
erityisiä riskialttiita rahoitusjärjestelyjä.

Kuntayhtymä on vakuuttanut omaisuutensa täydestä arvosta ja vakuutusarvojen tarkastelu tehdään
ja tarkistetaan vuosittain. Potilasvahinkojen osalta toiminnan vakuutus tapahtuu Potilasvakuutuskes-
kuksen kautta lain edellyttämällä tavalla. Potilasvahinkotapahtumista maksetut kustannukset ovat
sairaanhoitopiirissä alle maan keskitason.

Vuoden 2018 lopussa sairaanhoitopiirillä oli Potilasvakuutuskeskukselle noin 17,9 milj. euroa velkaa
aikaisempina vuosina syntyneiden vahinkojen kattamisen vakuudeksi. Potilasvakuutuksen osalta
riskinä on vastuiden ja maksujen kasvu ilman, että niitä voidaan etukäteen kohtuudella arvioida.



78

3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

Poistot ja arvonalentumiset 2018 sisältävät lisäpoistot 60 000 000 euroa Ahveniston rakennusten arvon alen-
tamisesta

2018 2017
1000 € 1000 €

Toimintatuotot 238 104 231 596
Toimintakulut -222 359 -218 054
Toimintakate 15 744 13 542
Rahoitustuotot ja -kulut 0

Korkotuotot 18 18
Muut rahoitustulot 867 869
Korkokulut -190 -238
Muut rahoituskulut -12 -23

Vuosikate 16 428 14 168
Poistot ja arvonalentumiset -70 612 -10 877
Satunnaiset tuotot 799 2 902
Tilikauden tulos -53 386 6 193
Tilinpäätössiirrot 227 229
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -53 159 6 422

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 107,1 106,2
Vuosikate/Poistot, % 23 130
Vuosikate, euroa/ asukas 95 82
Asukasmäärä 172 270 173 781

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
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Tunnusluvut ja niiden laskentakaavat:
Toimintakate on toimintatuottojen ja –kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toimin-
nan kuluista. Kuntayhtymässä, jossa verorahoitusta ei ole toimintakatteen on oltava ylijäämäinen.
Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta:

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista
= 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön)

Kunnan toimintojen organisointi, kuten toimintojen yhtiöittäminen ja kuntien välinen yhteistoiminta
vaikuttavat tunnusluvun arvoon ja selittävät kuntakohtaisia eroja.

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhen-
nyksiin.  Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on,
että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä.
Vuosikatteen ja poistojen vertailussa on vakiintunut käyttöön seuraava tunnusluku:

Vuosikate prosenttia poistoista
= 100 * Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset

Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tai kuntayhtymän tulorahoituksen olevan riittävä.
Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan
keskimääräistä vuotuista investointitasoa pitkällä aikavälillä.  Investoinneilla tarkoitetaan tällöin pois-
tonalaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan vähentämällä hankintamenoista valtion-
osuudet ja muut rahoitusosuudet.

Investointitaso määritetään voimassa olevasta investointisuunnitelmasta, jonka aikajänne on riittävä
keskimäärän osoittamiseksi.  Jos poikkeuksellisen suuri poistonalainen investointihanke ajoittuu
suunnittelukaudelle tai investointeja on taloussuunnitelmassa leikattu ja siirretty suunnitelman ulko-
puolelle, on investointitasoa arvioitava taloussuunnittelukautta pitemmällä jaksolla.

Tulosrahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot, ja alijäämäinen, kun vuosikate alittaa
poistot.  Myös nämä väittämät pitävät paikkansa vain, jos poistot vastaavat keskimääräistä vuotuista
investointitasoa.

Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan tulorahoitus heikko.

Vuosikate euroa/asukas

Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioin-
nissa. Kuntakohtainen tavoitearvo tunnusluvulle saadaan jakamalla edellä mainittu keskimääräinen
vuotuinen investointitaso asukasmäärällä. Kuntayhtymissä ei lasketa tätä tunnuslukua.

Keskimääräistä, kaikkia kuntia koskevaa tavoitearvo ei voida asettaa.  Kuntakohtaisia eroja selittävät
toimintojen organisointi ja palvelutoiminnan laajuus. Asukasmääränä tunnusluvussa käytetään asu-
kaslukua tilikauden lopussa.

Erityisesti silloin, kun kunnan talouden tasapainoa ja liikkumavaraa verrataan muihin kuntiin, on otet-
tava huomioon erot veroprosenteissa. Riittävä tulorahoitus voi kahdessa vertailukunnassa olla saa-
vutettu erilaisella verorasitteella kuntalaisiin.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan
omaa pääomaa. Tilikauden tulokseen saattaa olennaisesti vaikuttaa satunnaiset tuotot ja kulut,
mistä syystä tulorahoituksen riittävyyden arviointia ei voida määritellä sen perusteella.

Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat poistoero- ja tuloksenkäsittelyeriä. Ylijäämäinen tili-
kauden tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää tilinpäätöstä seuraavan vuoden tilinpää-
töksessä edellisiltä vuosilta kertyneeseen yli- tai alijäämään. Ylijäämää lisääviä tai alijäämää vähen-
täviä eriä ovat varausten ja rahastojen vähentäminen.
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3.2 Toiminnan rahoitus

2018 2017
1000 € 1000 €

Toiminnan rahavirta
Vuosikate 16 428 14 168
Satunnaiset erät 799 2 902
Tulorahoituksen korjauserät 2 638 4 295

Investointien rahavirta
Investointimenot -16 447 -15 037
Käyttöomaisuuden myynnit 1 269 1 497

Toiminnan ja investointien rahavirta 4 686 7 824

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten vähennys 77 77
Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 9 000 14 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -13 111 -10 911

Muut maksuvalmiuden muutokset
Saamisten muutos -2 221 -675
Korottomien velkojen muutos 1 832 -901

Muut maksuvalmiuden muutokset -237 -1 422
Rahoituksen rahavirta -4 271 1 743

Rahavarojen muutos 415 9 567

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12. 12 833 12 418
Rahavarat 1.1. 12 418 2 851

415 9 567

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä, € 20 519 2 339
Investointien tulorahoitus, % 99,9 94,2
Lainanhoitokate 1,2 1,3
Kassan riittävyys, pv 18,6 18,6
Asukasmäärä 172 720 173 781

TP Rahoituslaskelma + tunnusluvut
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Toiminnan rahoitus

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnus-
lukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä
ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten net-
tomäärä.  Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan raha rahavarojen muutok-
sen tilikaudella.

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä

Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka
positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen,
lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen,
että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla
lisää lainaa.

Toiminnan ja investointien rahavirta – välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden ker-
tymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä.
Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen.
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

Investointien tulorahoitus, %
=100*Vuosikate / Investointien omahankintameno

Investointien tulorahoitus –tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on
rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on
jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla
tai rahavarojen määrää vähentämällä.

Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vä-
hennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

Lainanhoito

Lainanhoitokate
=(Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhen-
nysten maksuun. Jos kunnan lainakannasta enemmän kuin 20 % on kertalyhenteisiä lainoja, otetaan
lyhennyksen määräksi tunnuslukua laskettaessa laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan jaka-
malla edellä mainittu lainakanta 31.12. kahdeksalla.

Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo
on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta
tai vähentämään rahavaroja.

Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden
jaksolla. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvon on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku
on 1-2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.
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Maksuvalmius

Kassan riittävyys (pv)
=365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella

Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä.  Tunnusluku ilmaisee, monenko
päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvo-
paperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassasta maksut kootaan seuraavista tilikauden tuloslaskel-
man ja rahoituslaskelman eristä:

Tuloslaskelmasta:
Toimintakulut – Valmistus omaan käyttöön
Korkokulut
Muut rahoituskulut

Rahoituslaskelmasta:
Investointimenot
Antolainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset)

Kassan riittävyys voidaan esittää myös kuukausittaisena lukusarjana tai graafisesti. Rahavarojen
määränä käytetään tällöin joko kuukauden päiväkohtaista keskisaldoa tai valittua kuukauden mää-
räpäiväsaldoa. Kassasta maksuina käytetään kuukauden kassasta maksuja ja päiväkertoimena 30
pv.
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4 Rahoitusasema ja muutokset

VASTAAVAA 2018 2017
1000 € 1000 €

A PYSYVÄT VASTAAVAT 85 426 140 937
I Aineettomat hyödykkeet 2 194 2 320
2. Tietokoneohjelmistot 2 109 2 228
3. Muut pitkävaikutteiset menot 86 92

II Aineelliset hyödykkeet 76 415 131 358
1. Maa- ja vesialueet 1 484 1 484
2. Rakennukset 53 615 114 008
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 141 858
4. Koneet ja kalusto 9 637 9 933
5. Muut aineelliset hyödykkeet 17 17
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 10 521 5 057

III Sijoitukset 6 816 7 259
1. Osakkeet ja osuudet 6 123 6 490
3. Muut lainasaamiset 692 769

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 141 140
2. Lahjoitusrahastojen varat 1 0
3. Muut toimeksiannot 140 140

C VAIHTUVAT VASTAAVAT 25 700 23 230
I Vaihto-omaisuus 1 633 1 799
1. Aineet ja tarvikkeet 1 611 1 774
4. Muu vaihto-omaisuus 23 25

II Saamiset 11 234 9 013
Lyhytaikaiset saamiset 11 234 9 013
1. Myyntisaamiset 7 172 5 387
3. Muut saamiset 3 096 2 805
4. Siirtosaamiset 965 820

IV Rahat ja pankkisaamiset 12 833 12 418

VASTAAVAA YHTEENSÄ 111 267 164 307
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Peruspääoman alentaminen 60 000 000 euroa valtuuston 12.6.2018 § 20 mukaisesti

VASTATTAVAA 2018 2017
1 000 € 1 000 €

A OMA PÄÄOMA 16 988 70 163
I Peruspääoma 21 361 81 361
III Muut omat rahastot 91 107
IV Edellis ten tilikausien yli-/alijäämä 48 694 -17 727
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -53 159 6 422

B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 3 795 4 006
1. Poistoero 3 795 4 006

C PAKOLLISET VARAUKSET 15 724 13 086
2. Muut pakolliset varaukset 15 724 13 086

D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 264 277
2. Lahjoitusrahastojen pääomat 124 137
3. Muut toimeksiantojen pääomat 140 140

E VIERAS PÄÄOMA 74 496 76 775
I Pitkäaikainen 27 843 30 954
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 27 843 30 954

II Lyhytaikainen 46 653 45 821
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 12 111 13 111
5. Saadut ennakot 704 692
6. Ostovelat 13 793 12 732
7. Muut velat 2 145 2 113
8. Siirtovelat 17 900 17 172

VASTATTAVAAYHTEENSÄ 111 267 164 307

TASEEN TUNNUSLUVUT:
Omavaraisuusaste, % 18,8 45,3
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 31,0 32,9
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % 32,6 33,7
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000€ -4 464 -11 306
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas -26 -65
Lainakanta 31.12., 1000€ 39 954 44 065
Lainakanta 31.12., €/asukas 231 254
Lainasaamiset, 1000€ 692 769
Asukasmäärä 172 720 173 781
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Rahoitusasema ja sen muutokset

Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoi-
tusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset
käyvät ilmi rahoituslaskelmasta.

Toimintakertomuksessa tasetiedot tulee esittää siten eriteltynä, että niistä voidaan laskea taseen
tunnusluvut. Toimintakertomuksen tasetarkastelu voidaan tehdä miljoonan tai tuhannen euron tark-
kuudella. Kuntajaoston taseen laatimisesta antaman yleisohjeen mukaisesti tarkemmin eritelty, sen-
tin tarkkuudella laadittu tase esitetään tilinpäätöslaskelmat osassa.

Taseen tunnusluvut

Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkai-
suutta.

Tunnusluvut ja niiden laskentakaavat:

Omavaraisuusaste, %
= 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)

Kaavassa koko pääoma tarkoittaa taseen vastattavien loppusummaa. Omavaraisuusaste mittaa
kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyk-
sellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä
alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Niissä kun-
tayhtymissä, joissa on paljon välitettäviä varoja, omavaraisuus saattaa olla huomattavasti alempi.

Suhteellinen velkaantuneisuus, %
= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmak-
suun. Tunnusluvun osoittajaan merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vä-
hennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, vero-
tuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista.

Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien väli-
sessä vertailussa, koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden ikä, niiden arvostus tai poistomene-
telmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon.

Mitä pienempi tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kuntayhtymällä on selviytyä velan
takaisinmaksusta tulorahoituksella.

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista
=100 * (Vieras pääoma – Saadut ennakot + Vuokravastuut) / Käyttötulot
Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmak-
suun, silloin kun vieraaseen pääomaan rinnastetaan myös vuokravastuut. Tunnusluvun osoittajaan
merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakko-
maksuilla. Lisäksi osoittajaan merkitään liitetieto-ohjeen mukaisesti liitetiedoissa esitetyt vuokravas-
tuut ja leasingvastuut. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttöta-
louden valtionosuuksista.

Tunnusluku ottaa paremmin huomioon erilaisilla malleilla, kuten rahoitusleasingsopimuksilla rahoi-
tetut hankkeet, jotka eivät näy velkana kunnan taseessa.
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Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 1 000 euroa
=Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Luku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka pal-
jonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina.

Kertynyt ylijäämä, (alijäämä) euroa/asukas
=(Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)) / Asukasmäärä.

Luku osoittaa asukaskohtaisen kertyneen ylijäämän tai katettavan kertyneen alijäämän määrän.
Asukasmääränä käytetään tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaista kunnan asukasmäärää.

Lainakanta 31.12.
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)

Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko
vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Jotta lainakanta
voitaisiin laskea suoraan toimintakertomukseen otetusta taseesta, ei mainittuihin vähennettäviin eriin
tule kirjanpidossa merkistä korollisia lainoja.

