
Aika                9.6.2020 klo 15.00 

Paikka Ahveniston luentosali, AHV 3. krs / lisäksi kokoukseen voi osallistua Teams -video-
neuvotteluyhteydellä

Mikäli olette estynyt saapumasta kokoukseen, pyydämme Teitä varajäsenen kutsumista
varten ilmoittamaan asiasta hallintojohtaja Miia Luukolle puh. 045 7734 5790 tai hallinto-
sihteeri Anu Joutsille puh. 045 7734 8913.

Esteestä voi ilmoittaa myös sähköpostilla kirjaamo@khshp.fi

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Mauri Ojamäki
valtuuston puheenjohtaja

Valtuusto

Kokouskutsu Nro 1/2020

mailto:kirjaamo@khshp.fi


1. § Kokouksen avaus .................................................................................................................... 1

2. § Nimenhuudon suorittaminen ja ääniluettelon hyväksyminen ...................................................  2

- Liite 1: Kuntayhtymän valtuusto toimikaudella 2017 - 2021 .........................................................  3

- Liite 1: Valtuuston ääniluettelo ..................................................................................................... 5

3. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ................................................................................  6

4. § Pöytäkirjan tarkastajien valinta ...............................................................................................  7

5. § Asioiden käsittelyjärjestys .......................................................................................................  8

6. § Toimielimen sähköinen kokous, kuntalain väliaikaisten muutosten toteaminen .......................  9

- Liite 2: Sähköisen kokouksen ohjeet .........................................................................................  13

7. § Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttaminen ........................................  16

- Liite 3: Perussopimus ................................................................................................................  18

- Liite 3: Tiivistelmä perussopimusmuutoksista ............................................................................  32

8. § Eron myöntäminen kuntayhtymän hallituksen jäsenelle ja uuden jäsenen valinta .................  35

9. § Vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen ...................... 37

- Liite 4: Tilinpäätös 2019 ............................................................................................................. 42

- Liite 4: Tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 ..........................................................................  182

10. § Arviointikertomus vuodelta 2019 .......................................................................................  184

- Liite 5: Arviointikertomus vuodelta 2019 ..................................................................................  185

11. § Henkilöstökertomus vuodelta 2019 ...................................................................................  200

- Liite 6: Henkilöstökertomus 2019 ............................................................................................. 202

12. § Asiakkuuskertomus vuodelta 2019 .................................................................................... 233

- Liite 7: Asiakkuuskertomus 2019 .............................................................................................  236

13. § Vuoden 2019 strategisten tavoitteiden toteutuminen ........................................................  272

- Liite 8: Toteumat 2019 ............................................................................................................. 275

14. § Strategiset tavoitteet ja mittarit vuodelle 2020 ..................................................................  281

- Liite 9: Tavoitteet ja mittarit 2020 ............................................................................................  283

- Liite 9: Etappimalli .................................................................................................................... 291

15. § Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tammi-huhtikuun 2020 osavuosikatsaus ........................  299

- Liite 10: Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2020 ...................................................................... 302

16. § Assi-hankkeen kehitysvaiheen jatkaminen ........................................................................  329

- Liite 11: Kantasairaalahanke, sairaalarakennuksen sijaintipaikan muutos ja
hankesuunnitelman päivittäminen ..........................................................................................  334

- Liite 11: Ahveniston sairaalan (Assi) rahoituksen järjestäminen ..............................................  347

- Liite 11: Selvitys Ahveniston sairaalahankkeen etenemisestä .................................................  350

Valtuusto

Kokouskutsu Nro 1/2020

Käsiteltävät asiat



- Liite 11: Ahveniston sairaalahankkeen suunnittelutilanne ja C-rakennuksen
hyödyntäminen .......................................................................................................................  357

- Liite 11: Ahveniston sairaala-allianssin kehitysvaiheen töiden jatkaminen kesäkuun
2020 loppuun saakka ............................................................................................................. 360

17. § Assi-hankkeen kehitysvaiheen tehtävien keskeyttäminen ja tarvittavat jatkotoimet
.................................................................................................................................................  362

18. § Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon
järjestämissopimuksen päivittäminen vuosille 2020-2021 ......................................................  367

- Liite 12: Päivitetty Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen
järjestämissopimus .................................................................................................................  371

19. § Kuntayhtymän hallituksen ja valtuuston kokousaikataulu syyskaudella 2020 ....................  392

Valtuusto

Kokouskutsu Nro 1/2020



Kokouksen avaus

Valtuusto 9.6.2020 § 1

Kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.

1. §

Valtuusto Kokouspäivä

09.06.2020

Esityslista

Sivu

 1



Nimenhuudon suorittaminen ja ääniluettelon hyväksyminen

Valtuusto 9.6.2020 § 2

Erikoissairaanhoitolain 16 §:n ja kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n 
mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat sairaanhoitopiirin kuntayhty-
män valtuustoon jäseniä seuraavasti:

Kunnan asukasluku viimeksi toimi- Jäsenten
tetun henkikirjoituksen mukaan lukumäärä

2 000 tai vähemmän 1
2 001 - 8 000 2
8 001 - 25 000 3

25 001 - 100 000 4
100 001 - 400 000 5
400 001 tai enemmän 6

Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 

Erikoissairaanhoitolain 17 §:n ja perussopimuksen mukaan jäsenkun-
nan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy 
kunnan viimeksi toimitettuun henkikirjoitukseen perustuvan asukasluvun
mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni 
jokaista alkavaa 1 000 asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla 
enintään viidennes (1/5) kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yh-
teenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien 
jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien 
kesken. 