Lainat euroa/asukas

Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla edellä mainittu lainakanta tilinpäätösvuoden päät-
tymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.

Lainasaamiset 31.12.
= Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset

Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyvien vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja mui-
den yhteisöjen investointien rahoittamiseen.
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5 Kokonaistulot ja menot

6 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

6.1 Tilikauden tuloksen käsittely

Hallitus esittää, että valtuusto vahvistaa tilinpäätöksen vuodelta 2018.

Hallitus esittää tilikauden tuloksen – 53 385 973,07 euroa, joka sisältää taseen pysyvien vastaavien
(Ahveniston rakennukset) arvonalennukset 60 000 000 euroa, käsittelystä seuraavaa

- poistoeroa vähennetään 211 269,00 euroa
- rahastoja vähennetään 15 748,48 euroa
- tilikauden alijäämä 53 158 955,59 euroa kirjataan yli- ja alijäämätilille.
- taseen pysyvien vastaavien arvonalentumisen vuoksi peruspääomaa alennetaan 60 000 000

euroa kattamaan edellisten tilikausien alijäämää.

TULOT 1000 € MENOT 1000 €

Toiminta Toiminta
Toimintatuotot 238 104 Toimintakulut 222 359
Korkotuotot 18 Korkokulut 190
Muut rahoitustuotot 867 Muut rahoituskulut 12
Satunnaiset tuotot 799 Satunnaiset kulut
Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät

  Pakollisten varausten muutos
- Pysyvien vastaavien 0 - Pakollisten varausten lis. (+), väh. (-) -2 638
  hyödykkeiden luovutusvoitot 0 - Pysyvien vastaavien 0

  hyödykkeiden luovutustappiot

Investoinnit Investoinnit
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 269 Investointimenot 16 447

Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten vähennykset 77 Antolainasaamisten lisäykset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 9 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 13 111

Kokonaistulot yhteensä 250 134 Kokonaismenot yhteensä 249 482
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7 Talousarvion toteutuminen

Poistot ja arvonalentumiset 2018 sisältävät lisäpoistot 60 000 000 euroa Ahveniston rakennusten arvon alen-
tamisesta

Ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot
(pl. Liikelaitos)

Alkuperäinen
talousarvio

Talousarvio-
muutokset

Muutettu
talousarvio Toteuma Poikkeama

Toimintatulot 294 947 226,98 2 075 000,00 297 022 226,98 297 562 729,21 540 502,23
Myyntituotot 280 225 226,98 2 075 000,00 282 300 226,98 282 903 635,99 603 409,01
Maksutuotot 10 271 000,00 10 271 000,00 9 792 605,69 -478 394,31
Tuet ja avustukset 410 000,00 410 000,00 502 255,52 92 255,52
Vuokrat 3 275 000,00 3 275 000,00 3 132 822,95 -142 177,05
Muut toimintatuotot 766 000,00 766 000,00 1 231 409,06 465 409,06

Toimintamenot -277 254 381,49 -2 075 000,00 -279 329 381,49 -282 975 734,34 -3 646 352,85
Henkilöstömenot -94 033 000,00 -1 050 000,00 -95 083 000,00 -98 625 080,88 -3 542 080,88
Palvelujen ostot -151 205 381,49 -75 000,00 -151 280 381,49 -152 621 036,60 -1 340 655,11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -27 666 000,00 -800 000,00 -28 466 000,00 -27 940 157,06 525 842,94
Vuokrat -2 817 000,00 -2 817 000,00 -2 490 859,62 326 140,38
Muut toimintamenot -1 533 000,00 -150 000,00 -1 683 000,00 -1 298 600,18 384 399,82

Toimintakate 17 692 845,49 0,00 17 692 845,49 14 586 994,87 -3 105 850,62
Rahoitustulot ja -menot -195 000,00 -195 000,00 691 403,81 886 403,81

Korkotulot muilta 25 000,00 25 000,00 26 626,00 1 626,00
Muut rahoitustulot muilta 270 000,00 270 000,00 866 640,47 596 640,47
Korkomenot -445 000,00 -445 000,00 -189 759,33 255 240,67
Muut rahoitusmenot -45 000,00 -45 000,00 -12 103,33 32 896,67

Vuosikate 17 497 845,49 0,00 17 497 845,49 15 278 398,68 -2 219 446,81
Poistot ja arvonalentumiset -9 496 000,00 -9 496 000,00 -69 346 526,70 -59 850 526,70

Suunnitelman mukaiset poistot -9 496 000,00 -9 496 000,00 -9 346 526,70 149 473,30
Kertaluonteiset poistot -60 000 000,00 -60 000 000,00

Satunnaiset erät 798 881,89 798 881,89
Satunnaiset tulot 798 881,89 798 881,89

Tilikauden tulos 8 001 845,49 0,00 8 001 845,49 -53 269 246,13 -61 271 091,62
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 211 269,00 211 269,00
Rahastojen lisäys (- ) tai vähennys (+) 15 748,48 15 748,48

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 8 001 845,49 0,00 8 001 845,49 -53 042 228,65 -61 044 074,14
Vyörytyserät 214 154,52 214 154,52 0,00 -214 154,52
Vyörytystulot 46 450 861,62 46 450 861,62 46 029 682,32 -421 179,30
Vyörytysmenot -46 236 707,10 -46 236 707,10 -46 029 682,32 207 024,78
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Poistot ja arvonalentumiset 2018 sisältävät lisäpoistot 60 000 000 euroa Ahveniston rakennusten arvon alen-
tamisesta

Ulkoiset tulot ja menot
(ml. liikelaitos)

Alkuperäinen
talousarvio

Talousarvio-
muutokset

Muutettu
talousarvio Toteuma Poikkeama

Toimintatulot 235 125 000,00 2 075 000,00 237 200 000,00 238 103 969,37 903 969,37
Myyntituotot 220 400 000,00 2 075 000,00 222 475 000,00 223 432 795,50 957 795,50
Maksutuotot 10 271 000,00 10 271 000,00 9 792 605,69 -478 394,31
Tuet ja avustukset 410 000,00 410 000,00 502 255,52 92 255,52
Vuokrat 3 275 000,00 3 275 000,00 3 132 822,95 -142 177,05
Muut toimintatuotot 769 000,00 769 000,00 1 243 489,71 474 489,71

Toimintamenot -216 238 000,00 -2 075 000,00 -218 313 000,00 -222 359 475,76 -4 046 475,76
Henkilöstömenot -94 311 000,00 -1 050 000,00 -95 361 000,00 -98 918 390,84 -3 557 390,84
Palvelujen ostot -88 796 000,00 -75 000,00 -88 871 000,00 -90 271 425,64 -1 400 425,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -28 766 000,00 -800 000,00 -29 566 000,00 -29 346 205,15 219 794,85
Vuokrat -2 827 000,00 -2 827 000,00 -2 501 631,70 325 368,30
Muut toimintamenot -1 538 000,00 -150 000,00 -1 688 000,00 -1 321 822,43 366 177,57

Toimintakate 18 887 000,00 0,00 18 887 000,00 15 744 493,61 -3 142 506,39
Rahoitustulot ja -menot -225 000,00 -225 000,00 683 007,79 908 007,79

Korkotulot muilta 25 000,00 25 000,00 18 150,00 -6 850,00
Muut rahoitustulot muilta 270 000,00 270 000,00 866 720,70 596 720,70
Korkomenot -475 000,00 -475 000,00 -189 759,33 285 240,67
Muut rahoitusmenot -45 000,00 -45 000,00 -12 103,58 32 896,42

Vuosikate 18 662 000,00 0,00 18 662 000,00 16 427 501,40 -2 234 498,60
Poistot ja arvonalentumiset -10 546 000,00 -10 546 000,00 -70 612 356,36 -60 066 356,36

Suunnitelman mukaiset poistot -10 546 000,00 -10 546 000,00 -10 612 356,36 -66 356,36
Kertaluonteiset poistot -60 000 000,00 -60 000 000,00

Satunnaiset erät 798 881,89 798 881,89
Satunnaiset tulot 798 881,89 798 881,89

Tilikauden tulos 8 116 000,00 0,00 8 116 000,00 -53 385 973,07 -61 501 973,07
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 211 269,00 211 269,00
Rahastojen lisäys (- ) tai vähennys (+) 15 748,48 15 748,48

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 8 116 000,00 0,00 8 116 000,00 -53 158 955,59 -61 274 955,59
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Poistot ja arvonalentumiset 2018 sisältävät lisäpoistot 60 000 000 euroa Ahveniston rakennusten arvon alen-
tamisesta

Ulkoiset tuotot ja kulut
(pl. Liikelaitos)

Alkuperäinen
talousarvio

Talousarvio-
muutokset

Muutettu
talousarvio Toteuma Poikkeama

Toimintatulot 233 972 000,00 2 075 000,00 236 047 000,00 236 677 193,29 630 193,29

Myyntituotot 219 250 000,00 2 075 000,00 221 325 000,00 222 018 100,07 693 100,07
Maksutuotot 10 271 000,00 10 271 000,00 9 792 605,69 -478 394,31
Tuet ja avustukset 410 000,00 410 000,00 502 255,52 92 255,52
Vuokrat 3 275 000,00 3 275 000,00 3 132 822,95 -142 177,05
Muut toimintatuotot 766 000,00 766 000,00 1 231 409,06 465 409,06

Toimintamenot -214 645 000,00 -2 075 000,00 -216 720 000,00 -220 494 842,60 -3 774 842,60
Henkilöstömenot -94 033 000,00 -1 050 000,00 -95 083 000,00 -98 625 080,88 -3 542 080,88
Palvelujen ostot -88 596 000,00 -75 000,00 -88 671 000,00 -90 140 144,86 -1 469 144,86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -27 666 000,00 -800 000,00 -28 466 000,00 -27 940 157,06 525 842,94
Vuokrat -2 817 000,00 -2 817 000,00 -2 490 859,62 326 140,38
Muut toimintamenot -1 533 000,00 -150 000,00 -1 683 000,00 -1 298 600,18 384 399,82

Toimintakate 19 327 000,00 0,00 19 327 000,00 16 182 350,69 -3 144 649,31
Rahoitustulot ja -menot -195 000,00 -195 000,00 682 927,81 877 927,81

Korkotulot muilta 25 000,00 25 000,00 18 150,00 -6 850,00
Muut rahoitustulot muilta 270 000,00 270 000,00 866 640,47 596 640,47
Korkomenot -445 000,00 -445 000,00 -189 759,33 255 240,67
Muut rahoitusmenot -45 000,00 -45 000,00 -12 103,33 32 896,67

Vuosikate 19 132 000,00 0,00 19 132 000,00 16 865 278,50 -2 266 721,50
Poistot ja arvonalentumiset -9 496 000,00 -9 496 000,00 -69 346 526,70 -59 850 526,70

Suunnitelman mukaiset poistot -9 496 000,00 -9 496 000,00 -9 346 526,70 149 473,30
Kertaluonteiset poistot -60 000 000,00 -60 000 000,00

Satunnaiset erät 798 881,89 798 881,89
Satunnaiset tulot 798 881,89 798 881,89

Tilikauden tulos 9 636 000,00 0,00 9 636 000,00 -51 682 366,31 -61 318 366,31
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 211 269,00 211 269,00
Rahastojen lisäys (- ) tai vähennys (+) 15 748,48 15 748,48

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 9 636 000,00 0,00 9 636 000,00 -51 455 348,83 -61 091 348,83
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8 Investointien toteutuminen

Kohde HANKE
Alkuperäinen

talousarvio Toteutuma Poikkeama
KIINTEÄ OMAISUUS JA OSAKKEET

44000501 Osakkeiden ja osuuksien ostot 0,00 -526 676,00 -526 676,00
44000601 Osakkeiden ja osuuksien myynnit 0,00 893 440,56 893 440,56

TALONRAKENNUSINVESTOINNIT

44010001 Päivystysklinikan lattiak. HML -8 001,73 -8 001,73
44010010 Tilamuutokset eri yks ik HML -344 069,88 -344 069,88
44010010 Tilamuutokset eri yksik HML 739,03 739,03
44010026 Hoitajakutsujär uusiminen HML -4 864,00 -4 864,00
44010045 CD-osan käytävien muutostyö / P- ja K-krs -255,00 -255,00
44010047 Vuodeosastojen peruskorjaus 3-6 krs (HML) -27 001,06 -27 001,06
44010049 Sähköverkon modernisoinnin käynnistäminen (HML) -32 640,00 -32 640,00
44010050 Jäähdytysjärjestelmän laajentaminen (HML, RMK) -136 800,00 -136 800,00
44010051 Keskussairaalan tilaratkaisut -369 083,43 -369 083,43
44010061 Tk-vastaanottotilat 7. krs Rmk -568 319,58 -568 319,58
44010062 Tk-vastaanottotilat ja ent. arkisto 1. krs Rmk -266 017,15 -266 017,15
44010064 Välinehuollon muutostyöt -5 804,93 -5 804,93
44010065 Ahveniston julkisivurappaus -833 315,90 -833 315,90
44010071 Synnytyssalien sisäilmakorjaukset -575 622,92 -575 622,92
44010079 Kahvion muutostyöt RMK -72 390,86 -72 390,86
44010080 Osastotilat 2 kerros RMK -72 813,05 -72 813,05
44010088 Pukutilojen uusinta RMK -164 306,35 -164 306,35
44010090 Jäähdytysjärjestelmän laajentaminen 2018 (HML, RMK) -27 625,00 -27 625,00
44010091 Sähköverkon/hissien modernisoinnin jatkaminen 2018 HML/RMK -383 812,71 -383 812,71
44010092 Rakennustekniset korjaus- ja muutostyöt 2018 HML -250 094,46 -250 094,46
44010093 LVI-tekniset korjaus- ja muutostyöt 2018 -117 947,53 -117 947,53
44010094 Sähkötekniset korjaus- ja muutostyöt 2018 -70 355,34 -70 355,34
44010095 Lääkintätekniset korjaus ja muutostyöt 2018 HML -50 853,02 -50 853,02
44010096 Piha- ja ulkoalueiden korjaus- ja muutostyöt 2018 HML -23 951,40 -23 951,40
44010097 Muut korjaus ja -muutostyöt 2018 HML -27 669,25 -27 669,25
44010098 Rakennustekniset korjaus- ja muutostyöt 2018 RMK -30 381,62 -30 381,62
44010099 LVI-tekniset korjaus- ja muutostyöt 2018 RMK -62 222,00 -62 222,00
44010100 Sähkötekniset korjaus- ja muutostyöt 2018 RMK -74 982,64 -74 982,64
44010101 Lääkintätekniset korjaus ja muutostyöt 2018 RMK -8 548,98 -8 548,98
44010102 Piha- ja ulkoalueiden korjaus- ja muutostyöt 2018 RMK -41 354,80 -41 354,80
44010103 Muut korjaus ja -muutostyöt 2018 RMK -27 856,97 -27 856,97
44010104 Allianssin kehitysvaihe -6 537 658,13 -6 537 658,13
44010104 Allianssin kehitysvaihe 5 186,80 5 186,80
44010105 Kaavoitus, jatkojalostus -69 839,42 -69 839,42
44010106 Kantasairaala kaupalliset tilat -2 492,75 -2 492,75
44010107 Kantasairaala pysäköinti -27 646,85 -27 646,85
44010108 HMK: laitehankintojen vaatimien tilojen muutostyöt -67 967,76 -67 967,76
44010110 Tekonivelleikkaustoimintaan liittyvät muutokset Hml -10 346,80 -10 346,80