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenten lukumäärä perus-
tuu kuntien asukaslukuun vuodenvaihteessa 2016 – 2017 ja valtuutettu-
jen äänimäärät perustuvat kuntien asukaslukuun vuodenvaihteessa 
2019 - 2020.

Liite (1) Kuntayhtymän valtuusto toimikaudella 2017 - 2021
Valtuuston ääniluettelo

Suoritetaan nimenhuuto läsnä olevien valtuutettujen toteamiseksi ja hy-
väksytään kokoukselle ääniluettelo.

Päätös: 

2. §

Valtuusto Kokouspäivä

09.06.2020

Esityslista

Sivu
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KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KY.

Kuntayhtymän valtuusto toimikaudella  2017   2021

Kunta Jäsen Varajäsen

Forssa Mansikkamäki Pentti Hirvikoski Eero

Ilvonen Sirkka-Liisa Aaltonen Suvi

Lintonen Emmi Rajahalme-Tahvanainen Tarja

Hattula Hämäläinen Matti Viitanen Ville

Laine Jaana Kauppi Kirsi

Puotila Matti Herranen Pete

Hausjärvi Miettunen Outi Hietanen Satu

Ruottu Marko Tiippana Risto

Mäkinen Jari Masalin Kari

Humppila Perälä Eevastiina Koskinen Reetta

Nikkanen Timo Andersson Juha

Hämeenlinna Ojamäki Mauri Risku Veli-Matti

Kankaanmäki Päivi Mohr Pia-Nina

Arvio Pekka Tuomi Juha

Syyrakki Sara Koskela Anna
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Kunta Jäsen Varajäsen

Janakkala Puistola Helena Pihkala Isto

Salmela Eeva Heikkinen Anne

Ahtiainen Marko Pohjantähti Tomi

Jokioinen Nummenranta Charlotte Huhtala Eija

Mansikka Ursula Puura Leena

Loppi Lehtilä Heli Kari Vida

Tuohimaa-Salminen Kristiina Pirttilä Satu

Saari Karoliina Pyhälammi Eeva

Riihimäki Eronen Juha Saarinen Tessa

Julen Kari Rintakoski Timo

Kujala Anne Nurmi Silja

Lukkaroinen Sari Lindgren Anne

Tammela Kaakinen Sari Vehmas Leena

Leino Tapio Leino Kati

Ypäjä Aaltonen Jukka Kaunisto Pasi

Löfstedt Terhi Airo Sari
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KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KY.

Kuntayhtymän valtuuston ääniluettelo vuonna 2020

Jäsenkunta *) Kunnan Valtuuston Kuntakohtainen Kuntakohtainen Äänimäärä/
asukasluku jäsenten rajoittamaton rajoitettu jäsen

(vuodenvaihde lukumäärä äänimäärä äänimäärä
2019 / 2020)

Forssa 16 901 3 17 17,00 5,67

Hattula 9 422 3 10 10,00 3,33

Hausjärvi 8 260 3 9 9,00 3,00

Humppila 2 184 2 3 3,00 1,50

Hämeenlinna 67 633 4 68 35,40 8,85

Janakkala 16 413 3 17 17,00 5,67

Jokioinen 5 133 2 6 6,00 3,00

Loppi 7 828 3 8 8,00 2,67

Riihimäki 28 793 4 29 29,00 7,25

Tammela 6 015 2 7 7,00 3,50

Ypäjä 2 343 2 3 3,00 1,50

YHTEENSÄ 170 925 31 177 144,40

*Tilastokeskus 20.5.2020
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valtuusto 9.6.2020 § 3

Sairaanhoitopiirin  kuntayhtymän  perussopimuksen  8  §:n  mukaan
valtuuston  kokouskutsu  on  lähetettävä  vähintään  14  päivää  ennen
kokousta  valtuuston  ja  hallituksen  jäsenille  sekä  jäsenkuntien
kunnanhallituksille. Kokouskutsun yhteydessä on toimitettava esityslista.
Tämän  kokouksen  kokouskutsu  ja  esityslista  on  tullut  postittaa
viimeistään 26.5.2020; aineisto on postitettu 26.5.2020.

Valtuuston  12.9.2017  tekemän  päätöksen  mukaisesti  valtuuston
kokouksesta  on  ilmoitettu  kuntayhtymän  internet-sivuilla  osoitteessa
www.khshp.fi.

Perussopimuksen  9  §:n  mukaan  valtuusto  on  päätösvaltainen,  kun
vähintään  kaksi  kolmannesta  (2/3)  jäsenistä  on  saapuvilla  ja  he
edustavat  vähintään  puolta  (1/2)  kaikkien  jäsenten  yhteenlasketusta
äänimäärästä.

Valtuusto toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltai-
seksi.

Päätös: 

3. §

Valtuusto Kokouspäivä

09.06.2020

Esityslista

Sivu
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valtuusto 9.6.2020 § 4

Kuntayhtymän  hallintosäännön  66 §:n  mukaan  valtuuston  pöytäkirjan
tarkastaa kaksi  kullakin  kerralla  tähän tehtävään valittua  valtuutettua,
jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä.

Tämän pöytäkirjan tarkastus suoritetaan kuntayhtymän hallintopalveluis-
sa kokouksen jälkeen.
 