Laitehankintoihin liittyvät rakentamishankkeet
  HML: Mammografialaitteiston vaatimien tilojen muutostyöt -150 000,00 0,00 150 000,00
  RMK: MR-laitteen hankinnasta aiheutuvat tilojen muutostyöt -350 000,00 0,00 350 000,00
Yhteensä -500 000,00 0,00 500 000,00

Talonrakennusinvestoinnit tulot 5 925,83 5 925,83
Talonrakennusinvestoinnit menot -17 645 000,00 -11 394 913,27 6 250 086,73
Talonrakennusinvestoinnit yhteensä -17 645 000,00 -11 388 987,44 6 256 012,56
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Kohde HANKE
Alkuperäinen

talousarvio Toteutuma Poikkeama

IRTAIN OMAISUUS

ATK-järjestelmät -1 700 000,00 -999 462,22 700 537,78
44050083 Sähköinen asiointi- Omahäme, AVPH -1 800,00 -1 800,00
44050085 Palomuurijärjestelmän uusinta -37 074,37 -37 074,37
44050086 PACS-uusinta -16 355,10 -16 355,10
44050089 Robotiikka-ohjelmisto -5 000,00 -5 000,00
44050093 UNA -arkkitehtuuri -176 357,72 -176 357,72
44050097 Tietojärjestelmämuutokset 2018 -257 834,99 -257 834,99
44050097 Tietojärjestelmämuutokset 2018 10 701,00 10 701,00
44050098 Verkon pääsynhallinta (1x) -4 099,78 -4 099,78
44050099 ValuePartner 2018 -421 474,47 -421 474,47
44050099 ValuePartner 2018 272 084,21 272 084,21
44050101 Effector-laajennukset -26 860,00 -26 860,00
44050101 Effector-laajennukset 26 860,00 26 860,00
44050102 Sähköinen allekirjoitus, Avaintec, PoC -12 610,00 -12 610,00
44050103 X-Archiven laajennukset -39 995,79 -39 995,79
44050103 X-Archiven laajennukset 36 115,79 36 115,79

ATK-järjestelmät tulot 345 761,00 345 761,00
ATK-järjestelmät menot -1 700 000,00 -999 462,22 700 537,78
ATK-järjestelmät yhteensä -1 700 000,00 -653 701,22 1 046 298,78

Laitehankinnat (esim. röntgen- ja valvontalaitteet) -914 000,00 0,00 914 000,00

Irtaimistohankinnat -1 530 000,00 -2 078 312,91 -548 312,91
Konservatiivinen -391 702,37

44050442 Valohoitolaite -32 000,00
44050443 Virvoittelupöytä (2018) -10 990,00
44050444 Potilasvalvontamonitorit (3 kpl) 2018 -36 690,12
44050445 Hemodialyysilaitteet (2kpl) 2018 -35 000,00
44050446 ERCP-laitteisto (2018) -157 890,00
44050447 Ultraäänilaite (2018) reuma -58 000,00
44050448 Elvytysnukke -26 086,25
44050449 Huonomuististen kulunvalvonta -10 866,00
44050451 Castro- ja colonoskoopit -8 200,00
44050452 Kehon koostumuksen mittauslaite -15 980,00

Korjaus- ja muutostyöt
  Hämeenlinnan yksikkö -450 000,00 0,00 450 000,00
  Riihimäen yksikkö -500 000,00 0,00 500 000,00

Muut investoinnit -200 000,00 0,00 200 000,00
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Kohde HANKE
Alkuperäinen

talousarvio Toteutuma Poikkeama

Operatiivinen -1 574 881,49
44050898 Vigilance-monitori -16 520,00
44050899 Intubaatiovideoskooppi (2018) -14 991,00
44050900 Defibrillaattori, päiki (2018) -13 800,00
44050901 Defibrillaattori, heräämö (2018) -18 998,00
44050902 Hammashoitoporayksikkö -36 623,00
44050903 Unipolygrafialaitteisto -27 500,00
44050904 Röntgenin kalusteet -17 409,00
44050905 Autorefraktometri (2018) -12 329,00
44050906 PDT-laser (2018) -27 400,00
44050907 Synnytyssänky (2018) -13 000,00
44050908 HM-manometriakatetri (2018) -24 920,00
44050909 Kuulokojeen mobiilisovituslaitteisto+äänentasomittari -12 620,00
44050910 Residuaaliultraäänisetti (2018) -12 374,00
44050911 Kardiotokografi (2018) -27 180,00
44050912 ENMG-päivitys -40 672,00
44050913 Natiivikuvauslaite (2018) -261 400,00
44050914 Olympus-tornin päivitys (2018) -35 900,00
44050915 Ultraäänilaite (2018) -77 500,00
44050916 Mammografialaite (2018) -257 279,26
44050917 Suuskanneri ja 3D-tulostin -54 600,70
44050918 Infuusiotorni, 2 kpl (2018) -19 218,00
44050919 Jatkuvien hoitojen hemodialyysilaite -19 000,00
44050920 Tietokonetomografialaitteen päivitys -103 000,00
44050921 Ultraäänilaite -87 000,00
44050922 Leikkaustaso (2018) -51 746,00
44050923 Magneettikuvauslaitteisto, jäännösarvo -118 686,30
44050924 Ultraäänilaite (kätilöt) 2018 -77 400,00
44050925 Rakkokivenmurskain -28 332,23
44050926 Leikkaustaso (2018) -33 558,00
44050927 Videolaparoskooppi -19 925,00
44050928 Videouretero-renoskooppi -14 000,00

Kohde HANKE
Alkuperäinen

talousarvio Toteutuma Poikkeama

Tukipalvelut -87 407,24
44051702 Irtaimen omaisuuden myynti 24 321,81
44051712 Sairaalavälineiden pesukone (2018) -99 804,00
44051714 Pesukoneiden lastauskärryt -11 925,05

Tukipalvelut tulot 24 321,81
Tukipalvelut menot -111 729,05
Tukipalvelut yhteensä -87 407,24

Irtain omaisuus tulot 370 082,81 370 082,81
Irtain omaisuus menot -5 294 000,00 -3 077 775,13 2 216 224,87
Irtain omaisuus yhteensä -5 294 000,00 -2 707 692,32 2 586 307,68

Kohde HANKE
Alkuperäinen

talousarvio Toteutuma Poikkeama

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ
Tulot 0,00 376 008,64 376 008,64
Menot -22 939 000,00 -14 999 364,40 7 939 635,60
Netto -22 939 000,00 -14 623 355,76 8 315 644,24
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APUVÄLINEKESKUS LIIKELAITOS

Tulot 0,00
Menot -1 448 064,86
Irtaimistohankinnat -1 400 000,00 -1 448 064,86 -48 064,86

APUVÄLINEKESKUS LIIKELAITOS YHTEENSÄ
Tulot 0,00 0,00 0,00
Menot -1 400 000,00 -1 448 064,86 -48 064,86
Netto -1 400 000,00 -1 448 064,86 -48 064,86

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ  (ml. Liikelaitos)
Tulot 0,00 1 269 449,20 1 269 449,20
Menot -24 339 000,00 -16 447 429,26 7 891 570,74
Netto -24 339 000,00 -15 177 980,06 9 161 019,94
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9 Rahoitusosan toteutuminen

(pl.liikelaitos)
Alkuperäinen

talousarvio Toteutuma Poikkeama
Toiminta ja investoinnit
Toiminnan rahavirta
     Vuosikate 19 132 000,00 15 278 398,68 -3 853 601,32
     Satunnaiset erät 0,00 798 881,89 798 881,89
     Tulorahoituksen korjauserät 0,00 2 637 747,86 2 637 747,86

Investointien rahavirta
     Investointimenot -22 939 000,00 -14 999 364,40 7 939 635,60
     Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 1 269 449,20 1 269 449,20
Toiminta ja investoinnit, netto -3 807 000,00 4 985 113,23 8 792 113,23

Rahoitustoiminta
Antolainauksen muutokset
     Antolainasaamisten vähennykset muilta 0,00 76 922,00 76 922,00
Lainakannan muutokset 0,00
     Pitkäaikaisten lainojen lisäys 26 254 000,00 9 000 000,00 -17 254 000,00
     Pitkäaikaisten lainojen vähennys -12 811 000,00 -13 111 108,80 -300 108,80
Vaikutus maksuvalmiuteen 9 636 000,00 950 926,43 -8 685 073,57

(ml.liikelaitos)
Alkuperäinen

talousarvio Toteutuma Poikkeama
Toiminta ja investoinnit
Toiminnan rahavirta
     Vuosikate 18 662 000,00 16 427 501,40 -2 234 498,60
     Satunnaiset erät 0,00 798 881,89 798 881,89
     Tulorahoituksen korjauserät 0,00 2 637 747,86 2 637 747,86
Investointien rahavirta
     Investointimenot -24 039 000,00 -16 447 429,26 7 591 570,74
     Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 1 269 449,20 1 269 449,20
Toiminta ja investoinnit, netto -5 377 000,00 4 686 151,09 10 063 151,09

Rahoitustoiminta
Antolainauksen muutokset
     Antolainasaamisten lisäykset muille
     Antolainasaamisten vähennykset muilta 0,00 76 922,00 76 922,00
Lainakannan muutokset
     Pitkäaikaisten lainojen lisäys 26 604 000,00 9 000 000,00 -17 604 000,00
     Pitkäaikaisten lainojen vähennys -13 111 000,00 -13 111 108,80 -108,80
Vaikutus maksuvalmiuteen 8 116 000,00 651 964,29 -7 464 035,71
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10 Tilinpäätöslaskelmat

Tuloslaskelma

Poistot ja arvonalentumiset 2018 sisältävät lisäpoistot 60 000 000 euroa Ahveniston rakennusten arvon alentamisesta

TP 2018 TP 2017

Toimintatuotot
Myyntituotot 223 432 795,50 219 030 199,32
Maksutuotot 9 792 605,69 7 964 389,85
Tuet ja avustukset 502 255,52 453 180,63
Vuokrat 3 132 822,95 2 851 078,31
Muut toimintatuotot 1 243 489,71 238 103 969,37 1 297 400,96 231 596 249,07

Toimintakulut
Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot yhteensä -78 717 826,03 -74 488 857,39
Henkilösivukulut

Eläkekulut -17 280 110,80 -16 638 408,02
Muut henkilösivukulut -2 920 454,01 -3 215 924,54

Palvelujen ostot -90 271 425,64 -90 930 779,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -29 346 205,15 -28 578 880,89
Vuokrakulut -2 501 631,70 -2 395 847,96
Muut toimintakulut -1 321 822,43 -222 359 475,76 -1 805 535,52 -218 054 234,16

Toimintakate 15 744 493,61 13 542 014,91
Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 18 150,00 18 362,00
Muut rahoitustuotot 866 720,70 869 226,55
Korkokulut -189 759,33 -238 457,20
Muut rahoituskulut -12 103,58 683 007,79 -23 445,01 625 686,34

Vuosikate 16 427 501,40 14 167 701,25
Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -10 612 356,36 -10 389 704,58
Kertaluonteiset poistot -60 000 000,00 0,00
Arvonalentumiset 0,00 -70 612 356,36 -486 896,03 -10 876 600,61

Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot 798 881,89 798 881,89 2 901 586,63 2 901 586,63

Tilikauden tulos -53 385 973,07 6 192 687,27
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 211 269,00 211 269,00
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 15 748,48 17 838,19
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -53 158 955,59 6 421 794,46
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Tuloslaskelma ilman valtuuston 12.6.2018 § 20
 päätöksen mukaista 60 milj euron alaskirjausta

TP 2018 TP 2017

Toimintatuotot
Myyntituotot 223 432 795,50 219 030 199,32
Maksutuotot 9 792 605,69 7 964 389,85
Tuet ja avustukset 502 255,52 453 180,63
Vuokrat 3 132 822,95 2 851 078,31
Muut toimintatuotot 1 243 489,71 238 103 969,37 1 297 400,96 231 596 249,07

Toimintakulut
Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot yhteensä -78 717 826,03 -74 488 857,39
Henkilösivukulut

Eläkekulut -17 280 110,80 -16 638 408,02
Muut henkilösivukulut -2 920 454,01 -3 215 924,54

Palvelujen ostot -90 271 425,64 -90 930 779,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -29 346 205,15 -28 578 880,89

-2 501 631,70 -2 395 847,96
Muut toimintakulut -1 321 822,43 -222 359 475,76 -1 805 535,52 -218 054 234,16

Toimintakate 15 744 493,61 13 542 014,91
Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 18 150,00 18 362,00
Muut rahoitustuotot 866 720,70 869 226,55
Korkokulut -189 759,33 -238 457,20
Muut rahoituskulut -12 103,58 683 007,79 -23 445,01 625 686,34

Vuosikate 16 427 501,40 14 167 701,25
Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -10 612 356,36 -10 389 704,58
Arvonalentumiset 0,00 -10 612 356,36 -486 896,03 -10 876 600,61

Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot 798 881,89 798 881,89 2 901 586,63 2 901 586,63

Tilikauden tulos 6 614 026,93 6 192 687,27
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 211 269,00 211 269,00
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 15 748,48 17 838,19
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 6 841 044,41 6 421 794,46
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Rahoituslaskelma

2018 2017
Toiminnan rahavirta

Vuosikate 16 427 501,40 14 167 701,25
Satunnaiset erät 798 881,89 2 901 586,63
Tulorahoituksen korjauserät 2 637 747,86 19 864 131,15 4 294 564,19 21 363 852,07

Investointien rahavirta
Investointimenot -16 447 429,26 -15 036 906,69
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 269 449,20 -15 177 980,06 1 496 841,35 -13 540 065,34

Toiminnan ja investointien rahavirta 4 686 151,09 7 823 786,73

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten vähennys 76 922,00 76 922,00 76 922,00 76 922,00
Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 9 000 000,00 14 000 000,00
Pitkäaikais ten lainojen vähennys -13 111 108,80 -4 111 108,80 -10 911 108,80 3 088 891,20

Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -14 070,61 8 198,80
Vaihto-omaisuuden muutos 165 751,43 145 805,33
Saamisten muutos -2 221 024,85 -675 196,32
Korottomien velkojen muutos 1 832 389,31 -236 954,72 -901 277,04 -1 422 469,23

Rahoituksen rahavirta -4 271 141,52 1 743 343,97
Rahavarojen muutos 415 009,57 9 567 130,70

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12. 12 833 352,22 12 418 342,65
Rahavarat 1.1. 12 418 342,65 415 009,57 2 851 211,95 9 567 130,70
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Tase
2018 2017

VASTAAVAA

A PYSYVÄT VASTAAVAT 85 425 553,25 140 936 851,55
I Aineettomat hyödykkeet 2 194 393,97 2 319 712,93
2. Tietokoneohjelmistot 2 108 880,98 2 228 191,42
3. Muut pitkävaikutteiset menot 85 512,99 91 521,51

II Aineelliset hyödykkeet 76 415 428,65 131 357 721,43
1. Maa- ja vesialueet 1 483 885,22 1 483 885,22
2. Rakennukset 53 615 165,74 114 008 228,39
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 141 323,93 857 973,55
4. Koneet ja kalusto 9 636 855,25 9 933 429,91
5. Muut aineelliset hyödykkeet 16 818,79 16 818,79
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 10 521 379,72 5 057 385,57

III Sijoitukset 6 815 730,63 7 259 417,19
1. Osakkeet ja osuudet 6 123 418,63 6 490 183,19
3. Muut lainasaamiset 692 312,00 769 234,00

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 140 952,36 140 000,00
2. Lahjoitusrahastojen varat 952,36 0,00
3. Muut toimeksiannot 140 000,00 140 000,00

C VAIHTUVAT VASTAAVAT 25 700 418,03 23 230 135,04

I Vaihto-omaisuus 1 633 431,13 1 799 182,56
1. Aineet ja tarvikkeet 1 610 927,98 1 773 790,31
4. Muu vaihto-omaisuus 22 503,15 25 392,25

II Saamiset 11 233 634,68 9 012 609,83

Lyhytaikaiset saamiset 11 233 634,68 9 012 609,83
1. Myyntisaamiset 7 172 230,93 5 387 087,52
3. Muut saamiset 3 096 471,61 2 805 315,63
4. Siirtosaamiset 964 932,14 820 206,68

IV Rahat ja pankkisaamiset 12 833 352,22 12 418 342,65

VASTAAVAA YHTEENSÄ 111 266 923,64 164 306 986,59
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Peruspääoman alentaminen 60 000 000 euroa valtuuston 12.6.2018 § 20 mukaisesti

2018 2017
VASTATTAVAA

A OMA PÄÄOMA 16 987 862,98 70 162 567,05
I Peruspääoma 21 361 248,85 81 361 248,85
III Muut omat rahastot 91 079,85 106 828,33
IV Edellis ten tilikausien yli-/alijäämä 48 694 489,87 -17 727 304,59
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -53 158 955,59 6 421 794,46

B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 3 794 977,77 4 006 246,77
1. Poistoero 3 794 977,77 4 006 246,77

C PAKOLLISET VARAUKSET 15 723 971,86 13 086 224,00
2. Muut pakolliset varaukset 15 723 971,86 13 086 224,00

D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 264 037,96 277 156,21
2. Lahjoitusrahastojen pääomat 124 037,96 137 156,21
3. Muut toimeksiantojen pääomat 140 000,00 140 000,00

E VIERAS PÄÄOMA 74 496 073,07 76 774 792,56
I Pitkäaikainen 27 843 117,60 30 954 226,40

2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 27 843 117,60 30 954 226,40

II Lyhytaikainen 46 652 955,47 45 820 566,16
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 12 111 108,80 13 111 108,80
5. Saadut ennakot 703 963,41 692 325,79
6. Ostovelat 13 793 498,73 12 732 308,75
7. Muut velat 2 144 830,32 2 112 548,65
8. Siirtovelat 17 899 554,21 17 172 274,17

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 111 266 923,64 164 306 986,59
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ilman ensihoitoa

Keskus- Ulkopuol. Jäsen- Tasaus-
sairaala sairaalat maksu maksu Yhteensä

Forssa 7 638 000 5 375 000 299 000 74 000 13 386 000
Humppila 1 050 000 1 153 000 40 000 -295 000 1 948 000
Jokioinen 2 043 000 1 265 000 92 000 5 000 3 405 000
Tammela 2 808 000 1 778 000 108 000 71 000 4 765 000
Ypäjä 963 000 923 000 41 000 46 000 1 973 000
Forssan seutu 14 502 000 10 494 000 580 000 -99 000 25 477 000

Hattula 8 337 000 2 043 000 167 000 212 000 10 759 000
Hämeenlinna 71 761 000 14 708 000 1 173 000 8 000 87 650 000
Janakkala 15 607 000 3 781 000 288 000 42 000 19 718 000
Hämeenlinnan seutu 95 705 000 20 532 000 1 628 000 262 000 118 127 000

Hausjärvi 7 130 000 2 264 000 149 000 117 000 9 660 000
Loppi 7 514 000 2 987 000 140 000 -403 000 10 238 000
Riihimäki 26 311 000 7 223 000 503 000 123 000 34 160 000
Riihimäen seutu 40 955 000 12 474 000 792 000 -163 000 54 058 000

YHTEENSÄ 151 162 000 43 500 000 3 000 000 0 197 662 000

Lisäksi Hämeenlinnalta laskutettin jätevesimaksua 105 740 euroa.
Lisäksi Forssan seudulta laskutettiin leikkaustoiminnan siirrosta 2 075 000 euroa.

Ensihoidon kuntamaksut ja siirtoviivemaksut

Ta2018 %-osuus

Lisälaskutus
vuodelta

2018
Lopulliset

kuntamaksut
Siirtoviive-

maksut

Forssa 688 000 9,97 % 58 482 746 482 500
Humppila 93 000 1,35 % 7 905 100 905
Jokioinen 212 000 3,07 % 18 021 230 021
Tammela 248 000 3,59 % 21 081 269 081
Ypäjä 95 000 1,38 % 8 075 103 075
Forssan seutu 1 336 000 19,36 % 113 563 1 449 563 500

Hattula 384 000 5,57 % 32 641 416 641
Hämeenlinna 2 694 000 39,04 % 228 997 2 922 997 6 500
Janakkala 663 000 9,61 % 56 357 719 357 46 000
Hämeenlinnan seutu 3 741 000 54,22 % 317 994 4 058 994 52 500

Hausjärvi 343 000 4,97 % 29 156 372 156 3 500
Loppi 322 000 4,67 % 27 371 349 371 2 500
Riihimäki 1 158 000 16,78 % 98 433 1 256 433 13 000
Riihimäen seutu 1 823 000 26,42 % 154 959 1 977 959 19 000

YHTEENSÄ 6 900 000 100,00 % 586 517 7 486 517 72 000

Kuntamaksut vuonna 2018
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11 Tilinpäätöksen liitetiedot

11.1 Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Vuoden 1997 alusta alettiin noudattaa uuden kuntalain taloussäännöksiä. Kuntalain mukaan kun-
tayhtymän kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi mitä kuntalaissa
säädetään soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kun kirjanpitolakia siirryttiin soveltamaan, otettiin samalla käyttöön suunnitelmanmukaiset poistot.
Käyttöomaisuuden hankintameno aktivoidaan ja kirjataan suunnitelman mukaan vaikutusaikanaan
poistoina kuluksi. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen suunnitelman mukai-
sista poistoista vuonna 2008. Vuonna 2011 on annettu uusi yleisohje, jota valtuuston kesäkuussa
2012 tekemän päätöksen mukaan alettiin Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä noudattaa vuodesta
2013 alkaen. Poistoaikojen osalta kuitenkin ennen vuotta 2013 valmistuneiden investointien osalta
käytetään vanhan suosituksen mukaisia poistoaikoja.

Käyttöomaisuuden poistot lasketaan valtuuston vahvistaman poistosuunnitelman mukaisesti. Pois-
tosuunnitelma perustuu Kilan kuntajaoston ohjeisiin. Poistot kertyvät rakennusten poistoista, ir-
taimiston poistoista, tietokoneohjelmistojen poistosta ja muiden pitkävaikutteisten menojen pois-
toista. Kuntayhtymässä noudatetaan tasapoistomenetelmää. Poistonalaiseen käyttöomaisuuteen
luetaan hyödykkeet, joiden hankintameno ylittää 10 000 euroa.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Apteekin varaston arvostuksessa on noudatettu todellista ostohintaa.

Rahoitusomaisuus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksen, joka on tehty suojaamistarkoituksessa. Kuntayh-
tymä on sitonut pitkäaikaisen lainan vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksella kiinteään korkoon.
Korkojohdannaisesta aiheutuneet kassavirrat on kirjattu tilikauden aikana korkokulujen oikaisuksi.
Sopimus ovat voimassa 2.12.2020 asti.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Tilikauden poistot sisältävät kertaluonteisen 60 000 000 euron lisäpoistokirjauksen koskien Ahvenis-
ton sairaalarakennuksia. Peruspääoman määrää on alennettu 60 000 000 euroa valtuuston
12.6.2018 § 20 mukaisesti.

Konsernitilinpäätös

Sairaanhoitopiirillä ei ole tytäryhteisöjä, joten konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu. Sairaanhoitopiirillä
on osakkuusyhteisöt TyöSyke Oy, Asunto Oy Appara ja Asunto Oy Hämeenlinnan Ahvennummi.



103

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista.

KILAN KUNTAJAOSTON YLEISOHJE POISTOISTA ja sen soveltaminen 2013
Yleisohje 15.11.2011 korvaa yleisohjeen 7.10.2008. Uutta ohjetta noudatettava viimeistään tilivuo-
desta 2013 alkaen. Valtuusto on hyväksynyt kesäkuussa 2013 suosituksen noudatettavaksi. Tasa-
poistoajat (kuntajaosto suosittelee poistoaikojen alarajojen käyttämistä, ellei pidemmän poistoajan
käyttämiselle ole erityistä hyödykekohtaista perustetta.):

Vanha
suositus Käytetty

Käytetään
2013 alkaen Käytetty

Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot 3-5 vuotta 2-5 vuotta
Aineettomat oikeudet 5 vuotta 5-20 vuotta
Liikearvo 2-5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot

Atk-ohjelmistot 3-5 vuotta 3 vuotta 2-5 vuotta 3 vuotta
Muut 3-5 vuotta 2-5 vuotta

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet ei poistoa ei poistoa
Rakennukset ja rakennelmat

Hallinto- ja laitosrakennukset 30-50 vuotta 30-40 vuotta 20-50 vuotta 20 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset 25 vuotta 20-30 vuotta
Talousrakennukset 15-20 vuotta 20 vuotta 10-20 vuotta 10 vuotta
Vapaa-ajan rakennukset 20-30 vuotta 20 vuotta 20-30 vuotta 20 vuotta
Asuinrakennukset 30-50 vuotta 30-50 vuotta

Kiinteät rakenteet ja laitteet
Kadut, tiet, torit ja puistot 15-20 vuotta
Sillat, laiturit ja uimalat 10-30 vuotta
Muut maa- ja vesirakenteet 10-30 vuotta 15-30 vuotta
Vedenjakeluverkosto 30-40 vuotta 30-40 vuotta
Viemäriverkko 30-40 vuotta 30-40 vuotta
Kaukolämpöverkko 20-30 vuotta 20-30 vuotta
Sähköjohdot, muuntoasemat,
ulkovalaistuslaitteet 15-20 vuotta 15-20 vuotta
Puhelinverkko, keskusasema ja
alakeskukset 10-12 vuotta 10-12 vuotta
Maakaasuverkko 20-25 vuotta
Muut putki- ja kaapeliverkot 15-20 vuotta 15-20 vuotta
Sähkö-, vesi- yms. laitosten
laitoskoneet ja laitteet 10-20 vuotta 10-20 vuotta
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet 15-20 vuotta 15-20 vuotta
Liikenteen ohjauslaitteet 10-15 vuotta
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet 10-15 vuotta 10-15 vuotta

Koneet ja kalusto
Rautaiset alukset 15-20 vuotta
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet 8-15 vuotta
Muut kuljetusvälineet 5-10 vuotta 4-7 vuotta
Muut liikkuvat työkoneet 5-10 vuotta 5-10 vuotta
Muut raskaat koneet 10-15 vuotta 10-15 vuotta
Muut kevyet koneet 5-10 vuotta 5-10 vuotta
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet 3-15 vuotta 5-15 vuotta 5-15 vuotta 5-15 vuotta
Atk-laitteet 3-5 vuotta 3-5 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet 3-5 vuotta 3-5 vuotta

Muut aineelliset hyödykkeet
Luonnonvarat käytön muk. käytön muk.
Arvo- ja taideesineet ei poistoa ei poistoa

Ennakjkomaksut ja keskeneräiset
hankinnat ei poistoa ei poistoa

Pysyvien vastaavien sijoitukset
Osakkeet ja osuudet ei poistoa ei poistoa

Ennen vuotta 2013 valmistuneisiin hyödykkeisiin käytetään vanhaa poistosuunnitelmaa.