Valtuusto valitsee kaksi jäsentään suorittamaan pöytäkirjan tarkastami-
sen.

Päätös:

4. §

Valtuusto Kokouspäivä

09.06.2020

Esityslista

Sivu
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Asioiden käsittelyjärjestys

Valtuusto 9.6.2020 § 5

Kuntayhtymän hallintosäännön 57 §:n mukaan asiat esitellään valtuus-
tolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä.

Päätös:

5. §

Valtuusto Kokouspäivä

09.06.2020

Esityslista

Sivu
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Toimielimen sähköinen kokous, kuntalain väliaikaisten muu-
tosten toteaminen

Hallitus 19.5.2020 § 84

Valmistelija: hallintojohtaja Miia Luukko puh. 045 7734 5790  

Hallitus päättää kuntalain väliaikaisten muutosten mahdollistamis-
ta sähköisen kokouksen menettelytapojen käyttöönotosta. Niiden 
johdosta on mahdollista poiketa yhdenvertaisesta näkö- ja ääniyh-
teydestä ja toteuttaa valtuuston kokouksen yleisöjulkisuus tarvit-
taessa siten, että kokousta voi seurata vain sähköisesti internetin 
kautta. Samalla hyväksytään kuntayhtymän sisäiset ohjeet toimieli-
men sähköisen kokouksen menettelytavoista. 

Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan sähköiset kokoukset ovat mah-
dollisia kuntayhtymän kaikissa toimielimissä. Ennen koronaepidemiaa 
sähköisiä kokouksia ei ollut käytetty, joten ensimmäiset sähköiset ko-
koukset on pidetty Teams -videoneuvotteluyhteydellä yhtymähallituksen
toimesta huhtikuussa. Kuntayhtymän velvollisuutena on huolehtia ko-
kousmenettelyn tietoturvallisuudesta ja kokoustekniikan toimivuudesta. 
Kuntayhtymässämme tästä vastaa hallintojohtaja. 

Yhtymähallitusta lukuun ottamatta toimielinten jäsenillä ei ole käytettä-
vissään sairaanhoitopiirin päätelaitteita. Näin ollen sähköisen kokouk-
sen ohjeistuksen lisäksi myös yhteyden ja toimintojen testaus ennen ko-
kousta on tarpeen. 

Valtuuston kokous

Kuntayhtymän hallintosäännön 45 §:n mukaan valtuusto voi käsitellä 
asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat 
läsnä kokouspaikalla. Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköises-
sä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla 
(sähköinen kokous). Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata val-
tuuston sähköistä kokousta internetin kautta sekä kokouskutsussa mai-
nitussa tilassa. Hallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että 
sähköisiin kokouksiin tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietolii-
kenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä 
tavalla. 

Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja il-
moitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta (46
§). Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää 
sähköisesti. Tällöin hallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, 
että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhtey-
det ovat käytettävissä. (47 §)

6. §

Valtuusto Kokouspäivä

09.06.2020

Esityslista

Sivu

 9



Muiden toimielinten kokoukset

Hallintosäännön mukaan toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa ko-
kouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. 
Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristös-
sä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). 
Hallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, että sähköisiin kokouksiin 
ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, jär-
jestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia la-
kien edellyttämällä tavalla. (78 §)

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsitel-
tävät asiat (asialista). Kokouskutsussa on mainittava, mikäli asioista on 
tarkoitus päättää muilla päätöksentekotavoilla kuin varsinaisessa ko-
kouksessa. (82 §)

Kuntalain väliaikaiset muutokset

Kuntalakiin on hyväksytty 1.5.2020 alkaen väliaikaiset muutokset (L 30-
.4.2020/292), joilla on tarkoitus helpottaa sähköisen kokouksen järjestä-
mistä vallitsevien poikkeusolojen ja kokoontumisrajoitusten aikana. 

Kuntalakiin lisätty 90a §:
”Eräiden hallintosäännössä määrättävien asioiden väliaikainen sovelta-
minen 
Sen estämättä, mitä kunnan hallintosäännössä määrätään toimielinten 
päätöksentekotavoista, sähköisestä kokouksesta, toimielimen kokous-
kutsun lähettämisestä ja toimielimen kokouksen julkisuudesta, kunnan-
hallitus voi päättää, että:
1) toimielimelle kuuluvista asioista voidaan päättää 98 ja 99 a §:ssä tar-
koitetuilla tavoilla;
2) toimielimen sähköinen kokous voidaan pitää 99 a §:ssä tarkoitetulla 
tavalla;
3) toimielimen kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti;
4) toimielimen julkista kokousta voi seurata vain sähköisesti kunnanhal-
lituksen päätöksessään osoittamalla tavalla.

Mitä 1 momentissa säädetään kunnasta, sovelletaan myös kuntayhty-
mään.”

Ennen muutosta sähköisen kokouksen edellytyksenä oli kuntalain 99 
§:n mukaan, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaises-
sa näkö- ja ääniyhteydessä. Säännöksen tulkinnasta oli epäselvyyttä, ja
muutettu kuntalain 99a §: kuuluu seuraavasti:

”99a § Sähköinen kokous teknisellä tiedonvälitystavalla 
Sähköinen kokous voidaan pitää käyttäen sellaista videoneuvottelua tai 
muuta soveltuvaa teknistä tiedonvälitystapaa, että:
1) kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri voivat luotettavasti todentaa ko-
koukseen osallistuvat;
2) kokouksen puheenjohtaja voi johtaa kokousta 102 §:ssä tarkoitetulla 

Valtuusto Kokouspäivä

09.06.2020

Esityslista

Sivu
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tavalla; ja
3) kokoukseen osallistuva voi seurata kokouksen kulkua ja osallistua 
asioiden käsittelyyn.”

Yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys on tarpeellista lähinnä kokouskäsit-
telyn edellyttämän vuorovaikutuksen takia. Kuvayhteyden ei tarvitse olla
keskeytymätön. Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan sähköinen kokous on 
toteutettavissa mm. Teams- tai skype-sovelluksella tai vastaavalla tekni-
sellä työkalulla. Samaan kokoukseen voi osallistua sekä sähköisesti 
että olemalla fyysisesti läsnä kokouspaikalla. 

Kokoontumisrajoitusten ollessa voimassa ei lain edellyttämää valtuus-
ton kokouksen julkisuutta ole aina mahdollista toteuttaa siten, että yleisö
voisi seurata kokousta paikan päällä kokouspaikalla. Siksi on tarpeen 
päättää, että valtuuston kokouksen yleisöjulkisuus voidaan toteuttaa si-
ten, että kokousta voi seurata vain sähköisesti.

Lain 90 a § on voimassa 31.7.2020 saakka ja 99 a § 31.5.2021 saakka. 
Näin ollen väliaikaisten muutosten käyttöönotosta tulee kuntayhtymässä
päättää ennen 31.7.2020 mutta käyttöönoton jälkeen niitä on mahdollis-
ta soveltaa 31.5.2021 saakka. 

Liite (1) Sähköisen kokouksen ohjeet

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää

1) vahvistaa kuntalain tilapäisten muutosten perusteella, että hallinto-
säännöstä poiketen 

- kuntayhtymän toimielimen sähköinen kokous voidaan pitää 
kuntalain 99 a §:ssä tarkoitetulla tavalla

- toimielimen kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti 
- kuntayhtymän valtuuston kokouksen yleisöjulkisuus voidaan 

toteuttaa siten, että kokousta voi seurata vain sähköisesti in-
ternetin kautta.

Poikkeukset ovat voimassa niin kauan kuin kuntalain ao. säännös on 
voimassa. 

2) hyväksyä liitteenä olevat sähköistä kokousta koskevat ohjeet ja

3) saattaa tämän päätöksen tiedoksi yhtymävaltuustolle ja kuntayhty-
män muille toimielimille.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 9.6.2020 § 6

Liite (2) Sähköisen kokouksen ohjeet

Valtuusto Kokouspäivä

09.06.2020

Esityslista

Sivu
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Hallitus: Valtuusto merkitsee tiedoksi hallituksen päätöksen.

Päätös:

Valtuusto Kokouspäivä

09.06.2020
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Sivu
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    Ohje 
 
 

14.5.2020 
 

 

1(3)

 
 
Ohjeet toimielimelle sähköisen kokouksen pitämiseksi  
 
 

1. Kokouslinkki ja osallistuminen 
 
Valtuuston kokousta lukuun ottamatta toimielinten kokoukset 
ovat suljettuja ja luottamuksellisia. Sen vuoksi kokoukseen lähe-
tetty osallistumislinkki on ehdottomasti henkilökohtainen, eikä 
sitä saa luovuttaa toimielimeen kuulumattomalle. Sähköiseen 
kokoukseen tulee osallistua siten, etteivät ulkopuoliset pysty 
kuulemaan, mitä kokouksessa keskustellaan, eikä läsnä ole 
muita henkilöitä. 
 
Toimielimille toimitetaan sähköisen kokouskutsun yhteydessä 
linkki Teams-sovellukseen, linkki on tämän näköinen: 

 
Linkistä klikkaamalla pääsee liittymään Teams-kokoukseen. 
Linkki on kokouskohtainen.  
  

2. Kokouspalkkio 
 
Kokouksista maksetaan kokouspalkkiot normaalin käytännön 
mukaisesti riippumatta siitä, pidetäänkö kokoukset etänä vai ta-
vallisina kokouksina ja siitä millä tavalla yksittäinen henkilö sii-
hen osallistuu. 
 

3. Yhteyden avaaminen 
 
Yhteyksien, mikrofonin ja kameran toimivuus testataan toimieli-
men järjestämällä testi Teams-palaverilla erikseen sovittuna 
ajankohtana hyvissä ajoin ennen varsinaista toimielimen ko-
kousta. 
 
Toimielimen Teams-kokous avataan noin 20 minuuttia ennen 
kokouksen varsinaista alkua. Tekninen tuki on ennen kokouksen 
alkua auttamassa mahdollisissa ongelmissa.  

 
4. Ääniyhteys 

 
Teams-kokoukseen osallistuville suositellaan sellaisten kuulok-
keiden käyttämistä kokouksessa, jotka mahdollistavat myös pu-
heyhteyden (mikrofoni). Kuulokkeet selkeyttävät kokouksen ää-
nenlaatua.  
 