Soveltamisesta yksittäistapauksissa päättää talousjohtaja



104

11.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Toimintatuottojen erittely

Toimintatuotot 2018 2017

Myyntituotot jäsenkunnilta 207 329 259,54 203 118 233,37
Myyntituotot ulkokunnilta 3 921 265,49 3 366 746,66
Yhteistoimintakorvaukset 983 453,40 986 755,32
Muut myyntituotot 11 198 817,07 11 558 463,97
Maksutuotot 9 792 605,69 7 964 389,85
Tuet ja avustukset 502 255,52 453 180,63
Vuokratuotot 3 132 822,95 2 851 078,31
Muut tuotot, siirtoviivemaksut 72 000,00 42 000,00
Muut tuotot, muut 1 171 489,71 1 255 400,96

Toimintatuotot yhteensä 238 103 969,37 231 596 249,07

Palvelujen ostojen erittely

2018 2017

Asiakaspalvelujen ostot 57 043 400,67 57 504 748,80
Muiden palvelujen ostot 33 228 024,97 33 426 031,04

Palvelujen ostot yhteensä 90 271 425,64 90 930 779,84

Pakollisten varausten muutokset

2018 2017

Potilasvahinkovastuu 1.1. 13 086 224,00 8 273 303,00
Lisäykset tilikaudella 1 746 369,00 4 812 921,00

Potilasvahinkovastuu 31.12. 14 832 593,00 13 086 224,00

Lisäykset tilikaudella 891 378,86 0,00

Kotikuntavaihtajien kustannusten vastuu 1.1. 891 378,86 0,00
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Käyttöomaisuuden pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot

Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

Osinkotuottojen erittely

Kertaluonteiset poistot

Sairaanhoitopiirin Ahveniston kiinteistöjen tasearvot olivat niiden käypään arvoon nähden liian korkeita. Tästä
syystä niiden tasearvoja on vuoden 2018 tilinpäätöksessä alennettu 60 000 000 eurolla. Alaskirjauksen jälkeen
kuntayhtymän Ahveniston rakennusten tasearvo vastaa paremmin niiden arvioitua käypää arvoa. Alaskirjaus
kirjattiin tuloslaskelman tilille muut lisäpoistot.

Muut toimintatuotot 2018 2017

Osakkeiden luovutusvoitot 0,00 461 476,76
Muut luovutusvoitot 0,00 57 511,83

Myyntivoitot yhteensä 0,00 518 988,59

Muut toimintamenot

Muut luovutustappiot 0,00 631,78

Myyntitappiot yhteensä 0,00 631,78

Satunnaisten tuottojen erittely 2018 2017

Tekme Oy:n osakkeiden luovutusvoitto 798 881,89 0,00
Patologian liiketoiminnan myynti 0,00 198 478,19
Kardiologian liiketoiminnan myynti 0,00 2 703 108,44

Satunnaiset tuotot yhteensä 798 881,89 2 901 586,63

2018 2017

Osinkotuotot muista yhteisöistä 612 393,04 658 057,13

Osinkotuotot yhteensä 612 393,04 658 057,13
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11.3 Tasetta koskevat liitetiedot

11.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet

Tietokone- Muut pitkävaikutteiset Yhteensä
ohjelmistot menot

Poistamaton hankintameno 1.1. 2 228 191,42 91 521,51 2 319 712,93
Lisäykset tilikauden aikana 757 653,83 0,00 757 653,83
Vähennykset tilikauden aikana -309 645,21 0,00 -309 645,21
Siirrot erien välillä 454 469,78 0,00 454 469,78
Tilikauden poisto -1 021 788,84 -6 008,52 -1 027 797,36

Poistamaton hankintameno 31.12. 2 108 880,98 85 512,99 2 194 393,97

Kirjanpitoarvo 31.12. 2 108 880,98 85 512,99 2 194 393,97

Maa-alueet Rakennukset Kiinteät Koneet ja Arvo- ja Keskeneräiset
rakenteet kalusto taide-esineet hankinnat  Yhteensä
ja laitteet

Poistamaton hankintameno 1.1. 1 483 885,22 114 008 228,39 857 973,55 9 933 429,91 16 818,79 5 057 385,57 131 357 721,43
Lisäykset tilikauden aikana 0,00 3 462 127,38 70 170,20 3 526 377,77 0,00 8 104 424,08 15 163 099,43
Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vähennykset tilikauden aikana 0,00 -739,03 0,00 -24 321,81 0,00 -41 302,59 -66 363,43
Siirrot erien välillä 0,00 1 863 019,18 281 638,38 0,00 0,00 -2 599 127,34 -454 469,78
Tilikauden poisto 0,00 -65 717 470,18 -68 458,20 -3 798 630,62 0,00 0,00 -69 584 559,00
Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poistamaton hankintameno 31.12. 1 483 885,22 53 615 165,74 1 141 323,93 9 636 855,25 16 818,79 10 521 379,72 76 415 428,65
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12. 1 483 885,22 53 615 165,74 1 141 323,93 9 636 855,25 16 818,79 10 521 379,72 76 415 428,65

Olennaiset lisäpoistot
Ahveniston alueen rakennusten lisäpoisto * -60 000 000,00
* Valt. 12.6.2018 § 20 päätös rakennusten tasearvon alentamisesta
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Sijoitukset

Omistukset muissa yhteisöissä

Osakkuus- Muut osakkeet Yhteensä Saamiset Yhteensä
yhteisöt ja osuudet muut yhteisöt

Hankintameno 1.1. 680 731,53 5 809 451,66 6 490 183,19 769 234,00 769 234,00
Lisäykset 0,00 526 676,00 526 676,00 0,00 0,00
Vähennykset 0,00 -893 440,56 -893 440,56 -76 922,00 -76 922,00
Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hankintameno 31.12. 680 731,53 5 442 687,10 6 123 418,63 692 312,00 692 312,00

Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset

Osakkuusyhteisöt

TyöSyke Oy
Osakepääoma, kirjanpitoarvo, euroa 300 000,00
K-HSHP:n osakepääoma, euroa 100 000,00 33,33 %

Asunto Oy Appara
Osakepääoma, kirjanpitoarvo, euroa 39 894,18
K-HSHP:n osakepääoma, euroa 9 502,79 23,82 %

Asunto Oy Hämeenlinnan Ahvennummi
Osakepääoma, kirjanpitoarvo, euroa 50 254,55 34,20 %
K-HSHP:n osakepääoma, euroa 17 187,06

Saamiset
2018 2017

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset jäsenkunnilta 1 568 722,80 542 647,78

Yhteensä 1 568 722,80 542 647,78

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

2018 2017
Lyhytaikaiset siirtosaamiset

Kelan korvaus työterveydenhuollosta 2018 400 000,00 0,00
Kelan korvaus työterveydenhuollosta 2017 395 754,41 400 000,00
Kelan korvaus työterveydenhuollosta 2016 0,00 401 345,51
Muut tulojäämät 169 177,73 18 861,17

Yhteensä 964 932,14 820 206,68
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11.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Taseessa pysyviin vastaaviin kuuluvien rakennusten arvon vähennys katettiin alentamalla sairaanhoitopiirin
omaa peruspääomaa 60 000 000 eurolla.

Pitkäaikainen vieras pääoma

Oma pääoma

2018 2017

Peruspääoma 1.1. 81 361 248,85 81 361 248,85
Vähennykset tilikaudella -60 000 000,00 0,00

Peruspääoma 31.12. * 21 361 248,85 81 361 248,85

Muut omat rahastot
Viihdytysrahaston pääoma 1.1. 106 828,33 124 666,52
Siirrot rahastoon tilikaudella 26 376,37 23 900,00
Siirrot rahastosta tilikaudella -42 124,85 -41 738,19
Viihdytysrahaston pääoma 31.12. 91 079,85 106 828,33

Edellisten tilikausien alijäämä 1.1. -11 305 510,13 -17 594 478,59
Siirto peruspääoman vähennyksestä 60 000 000,00 0,00
Aikaisempiin tilikausiin liittyvät korjaukset 0,00 -132 826,00

Edellisten tilikausien alijäämä 31.12. 48 694 489,87 -17 727 304,59

Tilikauden ylijäämä/alijäämä -53 158 955,59 6 421 794,46

Oma pääoma yhteensä 16 987 862,98 70 162 567,05
* Valt. 12.6.2018 § 20 päätös peruspääoman alentamisesta

Peruspääoma kunnittain 31.12.2018 31.12.2017

Forssa 808 232,18 3 078 414,57
Hattula 1 406 942,92 5 358 798,74
Hausjärvi 1 016 429,06 3 871 399,96
Humppila 40 376,65 153 787,58
Hämeenlinna 10 831 885,52 41 256 751,41
Janakkala 2 147 836,95 8 180 734,08
Jokioinen 200 971,06 765 463,49
Loppi 1 203 397,94 4 583 531,62
Riihimäki 3 456 738,43 13 166 110,18
Tammela 150 907,81 574 781,36
Ypäjä 97 530,32 371 475,86

21 361 248,85 81 361 248,85

Velat, jotka erääntyvät 1.1.2024 tai sen jälkeen 2018 2017

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2 998 796,20 2 432 196,20
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Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuun pakollinen varaus sisältää vammaispalvelulain mukaiset etuudet: tun-
netut regressit 2 006 001 euroa. Vammaispalvelulain mukaiset etuudet: tuleva tuettu asuminen 1 256 410 eu-
roa esitetään vain liitetietona.

11.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Kardiologisen toiminnan ulkoistamisen palvelusopimus TAYS Sydänkeskus Oy:n kanssa 2017-2021

Pakolliset varaukset
2018 2017

Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu 14 832 593,00 13 086 224,00
Kotikuntavaihtajien kustannusten vastuu 891 378,86 0,00
Yhteensä 15 723 971,86 13 086 224,00

Ostovelat
2018 2017

Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat jäsenkunnille 678 955,26 45 222,19
Yhteensä 678 955,26 45 222,19

Sekkilimiitti
2018 2017

Luotollisen sekkitilin sekkilimiitti 31.12. 10 000 000,00 10 000 000,00

Lyhytaikaiset siirtovelat
2018 2017

Lomapalkkajaksotus 12 715 864,12 12 279 827,13
Palkkojen jaksotukset 2 547 308,49 1 582 635,65
Korkojaksotukset 71 313,60 87 124,23
Potilasvakuutuskeskus 1 373 527,00 2 068 256,00
Muut siirtovelat 1 191 541,00 1 154 431,16

Yhteensä 17 899 554,21 17 172 274,17

Leasingvastuiden yhteismäärä
2018 2017

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 2 219 438,92 1 077 573,30
Myöhemmin maksettavat 1 626 466,63 792 266,81

Yhteensä 3 845 905,55 1 869 840,11
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Koronvaihtosopimukset 31.12.2018

2018 2017

Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 800 000 1 200 000
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) -22820 -48,903

Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan
korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella on
muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi, Lainan ja
koronvaihtosopimuksen pääoma, eräpäivä sekä
koronmaksupäivät vastaavat toisiaan. Sopimus erääntyy
2.12.2020.



111

11.5 Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

Muut intressitahojen väliset liiketoimet

Sairaanhoitopiirin johtajalla on valtuuston hyväksymä johtajasopimus.

Henkilöstön lukumäärä 31.12.2018

2018 2017

Palvelujaksot, vuosityöntekijät
Vakinaiset 1 486 1 424
Määräaikaiset 418 422
Työllistetyt 2 0

Yhteensä 1 906 1 846

Henkilöstökulut

2018 2017

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 98 918 390,84 94 343 189,95
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja

aineellisiin hyödykkeisiin 430 553,11 212 249,47
Henkilöstökulut yhteensä 99 348 943,95 94 555 439,42

Luottamushenkilön palkoista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

2018 2017

Hämeen Kokoomus ry 2 943,00 2 355,00
Hämeen Sosiaalidemokraatit ry 4 780,00 3 932,67
Hämeen Vasemmistoliitto ry 720,00 738,00
Hämeen Vihreät ry 852,00 228,00
Keskustan Etelä-Hämeen piiritoimisto 2 336,00 1 780,00
Perussuomalaisten Hämeen piiri ry 0,00 134,00
Suomen Kristillisdemokraatit ay 132,00 0,00
Tilitetyt luottamushenk ilömaksut yhteensä 11 763,00 9 167,67

Tilintarkastajan palkkiot

2018 2017

Tilintarkastuspalkkiot 24 380,60 31 926,30
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 4 937,00 221,00
Muut palkkiot 340,00 1 625,30
Tilintarkastajan palkk iot yhteensä 29 657,60 33 772,60
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12 Eriytetyt tilinpäätökset, apuvälinekeskusliikelaitos

Apuvälinekeskusliikelaitos aloitti toimintansa 1.1.2008. Se on kunnallinen liikelaitos, joka on osa Kanta-Hä-
meen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän organisaatiota. Liikelaitos huolehtii apuvälinepalveluiden alueellisesta
järjestämisestä sen mukaan, kuin siitä erikseen on sovittu. Se tarjoaa tuottamiaan palveluja sairaanhoitopiirin
jäsenkuntien sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille sekä muille palveluja tarvitseville.

Liikelaitoksella on johtokunta, johon kuuluu seitsemän sairaanhoitopiirin hallituksen toimikaudekseen valitse-
maa jäsentä ja heidän henkilökohtaista varajäsentä.

Sairaanhoitopiirin hallitus valitsi syyskuussa 2017 johtokunnan toimikaudeksi 2017 - 2021.

Johtokunnan kokoonpano oli seuraava:

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen

Lax Minna, opettaja, pj, Jokioinen Hartelin Elina, Ypäjä

Bitter Riku, toimitusjohtaja, vpj, Riihimäki Rautiainen Aleksi, Loppi

Viitanen Ville, ensihoitaja, Hattula Lehtonen Tomi, Janakkala

Hietanen Satu, sairaanhoitaja, Hausjärvi Räisänen Kirsi

Vainio Anitta, osastonhoitaja, Forssa Honkala Arto va. perusterveydenhuollon pal-
velualuejohtaja, Forssa

Kallio Päivi, osastonhoitaja, Riihimäki Tiainen Juha, johtajaylilääkäri, Riihimäki

Lehtonen Rauno, controller, Hämeenlinna Hirva Jaana, palvelukoordinaattori, Hämeen-
linna

Johtokunnan puheenjohtajana toimii Minna Lax ja varapuheenjohtajana Riku Bitter. Liikelaitoksen toimitusjoh-
tajana oman virkansa ohella toimi talous- ja tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäki. Apuvälinekeskuksen muu hen-
kilökunta on seuraava: apuvälineasiantuntijat (4) ja apuvälinemekaanikot (3). Lisäksi kuntoutuspäällikkö Sirkku
Nikander ja ylilääkäri Pekka Rantanen asiantuntijalääkärinä osallistuvat liikelaitoksen toimintaan oman toi-
mensa ohella.

Sisäisen valvonnan osalta liikelaitoksen talousvalvonta tapahtuu osana sairaanhoitopiirin muuta sisäistä val-
vontaa. Samoin menetellään riskienhallinnan osalta. Liikelaitoksen kirjanpito ja muut talousasiat hoidetaan
osana sairaanhoitopiirin muuta taloushallintoa.

Toimintojen yhtenäistämiseksi toimialueella on toiminut apuvälineyksiköiden esimiehistä koostuva asiantunti-
jatyöryhmä, jonka tehtävänä on käytäntöjen ja menettelytapojen yhdenmukaistaminen.

Liikelaitoksen omistuksessa oli 31.12.2018 yksilöityjä apuvälineitä yhteensä 78 960 kpl, joista 69 840 kpl (88
%) oli asiakkailla lainassa ja 9 120 kpl (12 %) varastossa. Suurimmat varastossa olevat määrät koostuivat
kyynärsauvoista 3 972 (v. 2017; 3 246), hygienia-apuvälineistä 821 (666), kävelytelineistä 378 (313) ja pyörä-
tuoleista 365 (328).
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Liikelaitoksen toiminnan osalta on sairaanhoitopiirin ja alueen terveyskeskusten ja kuntien kesken sovittu, että
apuvälinekeskuksesta ei tuottoja tulla tulouttamaan sairaanhoitopiirille vaan tavoitteena on apuvälinekeskuk-
sen toiminnan pyörittäminen omilla tuotoillaan mutta voittoa tuottamatta.

Apuvälinekeskuksen tulosta on säädelty hinnastolla. Vuonna 2018 noudatettiin edelleen kolmen vuoden pois-
toaikaa kierrätettävissä apuvälineissä. Vuoden 2018 alijäämä oli 116 727 euroa. Talousarviossa tavoitteena
oli 100 000 euron alijäämä. Vuoden 2018 tuloksen jälkeen taseessa on alijäämää 18 396 euroa.

Apuvälinepalvelujen myynnistä laskutettiin kuntia ja terveyskeskuksia 1 413 701 euroa. Vuonna 2017 laskutus
oli 1 285 000 euroa. Sairaanhoitopiiriä laskutettiin 1 857 520 euroa, kun laskutus vuonna 2017 oli 1 539 000
euroa.

Apuvälineiden laskutus jakautui kertomusvuonna seuraavasti:

Sairaanhoitopiiri 1 857 520 €

Terveyskeskukset 1 305 352 €

Sosiaalitoimet 108 349 €

Muut 994 €

Apuvälineiden lainaukset vuonna 2018 jakautuivat toimipisteittäin seuraavasti:

Toimipisteryhmä Lainaukset vrt. 2017

Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä 7 483 +471
Hattulan Terveyspalvelut 1 001 - 34
Hämeenlinnan Terveyspalvelu, kaikki toimipisteet 7 298 +456
Janakkalan terveyskeskus, kaikki toimipisteet 2 050 - 66
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, kaikki toimipisteet 16 960 +5 464
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä 5 155 - 465
Yhteensä 39 947 +5 826

Lainauksia tehtiin 5 826 kpl enemmän kuin vuonna 2017. Erikoissairaanhoidon apuvälinelainoista 504 kpl oli
sosiaalitoimen kierrätettävien apuvälineiden lainauksia, joita oli 230 enemmän kuin vuonna 2017.
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12.1 Talousarvion toteutuminen
12.1.1 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tuottavuus ja laadukas toiminta
Avaintavoitteet suunni
telmakaudella

Mittarit Toimintasuunnitelma
2018

Sanallinen arvio toteutuksesta

Yhteistyön vahvistaminen
ERVA-alueella, maakun-
nassa ja organisaation sisällä

Tapaamisten
määrä

Tays -alueen kuntoutuk-
sen koordinaatiotyöryh-
mään osallistuminen työn-
jaon ja yhteisten toiminta-
käytäntöjen sopimiseksi.
(Terveydenhuoltolaki § 42,
erityisvastuualueiden teh-
tävät)

· Aikaisempi Tays-alueen kuntou-
tuksen koordinaatioryhmä ei ole
kokoontunut lainkaan.

· 8-tähden sairaalahankkeen kuntou-
tuksen alaryhmä kokoontui kolme
kertaa.

· Apuvälinepalvelujen Tays-Erva yh-
teistyökokous kokoontui yhden
kerran 10/18.

· Asiantuntijaryhmä (AVK ja Tk:t)
kokoontui kaksi kertaa (2/18 ja
10/18).

· Apuvälinetoiminnan yhteistyö-
ryhmä (apuvälinekeskus esh ja ter-
veyskeskukset pth) kokoontui kaksi
kertaa (4/18 ja 10/18).

Apuvälineiden hyvä saata-
vuus & laadukas palvelu koko
sairaanhoitopiirin alueella
(Riihimäen ja Forssan seu-
dun apuvälinetoiminnan ke-
hittäminen)

Aika apuvälinear-
viosta apuväli-
neen saamiseen
Selvitys mittarin
käyttömahdolli-
suudesta

Varmistetaan sujuva työ-
jako eri toimintayksiköiden
välillä.
Turvataan palveluketjujen
toiminta henkilöstön osaa-
mista ja työnjakoa kehittä-
mällä

· Alueellisessa apuvälinekeskuk-
sessa on sovitut työnjaot, joiden su-
jumiseksi säännölliset tapaamiset
sekä jatkuva keskustelu ja yhteis-
työ; käytössä esim. Effector-posti.

· Apuvälineiden kierrätyksen ja kul-
jetusten varmistamiseksi olemme
pitäneet yhteistyössä hankintapal-
velujen kanssa kuljetuksista vastaa-
van Tekme/ Kantalogistiikan
kanssa yhteistyökokoukset 2/18,
5/18 ja 11/18.

· Ei spesifiä mittaria käytössä.
Resurssien joustava käyttö
(laitteet, tilat, henkilöstö)

Muistutukset
Yhteistyötahojen
palautteet

Kehitetään apuvälineen
hankintapäätösprosessia
aikaisempaa joustavam-
maksi. Apuvälinepalvelu-
jen hallintaohjelman päivi-
tys

· Apuvälinepalvelujen hallintaohjel-
man (Effector) päivitys- ja laajen-
nusprojektit toteutettiin 9-12/18.
Projektien kohteena olivat apuväli-
nepalvelusetelin laajennus ja päivi-
tys, taustatietojen päivitys, vakuu-
tusyhtiöpotilaiden apuvälinepalve-
lun laskutusmallin kehittäminen
sekä uusina toimintoina kuvat ja
asiakirjat -moduuli sekä Ad-integ-
raatio. Kehittämistyö jatkuu myös
vuonna 2019.

Hyvä Palvelukokemus
Avaintavoitteet suunni-
telmakaudella

Mittarit Toimintasuunnitelma
2018

Sanallinen arvio toteutuksesta

Palvelukokemuksen ja asia-
kastyytyväisyyden kehittämi-
nen & asiakaslähtöinen hoito
yhteistyössä potilaan ja hen-
kilöstön kanssa

Asiakaspalautteet
Muistutukset

Seurataan säännöllisesti
asiakaspalvelukyselyjen
tuloksia ja otetaan ne huo-
mioon toimintaa kehitettä-
essä

· Asiakaspalvelukyselyjä tehtiin Ef-
fector-projektityöstä johtuen kah-
den sijasta yksi.

Asiakaspalvelukyselyyn vastasi n.
66 % kyselyn saaneista potilaista.
Valtaosa vastaajista oli tyytyväinen
saamaansa apuvälineeseen ja palve-
luun. Kaikkiin vastauksiin, joissa
on mainittu jokin ongelma apuväli-
neen käytön suhteen, korjauksen
tarve tai muu ongelma tai vastaaja
on toivonut yhteydenottoa, on
otettu yhteyttä ja tehty tarvittavat
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jatkotoimenpiteet joko apuväline-
asiantuntijan tai huollon toimesta.

Uusien palvelumuotojen ke-
hittäminen (digitaaliset palve-
lut) sekä kokemusasiantunti-
joiden hyödyntäminen toimin-
nan kehittämisessä

Uusien palvelu-
muotojen luettelo

Seurataan apuvälinetek-
nologian kehitystä ja ote-
taan tarvittaessa uusia rat-
kaisuja käyttöön.

Asiakaspalautteet sähköi-
sesti

· Potilailla on mahdollisuus tehdä
apuvälineiden huoltopyyntö sekä
antaa apuvälinepalvelupalautetta
Shp:n Internet-sivujen kautta.

· Olemme seuranneet alaraajaprotee-
sien tuotekehitystä ja ottaneet käyt-
töön soveltuvin osin uusia potilasta
hyödyttäviä ratkaisuja.

Hyvinvointi, sitoutunut ja osaava henkilöstö
Avaintavoitteet suunni
telmakaudella

Mittarit Toimintasuunnitelma
2018

Sanallinen arvio toteutuksesta

Päivittäisjohtaminen toimin-
nan johtamisen tueksi

Johtoryhmän
muistiot
Kukin yksikkö on
mallintanut päivit-
täisjohtamisensa

Varmistetaan että henkilö-
kunta on mukana toimin-
nan suunnittelussa ja seu-
rannassa henkilöstöko-
kousten avulla

· Henkilöstökokoukset ovat toteutu-
neet pääsääntöisesti kerran viikossa
(kevät 14 krt ja syksy 16 krt).

· Vaativien apuvälineiden arviointi-,
hankintapäätös- ja koordinointi
työtä tekevä moniammatillinen
Lääkinnällisen kuntoutuksen työ-
ryhmä (LKTR) kokoontui lähes vii-
koittain samoin kuin henkilöstöko-
koukset.

Henkilöstön hyvinvoinnin pa-
rantaminen:
Aktiivinen ja yhdenmukainen
viestintä (johto, esimiehet,
luottamusmiehet), Hyvän hal-
linnon periaatteiden noudat-
taminen

Sairauspoissaolot
Kehityskeskuste-
lut

Pyritään laajentamaan
henkilöstön osaamista si-
ten, että erityisosaajien
poissa ollessa tehtävä voi-
daan joustavasti siirtää yk-
sikön sisällä toiselle henki-
lölle.

Käytetään PSHP:n ERVA-
alueen koordinaatioryh-
mässä sovittavia apuväli-
netoiminnan mittareita.

· Henkilöstö on lomien (tai muiden
poissaolojen) aikana toiminut vas-
tinpareina pyrkien mahdollisuuk-
sien mukaan sijaistamaan omaa pa-
riaan. Pienten henkilöstöresurssien
ja erityisosaamisen vuoksi toisen si-
jaistaminen on hankalaa.

· Apuvälinekeskuksen henkilökunta
on osallistunut sekä valtakunnalli-
siin apuvälinealan koulutuspäiviin
sekä shp:n riskienhallintaan ja tur-
vallisuuteen liittyviin koulutuksiin.