Jäsenet ja muut kokouksen osallistujat puheenjohtajaa lukuun 
ottamatta pitävät mikrofonin suljettuna, kunnes käyttävät pu-
heenvuoron. Näin vältytään turhalta taustahälyltä. 
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2(3) 
 

 

5. Näköyhteys 
 
Luottamushenkilö pitää kameran päällä Teams-kokouksessa il-
moittautuessaan nimenhuudon yhteydessä. Valtuustossa kul-
loinkin puheenvuorossa oleva pitää kameran päällä, jotta myös 
yleisö pystyy seuraamaan kokouksen kulkua. Muutoin olennaista 
on, että puheenjohtaja ja sihteeri voivat luotettavasti tunnistaa 
osallistujan. Toimielimen puheenjohtaja voi antaa tarkempia oh-
jeita kameran päällä pidosta kokouksen aikana.     

 
6. Puheenvuoropyynnöt 

 
Puheenvuorot pyydetään Teams-kokouksen keskustelutoimin-
nolla (chat) merkinnällä ”P” tai muulla toimielimessä sovittavalla 
tavalla.  

 
Puheenjohtaja ja sihteeri voivat tarvittaessa sopia seuraavasta 
menettelytavasta: Kun puheenvuoro on pidetty, sihteeri merkit-
see puheenvuoropyynnön peukalon kuvalla, jotta puheenjohta-
jan on helpompi seurata puheenvuoropyyntöjä.  

 
7. Muutosehdotukset 

 
Muutos- ja lisäysehdotukset ym. lähetetään sähköpostilla ko-
kouksen sihteerille ja puheenjohtajalle. Sihteeri välittää ehdotuk-
sen tarvittaessa kokouksen muille osallistujille.  

 
8. Toimenpiteet yhteyden katketessa 

 
Valtuuston kokouksessa on läsnä tekninen sihteeri, joka voi mm. 
seurata, että kaikkien yhteys säilyy. Muiden toimielinten kokouk-
sissa tehtävästä huolehtii pöytäkirjanpitäjä.  

 
Jos osallistujan yhteys kokoukseen katkeaa, hän ilmoittaa siitä 
välittömästi puhelimitse kokouksen sihteerille.  
  
Kokous on keskeytettävä, jos jäsenen, esittelijän tai sihteerin yh-
teys katkeaa. Tauon aikana yhteys pyritään palauttamaan. Pu-
heenjohtaja huolehtii siitä, että yhteyden katkeamisesta aiheutu-
vasta poissaolosta johtuvia tilapäisiä voimasuhteiden muutoksia 
ei käytetä hyväksi päätöksenteossa.  

 
9. Poistuminen tai saapuminen kokouksen aikana 

 
Kokouksessa läsnä olevan henkilön tulee ilmoittaa, jos poistuu 
kokouksesta ennen sen päättymistä. Kokoukseen myöhässä liit-
tyvän henkilön tulee ilmoittaa sihteerille saapumisesta sihteerille 
Teamsin keskustelukentässä.  

 
10. Esteellisyys 

 
Kokouksessa läsnä olevan henkilön tulee ilmoittaa esteellisyy-
destään, sen syystä sekä yhteydenottokeinosta (esim. puhelin-
numero) mahdollisuuksien mukaan hyvissä ajoin. Tällöin asian 
sisältöä koskevat puheenvuorot keskeytetään ja esteellinen hen-
kilö poistuu kokouksesta katkaisemalla yhteyden. Sihteeri ilmoit-
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taa asian käsittelyn päättymisestä esteelliselle esim. tekstivies-
tillä tai muulla nopealla yhteydellä. Esteellisyyden päätyttyä hen-
kilö liittyy kokouksen takaisin.  

 
11. Hybridikokous 

 
Sähköinen kokous voidaan järjestää myös ns. hybridikokouk-
sena, jolloin kokous järjestetään paikan päällä kuntayhtymän ti-
loissa ja osa osallistujista voi osallistua siihen sähköisellä yhtey-
dellä.  
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Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin perussopimuksen muutta-
minen

Hallitus 18.2.2020 § 32

Valmistelija: hallintojohtaja Miia Luukko puh. 045 7734 5790

Voimassa olevan kuntalain siirtymäsäännöksen mukaan kuntien yhteis-
toimintasopimukset (ml. kuntayhtymien perussopimukset) oli saatettava 
lain 8 luvun mukaisiksi vuoden 2019 loppuun mennessä (147 § 5 mom).
Sairaanhoitopiirin perussopimuksesta puuttui ehtoja, joita kuntalain 56 §
edellyttää. Lisäksi perussopimuksessa oli päivitystarpeita johtuen siitä, 
että sitä on viimeksi päivitetty vuonna 2009. 

Sairaanhoitopiirin tilaajarenkaassa sovittiin keväällä 2019, että sairaan-
hoitopiiri tekee kunnille esityksen perussopimuksen muutoksista. Esitys-
tä muokattiin syksyn aikana pienemmässä ryhmässä, jossa oli mukana 
edustaja kultakin seudulta. Erityisesti valmistelussa käytiin läpi alijää-
män kattamista, investointien jakoperustetta ja sopimusohjauksen mää-
rittelyä koskevia ehtoja. Liitteenä olevaan tiivistelmään on koottu tär-
keimmät sisältömuutokset ja niiden tausta. Lokakuussa pidetyn tilaaja-
renkaan käsittelyn jälkeen perussopimusluonnos lähetettiin kuntiin lau-
sunnoille 31.10.2019. Kuntien lausuntojen perusteella perussopimusta 
täsmennettiin edelleen. Valmistelussa on hyödynnetty Kuntaliiton vuon-
na 2016 julkaisemaa kuntayhtymän perussopimusmallia.

Kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta päättävät jäsenkuntien 
valtuustot. Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kol-
mannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähin-
tään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta (Kun-
talain 57 §). Kaikkien jäsenkuntien valtuustot ovat hyväksyneet perusso-
pimuksen muutokset ja ne ovat tulleet voimaan 1.1.2020.
 
Kuntalain 56 §:n vaatimukset kuntayhtymän perussopimuksessa sovit-
tavista asioista:
”Perussopimuksessa on sovittava ainakin:
1) kuntayhtymän nimestä, kotipaikasta ja jäsenkunnista;
2) kuntayhtymän tehtävistä sekä tarvittaessa 8 §:ssä tarkoitetun järjes-
tämisvastuun siirtymisestä;
3) yhtymäkokousedustajien tai yhtymävaltuuston taikka muun ylintä 
päätösvaltaa käyttävän toimielimen jäsenten lukumäärästä ja äänivallan
perusteista;
4) kuntayhtymän muista toimielimistä sekä niiden tehtävistä, päätösval-
lasta ja koollekutsumisesta;
5) siitä, mikä kuntayhtymän toimielin valvoo kuntayhtymän etua, edus-
taa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset, sekä siitä, millä ta-
voin oikeudesta kuntayhtymän nimen kirjoittamiseen päätetään;
6) jäsenkuntien osuudesta kuntayhtymän varoihin ja vastuusta sen ve-
loista sekä muista kuntayhtymän taloutta koskevista asioista;

7. §
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7) kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksesta;
8) kuntayhtymästä eroavan jäsenkunnan ja toimintaa jatkavien jäsen-
kuntien asemasta;
9) kuntayhtymän purkamisesta ja loppuselvityksen suorittamisesta;
10) menettelystä, jolla kuntayhtymän alijäämä katetaan tilanteessa, jos-
sa jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet 119 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tua sopimusta kuntayhtymän talouden tasapainottamisesta;
11) talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista jä-
senkunnille.
Perussopimuksessa voidaan myös sopia, että kuntayhtymän muun toi-
mielimen kuin yhtymäkokouksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla jä-
senkuntien valtuutettuja ja että sopimuksessa määrätyissä asioissa 
päätöksen tekemiseen vaaditaan määräenemmistö.”

Liite (3) 1.1.2020 voimaan tullut muutettu perussopimus
Tiivistelmä perussopimusmuutoksista 

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus merkitsee perussopimuksen tiedok-
si ja toimittaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. 

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 17.3.2020 § 7

Liite (3) 1.1.2020 voimaan tullut muutettu perussopimus
Tiivistelmä perussopimusmuutoksista

Hallitus: Valtuusto merkitsee perussopimuksen tiedoksi.

Päätös:

Valtuusto Kokouspäivä

09.06.2020

Esityslista

Sivu

 17



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

voimaan 1.1.2009 
muutettu 1.1.2020 

  

Perussopimus 

Valtuusto 09.06.2020 § 7 Liite 3



2(13) 

 

Sisällys 
 
I Luku Yleiset määräykset .................................................................................................................. 3 
1.  § Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka ............................................................................................. 3 
2.  § Tehtävät ................................................................................................................................... 3 
3.  § Jäsenkunnat ............................................................................................................................ 4 
4.  § Jäsenkunnan ottaminen ja ero ................................................................................................. 4 
5.  § Jäsenkuntien peruspääoma ..................................................................................................... 4 
6.  § Jäsenkuntien osuudet ja vastuu .............................................................................................. 4 
 
II Luku Valtuusto ................................................................................................................................ 5 
7.  § Jäsenten lukumäärä ja äänimäärä ........................................................................................... 5 
8.  § Koollekutsuminen ja esityslista ................................................................................................ 5 
9.  § Päätösvaltaisuus ...................................................................................................................... 5 
10.  § Toiminta ............................................................................................................................... 5 
 
III Luku Toimielimet ............................................................................................................................ 6 
11.  § Yhtymähallitus ...................................................................................................................... 6 
12.  § Yhtymähallituksen tehtävät, ratkaisuvalta ja toimivallan siirtäminen hallitukselle ................ 6 
13.  § Allekirjoittaminen, puhevallan käyttö ja tiedoksiannot .......................................................... 6 
14.  § Muut toimielimet ................................................................................................................... 6 
15.  § Johtokunnat .......................................................................................................................... 6 
 
IV Luku Suunnittelu ja talous ............................................................................................................. 7 
16.  § Kuntayhtymän talousarvio ja suunnitelma ............................................................................ 7 
17.  § Omistajaohjaus .................................................................................................................... 7 
18.  § Kuntayhtymän sopimusohjaus ............................................................................................. 7 
19.  § Alijäämän kattaminen ja ylijäämän palauttaminen jäsenkunnille ......................................... 8 
20.  § Tilinpäätös ............................................................................................................................ 9 
21.  § Tilikauden tuloksen käsittely ................................................................................................ 9 
22.  § Hallinnon ja talouden tarkastaminen .................................................................................... 9 
23.  § Sisäinen tarkastus ................................................................................................................ 9 
24.  § Poistot .................................................................................................................................. 9 
 