· Sijainen on ollut käytössä: 1kk sai-
rausloma ja 3kk Effector -projekti

· Käytössä ei ole ollut apuvälinetoi-
minnan mittareita

Tasapainoinen talous

Avaintavoitteet suunni
telmakaudella

Mittarit Toimintasuunnitelma
2018

Sanallinen arvio toteutuksesta

Realistinen talousarvio 0-
budjetointiperiaatteella, Bud-
jetin huolellinen noudattami-
nen

Talousarvio
TA:n toteuma

Seurataan säännöllisesti
TA:n toteumaa

· Talousarviota on seurattu säännölli-
sesti.

· Kuntalaskutuksen toteuttamisessa
on loppuvuoden ajan huomioitu ta-
lousarvion toteutuminen.

Vapaa valinta -asiakkaiden
kotiuttaminen

TA:n toteuma Apuvälinepalvelut ovat osa
potilaan kokonaishoitoa.
Nykylainsäädännön perus-
teella irrallisia apuväli-
nepalveluja muiden shp:en
alueelle ei voida toteuttaa.
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12.1.2 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Tuloslaskelma

Alkuperäinen
talousarvio Toteuma Poikkeama

Liikevaihto 2 830 000 3 272 215,59 442 215,59
Liiketoiminnan muut tuotot 3 000 12 080,65 9 080,65
Materiaalit ja palvelut -1 560 000 -1 799 493,21 -239 493,21
Ostot tilikauden aikana -1 100 000 -1 406 048,09 -306 048,09
Palvelujen ostot -460 000 -393 445,12 66 554,88
Henkilöstökulut -278 000 -293 309,96 -15 309,96
Palkat ja palkkiot -228 000 -245 140,00 -17 140,00
Henkilösivukulut -50 000 -48 169,96 1 830,04
Eläkekulut -39 900 -40 417,56 -517,56
Muut henkilösivukulut -10 100 -7 752,40 2 347,60
Poistot ja arvonalentumiset -1 050 000 -1 265 829,66 -215 829,66
Suunnitelman mukaiset poistot -1 050 000 -1 265 829,66 -215 829,66
Liiketoiminnan muut kulut -15 000 -33 994,33 -18 994,33
LIIKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ -70 000 -108 330,92 -38 330,92
Rahoitustuotot ja -kulut -30 000 -8 396,02 21 603,98
Muut rahoitustuotot 0 80,23 80,23
Kuntayhtymälle maksetut korkokulut 0 -8 476,00 -8 476,00
Muille maksetut korkokulut -30 000 0,00 30 000,00
Muut rahoituskulut 0 -0,25 -0,25
Ylijäämä/alijäämä ennen satunnaisia eriä ja varauksia -100 000 -116 726,94 -16 726,94
Tilikauden ylimäärä/alijäämä -100 000 -116 726,94 -16 726,94
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Investoinnit

Alkuperäinen
talousarvio Toteutuma Poikkeama

APUVÄLINELIIKELAITOS
Tulot 0,00 0,00
Menot -1 400 000,00 -1 448 064,86 -48 064,86

APUVÄLINEKESKUSLIIKELAITOS YHTEENSÄ
Tulot 0,00 0,00
Menot -1 400 000,00 -1 448 064,86 -48 064,86
Netto -1 400 000,00 -1 448 064,86 -48 064,86

Rahoituslaskelma

Alkuperäinen
talousarvio Toteuma Poikkeama

Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä/-alijäämä -70 000,00 -108 330,92 -38 330,92
Poistot ja arvonalentumiset 1 050 000,00 1 265 829,66 215 829,66
Rahoitustuotot ja -kulut -30 000,00 -8 396,02 21 603,98

Investointien rahavirta
Investointimenot -1 100 000,00 -1 448 064,86 -348 064,86

Toiminnan ja investointien rahavirta -150 000,00 -298 962,14 -148 962,14

Rahoituksen rahavirta
Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys kuntayhtymältä 350 000,00 965 376,68 615 376,68
Lyhytaikaisten lainojen muutos kuntayhtymältä -300 000,00 -720 997,08 -420 997,08

Vaikutus maksuvalmiuteen -100 000,00 -173 723,68 -73 723,68
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12.2 Tilinpäätöslaskelmat

12.2.1 Tuloslaskelma

1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

Liikevaihto 3 272 215,59 2 838 524,10
Liiketoiminnan muut tuotot 12 080,65 0,00
Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -1 406 048,09 -1 166 262,02

Palvelujen ostot -393 445,12 -1 799 493,21 -408 331,46 -1 574 593,48
Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -245 140,00 -232 149,48
Henkilösivukulut

Eläkekulut -40 417,56 -38 963,64
Muut henkilösivukulut -7 752,40 -293 309,96 -9 899,81 -281 012,93

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -1 265 829,66 -1 265 829,66 -1 130 299,55 -1 130 299,55

Liiketoiminnan muut kulut -33 994,33 -23 710,72
Liikeylijäämä (-alijäämä) -108 330,92 -171 092,58
Rahoitustuotot ja -kulut

Muut rahoitustuotot 80,23 0,00
Kuntayhtymälle maksetut korkokulut -8 476,00 -13 509,48
Muut rahoituskulut -0,25 -8 396,02 0,00 -13 509,48

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä -116 726,94 -184 602,06
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -116 726,94 -184 602,06
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -116 726,94 -184 602,06

Sijoitetun pääoman tuotto, % -4,48 % -7,23 %
Kuntayhtymän sijoittaman pääoman tuotto, % -4,48 % -7,23 %
Voitto, % -3,57 % -6,50 %



119

Liikelaitoksen tuloslaskelman tunnusluvut:

Sijoitetun pääoman tuotto, %
= 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kuntayhtymälle maksetut korkokulut + Muille maksetut korko-
kulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Sijoitettu korollinen vieras pääoma + Poistoero ja vapaa-
ehtoiset varaukset).

Korollinen vieras pääoma tarkoittaa liikelaitoksen taseen pitkä- ja lyhytaikaisen vieraan pääoman eriä 1-5
(Joukkovelkakirjalainat, Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta, Lainat kuntayhtymältä, Lainat julkisyhteisöiltä,
Lainat muilta luotonantajilta). Myös ns. nollakorkoiset pitkäaikaiset lainat ovat sijoitettua pääomaa.

Tunnusluvun tase-erät lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvosta.

Tunnusluku kertoo liikelaitokseen sijoitetun pääoman tuoton eli mittaa liikelaitoksen suhteellista kannatta-
vuutta. Tunnusluvun vertailtavuutta liikelaitosten kesken voi heikentää se, että pysyvien vastaavien hyödyk-
keiden kirjanpitoarvo saattaa poiketa olennaisesti käyvästä arvosta.

Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %
= 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kuntayhtymälle maksetut korkokulut + Korvausperuspää-
omasta) / (Oma pääoma + Lainat kuntayhtymältä + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)

Myös ns. nollakorkoiset pitkäaikaiset lainat kuntayhtymältä otetaan tunnusluvussa sijoitettuna pääomana huo-
mioon.

Tunnusluvun tase-erät lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona.

Tunnusluku kertoo kunnan liikelaitokseen sijoittaman pääoman tuoton. Kuntayhtymän sijoittaman pääoman
tuottoprosentti ei ole sama asia kuin korvaus peruspääomasta tai sisäinen lainakorko, koska sijoitetun pää-
oman tuottoprosentin laskennassa otetaan mainittujen erien lisäksi huomioon myös yli-/alijäämäerät sekä pois-
toero ja vapaaehtoiset varaukset.

Voitto, %
= 100 * (Yli-/alijäämä ennen varauksia / Liikevaihto)

Tunnusluku kertoo, kuinka suuren prosentuaalisen osuuden liikelaitoksen yli-/alijäämä ennen varauksia ja ve-
roja muodostaa liikevaihdosta. Jos prosenttiluku on negatiivinen, liikelaitoksen toiminta on tappiollista
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12.2.2 Rahoituslaskelma

Tilinimi 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017
Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä (-alijäämä) -108 330,92 -171 092,58
Poistot ja arvonalentumiset 1 265 829,66 1 130 299,55
Rahoitustuotot ja -kulut -8 396,02 -13 509,48

1 149 102,72 1 149 102,72 945 697,49 945 697,49

Investointien rahavirta
Investointimenot -1 448 064,86 -1 277 902,09
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 -1 448 064,86 8 548,83 -1 269 353,26

Toiminnan ja investointien rahavirta -298 962,14 -323 655,77

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys kuntayhtymältä 965 376,68 846 235,54
Lyhytaikaisten lainojen muutos kuntayhtymältä -720 997,08 244 379,60 -689 293,72 156 941,82

Muut maksuvalmiuden muutokset
Saamisten muutos kuntayhtymältä 104 783,08 394 939,78
Saamisten muutos muilta -80 902,84 -54 073,11
Korottomien velkojen muutos muilta 30 702,30 54 582,54 -174 152,72 166 713,95

Rahoituksen rahavirta 298 962,14 323 655,77

Rahavarojen muutos 0,00 0,00

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12. 0,00 0,00
Rahavarat 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00

Toiminnan ja investointien rahavirran
kertymä 5 vuodelta, eur -1 192 609 -290 944

Investointien tulorahoitus, % 79,35 74,50
Lainanhoitokate 1,59 1,36
Quick ratio 1,28 1,43
Current ratio 1,28 1,43

LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT
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Liikelaitoksen rahoituslaskelman tunnusluvut:

INVESTOINNIT

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, €
Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka positiivinen
(ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirran jää netto-antolainaukseen, lainojen lyhennyksiin
ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan
joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa.

Toiminnan ja investointien rahavirta –välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla
voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyt-
tyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen.  Toiminnan ja investointien rahavirran
kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

Investointien tulorahoitus, %
= 100 *(Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset - Tuloverot) / Investointien
omahankintameno

Investointien tulorahoitus % -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu
varsinaisella tulorahoituksella (ilman satunnaisia tuloja). Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosent-
tiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyn-
nillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä.

Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty ra-
hoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

LAINANHOITO

Lainanhoitokate
= (Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset + Korkokulut - Tuloverot) / (Kor-
kokulut + Lainanlyhennykset)

Lainanhoitokate kertoo liikelaitoksen tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten
maksuun. Jos liikelaitoksen lainakannasta enemmän kuin 20 % on kertalyhenteisiä lainoja, otetaan lyhennyk-
sen määräksi tunnuslukua laskettaessa laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan jakamalla edellä mainittu
lainakanta 31.12 kahdeksalla.

Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1,
joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan omaisuutta tai vähentämään rahava-
roja.

Luotettavan kuvan liikelaitoksen lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jak-
solla. Liikelaitoksen lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-
2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.
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MAKSUVALMIUS

Kassan riittävyys (pv)
= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella
Liikelaitoksen maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän
kassasta maksut voidaan kattaa liikelaitoksen rahavaroilla. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä
rahat ja pankkisaamiset. Liikelaitoksilla tunnuslukuun voi vaikuttaa mm. yhdystilin käyttö. Liikelaitoksen ja kes-
kuskassan välinen yhdystili esitetään taseryhmässä Saamiset kuntayhtymältä, jolloin liikelaitoksilla ei ole vält-
tämättä lainkaan omia rahavaroja. Kassasta maksut kootaan seuraavista liikelaitoksen tilikauden tuloslaskel-
man ja rahoituslaskelman eristä:

Tuloslaskelmasta:
Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Liiketoiminnan muut kulut

- Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys
Korkokulut kuntayhtymälle
Rahoituslaskelmasta:
Investointimenot
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kuntayhtymälle

Quick ratio
= (Rahat ja pankkisaamiset + Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma
– Saadut ennakot)

Quick ratio eli maksuvalmiussuhde kertoo, miten hyvin lyhytaikaisesti sidotuilla varoilla pystytään kattamaan
lyhytaikaiset velat. Tunnuslukua voidaan vertailla vain saman toimialan liikelaitosten kesken. Tunnusluvun luo-
kitusasteikko: hyvä: yli 1, tyydyttävä: 0,5-1, heikko: alle 0,5.

Current ratio
= (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) / (Lyhytaikai-
nen vieras pääoma – Saadut ennakot)

Current ratio eli käyttöpääomasuhde kertoo nopeakiertoisen omaisuuden ja nopeakiertoisten velkojen suh-
teen. Tunnuslukua voidaan parhaiten vertailla saman toimialan liikelaitosten kesken, mutta se sopii quick ratio
-tunnuslukua paremmin myös eri toimialojen yritysten vertailuihin. Tunnusluvun luokitusasteikko: hyvä: yli 2,
tyydyttävä: 1-2, heikko: alle 1.
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12.2.3 Tase

2018 2017
VASTAAVAA

 PYSYVÄT VASTAAVAT 1 388 494,50 1 206 259,30

 Aineelliset hyödykkeet 1 388 494,50 1 206 259,30
 Koneet ja kalusto 1 388 494,50 1 206 259,30

 VAIHTUVAT VASTAAVAT 1 383 044,32 1 406 924,56

 Saamiset 1 383 044,32 1 406 924,56

Lyhytaikaiset saamiset 1 383 044,32 1 406 924,56
 Myyntisaamiset 208 637,33 134 554,05
 Saamiset kuntayhtymältä 1 063 325,52 1 168 108,60
 Muut saamiset 111 081,47 104 261,91

VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 771 538,82 2 613 183,86

VASTATTAVAA

 OMA PÄÄOMA -18 396,08 98 330,86
 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 98 330,86 282 932,92
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -116 726,94 -184 602,06

 VIERAS PÄÄOMA 2 789 934,90 2 514 853,00
 Pitkäaikainen 1 706 918,51 1 533 552,73

 Lainat kuntayhtymältä 1 706 918,51 1 533 552,73

Lyhytaikainen 1 083 016,39 981 300,27
 Lainat kuntayhtymiltä 792 010,90 720 997,08
 Ostovelat 226 436,96 219 382,05
 Siirtovelat 64 568,53 40 921,14

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 771 538,82 2 613 183,86

TASEEN TUNNUSLUVUT
Omavaraisuusaste, % -0,66% 3,76%
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 84,95% 88,60%
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % 84,95% 88,60%
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 € -18 98
Lainakanta 31.12., 1000 € 2 499 2 255
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Liikelaitoksen taseen tunnusluvut:

Omavaraisuusaste, %
= 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)

Kaavassa koko pääoma tarkoittaa taseen vastattavien loppusummaa. Omavaraisuusaste mittaa liikelaitoksen
vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä.