V Luku Maksut ................................................................................................................................... 9 
25.  § Suoritteiden hinnoittelu ja laskutus ....................................................................................... 9 
26.  § Piirin ulkopuolella annetun hoidon maksut ......................................................................... 10 
27.  § Hoitokustannusten tasauksen maksu ................................................................................ 10 
28.  § Muut maksut ....................................................................................................................... 11 
29.  § Erityisvelvoitteiden ja valmiuden ylläpidon maksuosuus .................................................... 11 
30.  § Investointien pääomarahoitus ............................................................................................ 11 
31.  § Maksujen ennakot .............................................................................................................. 11 
32.  § Rahastot ............................................................................................................................. 11 
33.  § Suoritusjärjestys ................................................................................................................. 11 
34.  § Viivästyskorko .................................................................................................................... 12 
 
VI Luku Kuntayhtymän purkaminen ................................................................................................. 12 
35.  § Purkaminen ........................................................................................................................ 12 
36.  § Loppuselvitys ..................................................................................................................... 12 
 
VII Luku Voimaantulo ....................................................................................................................... 12 
37.  § Voimaantulo ....................................................................................................................... 12 
 
 
Liite 1 Luettelo peruspääomaosuuksista jäsenkunnittain 31.12.2019 
  

Valtuusto 09.06.2020 § 7 Liite 3



3(13) 

 

 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimus 

 
Allekirjoittaneet Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsen-
kunnat ovat kunnanvaltuustojen päätöksillä päättäneet kuntayhtymän 
perussopimuksen muuttamisesta ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja 
toiminnan järjestämisestä tämän perussopimuksen mukaisesti. 

 
 

I Luku Yleiset määräykset 
 

1. § Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 
 

Kuntayhtymän nimi on Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja 
sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 

 
2. § Tehtävät 

 
Kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa sen jäsenkuntien ja sairaanhoitopii-
rin järjestämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon palveluja sekä 
järjestää palvelusopimuksessa sovittu erikoissairaanhoito. Kuntayhty-
män tehtävänä on lisäksi huolehtia muista sairaanhoitopiirille sääde-
tyistä tehtävistä. 

 
Kuntayhtymä voi järjestää tai myydä muitakin toimialaansa liittyviä tai 
sitä tukevia palveluita, silloin kun se voidaan toteuttaa kuntayhtymän 
varsinaisessa, edellä 1 momentissa määrättyä tehtävää varten peruste-
tuissa toimintayksiköissä. Jäsenkuntaa ei voida ilman suostumustaan 
velvoittaa osallistumaan uusien vapaaehtoisten tehtävien hoitamiseen 
ja näistä aiheutuviin kustannuksiin. 
 
Kuntayhtymä voi harjoittaa palvelutuotantokäytöstä poistettujen sairaa-
lakiinteistöjen vuokraustoimintaa.  
 
Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä omistaa ja hallitsee Kanta-Hä-
meen keskussairaalaa, joka käsittää sairaalakiinteistöt Hämeenlinnassa 
ja Riihimäellä sekä muita toiminnan vuoksi tarpeellisia kiinteistöjä sekä 
huoneistoja. Kuntayhtymä voi vuokrata ulkopuoliselle taholle osan omis-
tamastaan kiinteistöstä tai toimitilasta, jos tästä ei aiheudu haittaa kun-
tayhtymän toiminnalle ja jos tämä on kuntayhtymän toiminnan tai talou-
den kannalta perusteltua.  
 
Kuntayhtymä voi ottaa huolehtiakseen jäsenkuntansa puolesta laissa 
säädetyistä kansanterveystyön tehtävistä ja siihen soveltuvista muista-
kin jäsenkuntansa kanssa sopimista tehtävistä. Kuntayhtymällä voi olla 
valtuuston perustamia liikelaitoksia, joiden toiminnasta määrätään tar-
kemmin hallintosäännössä. 

 
Kuntayhtymä voi lisäksi olla mukana liikelaitoskuntayhtymässä ja osak-
kaana tai jäsenenä muissakin yhteisöissä, joiden toiminnalla edistetään 
kuntayhtymän tehtäväalaa. 
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3. § Jäsenkunnat 
 

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat: Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, 
Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela ja 
Ypäjä. 

 
4. § Jäsenkunnan ottaminen ja ero 

 
Uuden jäsenkunnan liittyminen ja jäsenkunnan eroaminen edellyttävät 
perussopimuksen muuttamista kuntalain mukaisesti.  
 
Uuden jäsenkunnan jäsenyys kuntayhtymässä alkaa, ellei toisin mää-
rätä, perussopimuksen asiaa koskevan muutoksen hyväksymistä seu-
raavan kalenterivuoden alusta.  
 
Jäsenkunnan, joka haluaa erota kuntayhtymästä, tulee ilmoittaa siitä 
kuntayhtymän hallitukselle. Ero tulee voimaan eroilmoitusta seuraavan 
kalenterivuoden päättyessä.  
 
Jäsenkunnan erotessa kuntayhtymästä sille suoritetaan yhtymävaltuus-
ton päätöksellä kunnan osuus tai osa nettovarallisuudesta, ottaen huo-
mioon sekä eroavan jäsenkunnan että toimintaa jatkavien jäsenkuntien 
asema. Mikäli muut kunnat eivät lunasta eroavan kunnan osuutta netto-
varallisuudesta tai osaa siitä, alennetaan peruspääomaa. Mikäli kun-
tayhtymän nettovarallisuus on negatiivinen, eroava jäsenkunta on yhty-
mävaltuuston päätöksellä velvollinen suorittamaan kuntayhtymälle kun-
nan osuuden negatiivisesta nettovarallisuudesta. Korvaus nettovaralli-
suudesta suoritetaan tasasuuruisina erinä 10 vuoden aikana eron voi-
maantulosta lukien. 