Suhteellinen velkaantuneisuus, %
= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot

Tunnusluku kertoo kuinka paljon liikelaitoksen käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.
Tunnusluvun osoittajaan merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saa-
duilla ennakoilla. Käyttötulot muodostuvat tilikauden liikevaihdosta, liiketoiminnan muista tuotoista sekä tuesta
ja avustuksesta kuntayhtymältä.

Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku liikelaitosten välisessä
vertailussa, koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tun-
nusluvun arvoon.

Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet liikelaitoksella on sel-
viytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä)
= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Luku osoittaa, paljonko liikelaitoksella on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko
on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina.

Lainakanta 31.12.
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat + Korottomat velat Kuntayhtymältä)

Liikelaitoksen lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vie-
ras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla, osto-, siirto- ja muilla veloilla sekä korottomilla veloilla kun-
tayhtymiltä. Jotta lainakanta voitaisiin laskea suoraan toimintakertomukseen otetusta taseesta, ei mainittuihin
vähennettäviin eriin tule kirjanpidossa merkitä korollisia lainoja.

Lainasaamiset 31.12.
= Sijoitukset merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset.

Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisö-
jen investointien rahoittamiseen.
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12.3 Tilinpäätöksen liitetiedot

12.3.1 Taseen vastaavien liitetiedot

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Pysyvien vastaavien poistot lasketaan valtuuston vahvistaman poistosuunnitelman mukaisesti kolmen (3) vuo-
den poistoaikaa. Poistot kertyvät irtaimiston poistoista. Kuntayhtymässä noudatetaan tasapoistomenetelmää.

Rahoitusomaisuus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

2018 2017

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto Koneet ja kalusto

Poistamaton hankintameno 1.1. 1 206 259,30 1 067 205,59
Lisäykset tilikauden aikana 1 448 064,86 1 277 902,09
Vähennykset tilikauden aikana 0,00 -8 548,83
Hankintameno 31.12. 2 654 324,16 2 336 558,85
Tilikauden poisto 1 265 829,66 1 130 299,55

Kirjanpitoarvo 31.12. 1 388 494,50 1 206 259,30

12.3.2 Taseen vastattavien liitetiedot

Oma pääoma 2018 2017

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 98 330,86 282 932,92
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 98 330,86 282 932,92

Tilikauden ali-/ylijäämä -116 726,94 -184 602,06

Oma pääoma yhteensä -18 396,08 98 330,86

Lyhytaikaiset siirtovelat
2018 2017

Lomapalkkajaksotus 64 568,53 40 921,14

Siirtovelat 64 568,53 40 921,14
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12.3.3 Henkilöstöä koskevat liitetiedot

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

2018 2017

Koko henkilöstö 7,0 7,0

Henkilöstökulut

2018 2017

Palkat 249 748,07 228 609,48
Sairausvakuutus- ja tapaturmakorvaukset -7 968,07 0,00
Kokouspalkkiot 3 360,00 3 540,00
Eläkekulut 40 417,56 38 963,64
Muut henkilösivukulut 7 752,40 9 899,81
Henkilöstökulut yhteensä 293 309,96 281 012,93
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12.3.4 Apuvälinekeskusliikelaitoksen vaikutus kuntayhtymän talouteen

LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNTAYHTYMÄN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMISEEN

Ky:n
tulos la s kel ma os a
toteutumi s -
verta il us s a

Li i kela itos ten
tulos la s kelma os a

El i mi noi nnit
Kuntayhtymä

Eli mi noi nnit
Li i kel a itos

Ky:n
tulos las kelma
ti l inpäätökses
s ä

Toimintatuotot
Myynti tuotot

Ulkois et 222 018 100,07 1 414 695,43 223 432 795,50
Si s ä is et 262 164,34 1 857 520,16 -262 164,34 -1 857 520,16 0,00
Si s ä is et  ky 60 623 371,58 -60 623 371,58 0,00

Maks utuotot 9 792 605,69 9 792 605,69
Tuet ja avus tukset 502 255,52 502 255,52
Muut toimi ntatuotot 4 364 232,01 12 080,65 4 376 312,66

Toimintakulut
Henkil ös tökulut -98 625 080,88 -293 309,96 -98 918 390,84
Pal vel ujen os tot 0,00

Ulkois et -90 140 134,86 -131 290,78 -90 271 425,64
Si s ä is et -1 857 520,16 -262 164,34 1 857 520,16 262 164,34 0,00
Si s ä is et  ky -60 623 371,58 60 623 371,58 0,00

Aineet  ja  tarvikkeet  ja  tavarat -27 940 157,06 -1 406 048,09 -29 346 205,15
Muut toimi ntakulut -3 789 459,80 -33 994,33 -3 823 454,13
Toimintakate 14 587 004,87 1 157 488,74 1 595 355,82 -1 595 355,82 15 744 493,61

Rahoitus tuotot ja -kulut
Korkotuotot

Ulkois et 18 150,00 18 150,00
Si s ä is et 8 476,00 -8 476,00 0,00

Muut rahoi tus tuotot 866 640,47 80,23 866 720,70
Korkokulut 0,00

Ulkois et -189 759,33 0,00 -189 759,33
Si s ä is et -8 476,00 8 476,00 0,00

Muut rahoi tus kulut -12 103,33 -0,25 -12 103,58
Vuosikate 15 278 408,68 1 149 092,72 1 586 879,82 -1 586 879,82 16 427 501,40

Poistot  ja  arvona lentumiset
Suunnitelmanmukais et pois tot -9 346 526,70 -1 265 829,66 -10 612 356,36
Li säpoi stot -60 000 000,00 -60 000 000,00

Satunnaiset  erät 798 881,89 798 881,89
Tilikauden tulos -53 269 236,13 -116 736,94 1 586 879,82 -1 586 879,82 -53 385 973,07
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LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNTAYHTYMÄN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMISEEN

Ky:n os arahoi tus -
l as kelma

Li i kel a itoks en
rahoi tus -
l as kelma

El i mi noi nni t
ky

El i minoinni t
LL

Kunnan
rahoitus-
las kel ma
ti l inpäätökses
s ä

Toiminnan rahavirta
Tulorahoi tus

Vuos ikate 15 278 398,68 1 149 102,72 1 586 879,82 -1 586 879,82 16 427 501,40
Satunnaiset  erät 798 881,89 798 881,89
Tul orahoi tuksen korjaus erät 2 637 747,86 2 637 747,86

Inves toi nti en rahavi rta
Inves toi nti menot -14 999 364,40 -1 448 064,86 -16 447 429,26
Pys yvien vastaavi en hyödyk-
kei den  l uovutus tul ot 1 269 449,20 0,00 1 269 449,20

Varsi nai s en toi minnan ja
i nves - 4 985 113,23 -298 962,14 1 586 879,82 -1 586 879,82 4 686 151,09

Rahoituksen rahavirta
Antol a inauksen muutoks et

Antol a inas aamis ten vähennykset 76 922,00 76 922,00
La inakannan muutoks et

Pi tkäa ika is ten  la inojen  l i säys 9 000 000,00 965 376,68 -965 376,68 9 000 000,00
Pi tkäa ikais ten l a inojen vähennys -13 111 108,80 -720 997,08 720 997,08 -13 111 108,80
Lyhytai kais ten l a inojen muutos 0,00 0,00

Muut maksuva lmiuden muutokset
Toi meks i antojen varojen ja
pääomi en muutos -14 070,61 -14 070,61
Vai hto-omai suuden muutos 165 751,43 165 751,43
Pi tkäa ika iset  la inasaamiset
l is äys l i ikela i toksel le -965 376,68 965 376,68 0,00
Lyhytaika iset  la inasaamiset
vä hennys  l i ikel ai toks el ta 720 997,08 -720 997,08 0,00
Saami sten muutos kunnal ta 0,00 104 783,08 -104 783,08 0,00
Saami sten muutos -2 140 122,01 -80 902,84 -2 221 024,85
Korottomi en vel kojen
muutos l i ikela i toksel le -104 783,08 104 783,08 0,00
Korottomi en vel kojen muutos 1 801 687,01 30 702,30 1 832 389,31

Rahoituks en rahavirta -4 570 103,66 298 962,14 349 162,68 -349 162,68 -4 271 141,52

Rahavarojen muutos 415 009,57 0,00 1 936 042,50 -1 936 042,50 415 009,57

Rahavarojen muutos 9 567 130,70 0,00 9 567 130,70
Rahavarat 31.12. 12 418 342,65 0,00 12 418 342,65
Rahavarat  1.1. 2 851 211,95 0,00 2 851 211,95

Vientiselitteet eliminointikirjauksille:
Kunnan rahoituslaskelmaosa: Liikelaitoksen rahoituslaskelmaosa:
Sisäinen myynti liikelaitokselle -262 164,34 Liikelaitoksen sisäinen myynti -1 857 520,16
Palvelujen ostot liikelaitokselta 1 857 520,16 Palvelujen ostot kunnalta 262 164,34
Sisäinen korko liikelaitokselta -8 476,00 Sisäinen korko kunnalle 8 476,00

1 586 879,82 -1 586 879,82
Uusi laina liikelaitokselle 965 376,68 Uusi laina kunnalta -965 376,68
Liikelaitoslainan lyhennys -720 997,08 Lyhennys kunnan lainasta 720 997,08
Sisäisten velkojen vähennys 104 783,08 Sisäisten saamisten vähennys -104 783,08

349 162,68 -349 162,68
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13 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista
KIRJANPITOKIRJAT SÄILYTYSTAPA

Tasekirja Sidottu kirja
Päiväkirja Atk-tiedosto
Pääkirja Atk-tiedosto

APUKIRJAT SÄILYTYSTAPA

Myyntireskontra Atk-tiedosto
Ostoreskontra Atk-tiedosto
Käyttöomaisuus Atk-tiedosto

Nimi Tositesarja Tapahtuma Säilytystapa
Kirjanpito

MuistioE 440MuisE Muistiotositteet Excelistä Atk-tiedosto
Palkka 440Palkka Prima-palkanlaskenta palkka-aineistot Atk-tiedosto
Pankki 440Pankk Pankkitositteet Atk-tiedosto
PalvKassa 440KPL0 Ceepos kp-aineisto Atk-tiedosto
Lindorff 440KPL1 Potilaslaskutus suoritukset Atk-tiedosto
Effica 440KPL2 Potilaslaskutus kp-aineisto Atk-tiedosto
Varasto 440KPL3 WebMarela kp-aineisto Atk-tiedosto
MatkaL 440KPL4 Populus matkalaskut kp-aineisto Atk-tiedosto
TKPesu 440KPL5 TKPesu sis. laskutus kp-aineisto Atk-tiedosto
SisLask 440KPL6 Sisäinen laskutus kp-aineisto Atk-tiedosto
ComRis 440KPL7 CommitRis sis.lask. kp-aineisto Atk-tiedosto
AKT 440AKT Investointien aktivoinnit Atk-tiedosto
AIF 440AIF Aif tositekonversio Atk-tiedosto

Myyntireskontra
Vii 440Viite Viitesuoritukset Atk-tiedosto
Man 440ManSu Manuaalisuoritukset Atk-tiedosto
Perintä 440PLIN Perintätoimiston suoritukset Atk-tiedosto

Ostoreskontra
OL 440OR Ostolaskut Atk-tiedosto
OLM 440OR Ostolaskut manuaalinen Atk-tiedosto
OM 440OSM Ostoreskontran maksut Atk-tiedosto

Käyttöomaisuus
KOM 440KOM Käyttöomaisuus Atk-tiedosto
XAKOM 440XAKOM Käyttöomaisuuden konvesio Atk-tiedosto

Tilinpäätös
Liitetietotositteet Paperituloste
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14 Tilikauden tuloksen käsittely

Johtokunta esittää, että liikelaitoksen alijäämä 116 0726,94 euroa siirretään taseeseen tilikauden yli- ja
alijäämätilille

15 Tilinpäätöksen allekirjoittaminen

Hämeenlinnassa 19.2.2019

_______________________________         _______________________________
Anitta Vainio        Rauno Lehtonen

_______________________________         _______________________________
Riku Bitter        Ville Viitanen

_______________________________         _______________________________
Satu Hietanen        Päivi Kallio

_______________________________         _______________________________
Minna Lax        Tero Pitkämäki

16 Tilinpäätösmerkintä

Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen.

Hämeenlinnassa _____päivänä_____2019

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö
Minna Ainasvuori JHT, HT
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17 Tilinpäätöksen allekirjoittaminen

Hämeenlinnassa _____päivänä_____2019

_______________________________         _______________________________
Kaija-Leena Savijoki        Kari Kaistinen

_______________________________         _______________________________
Minna Penttilä        Riku Bitter

_______________________________         _______________________________
Kirsti Suoranta        Rauno Kurki

_______________________________         _______________________________
Merja Taponen        Sakari Raiskio

_______________________________         _______________________________
Terhi Mäntymaa        Päivi Sieppi

_______________________________         _______________________________
Vesa Mäkinen        Seppo Ranta

18 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen

Hämeenlinnassa _____päivänä_____2019

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö
Minna Ainasvuori JHT, HT