 
5. § Jäsenkuntien peruspääoma 

 
Peruspääoma muodostetaan vuoden 1996 tilinpäätöksen käyttöpää-
omasta vuoden 1997 aloittavaan taseeseen kirjanpitolautakunnan kun-
tajaoston taseohjeen mukaisesti. Peruspääoma on 31.12.2019 yh-
teensä 81.361.248,85 euroa. 

 
Peruspääoma jaetaan jäsenkuntien osuuksiksi vuoden 1996 tilinpäätök-
sen omistusosuuksien suhteessa. Taseen liitteessä peruspääoma ilmoi-
tetaan jäsenkuntien osuuksina. 

 
Uuden jäsenkunnan peruspääomasijoituksen määrästä ja suoritusajasta 
sekä peruspääoman korottamisesta siirrolla vapaasta omasta pää-
omasta päättää yhtymävaltuusto. 
 
Yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän velvollisuudesta suorittaa jä-
senkuntien peruspääomaosuuksille korkoa. Valtuusto päättää myös kor-
kotasosta. 

 
6. § Jäsenkuntien osuudet ja vastuu 

 
Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista sekä 
velvoitteista määräytyvät peruspääomaosuuksien mukaisessa suh-
teessa.  
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Kuntayhtymässä on pidettävä luetteloa jäsenkuntien peruspääoma-
osuuksista. Luettelossa on eriteltävä peruspääomaosuudet jäsenkunnit-
tain (liite 1). 

 
 

II Luku Valtuusto 
 

7. § Jäsenten lukumäärä ja äänimäärä 
 

Kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on yhtymävaltuusto. 
 
Yhtymävaltuustoon valitsevat jäsenkuntien valtuustot jäseniä seuraa-
vasti: 
 
Kunnan väestötietolain mukainen  Jäsenten 
vuodenvaihteen asukasluku  lukumäärä 

 
2000 tai vähemmän    1 
2001 - 8000     2 
8 001 - 25 000    3 
25 001 - 100 000    4 
100 001 - 400 000    5 
400 001 tai enemmän    6 

 
Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Yhtymävaltuus-
ton jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta 
vastaavaksi ajaksi. Toimikausi jatkuu siihen asti, kunnes uusi yhtymä-
valtuusto on valittu. 
 
Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä yhtymävaltuus-
tossa määräytyy kunnan väestötietolain mukaisen vuoden vaihteen asu-
kasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on 
yksi ääni jokaista alkavaa 1 000 asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin 
olla enintään viidennes kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yh-
teenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien 
jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien 
kesken. 

 
8. § Koollekutsuminen ja esityslista  

 
Yhtymävaltuuston kokouskutsu on vähintään 14 päivää ennen kokousta 
lähetettävä yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen jäsenille sekä jäsen-
kuntien kunnanhallituksille. 
 
Kokouskutsun yhteydessä on toimitettava esityslista. 

 
9. § Päätösvaltaisuus 

 
Yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta 
(2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaik-
kien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. 

 
10.  § Toiminta 

 
Yhtymävaltuuston tehtävistä säädetään kuntalain 14 §:ssä. Yhtymäval-
tuuston toiminnasta määrätään tarkemmin hallintosäännössä. 
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III Luku Toimielimet 
 

11.  § Yhtymähallitus 
 

Yhtymävaltuusto valitsee yhtymähallituksen. Yhtymähallituksen toimi-
kausi on yhtymävaltuuston toimikausi, jollei yhtymävaltuusto ole päättä-
nyt lyhyemmästä toimikaudesta. 
 
Yhtymähallituksessa on 11 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäse-
net. 

 
Yhtymähallitus kokoontuu hallintosäännössä määrätyllä tavalla. 

 
12.  § Yhtymähallituksen tehtävät, ratkaisuvalta ja toimivallan siir-

täminen hallitukselle 
  

Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymää ja sen hallintoa siten kuin siitä erik-
seen kuntalaissa ja erityislaissa säädetään tai perussopimuksessa tai 
kuntayhtymän hallintosäännössä määrätään. 
 
Yhtymähallitus valvoo kuntayhtymän etua ja edustaa yhtymää sekä te-
kee sen puolesta sopimukset, jollei hallintosäännössä ole toisin mää-
rätty. 
 
Yhtymähallitus ratkaisee yhtymän toimialaan ja toimivaltaan kuuluvat 
asiat lukuun ottamatta yhtymävaltuuston päätettäväksi määrättyjä asi-
oita ja hallintosäännöllä viranhaltijalle päätettäväksi määrättyjä asioita. 

 
Kuntayhtymässä voidaan toimivaltaa siirtää kuntalain 91 §:n mukaisesti. 
Toimivallan siirtämisestä määrätään tarkemmin kuntayhtymän hallinto-
säännössä.  

 
Yhtymähallituksen tehtävänä on lisäksi antaa selitys yhtymävaltuuston 
päätöksestä tehdyn valituksen johdosta. 

 
13.  § Allekirjoittaminen, puhevallan käyttö ja tiedoksiannot 

 
Oikeudesta kuntayhtymän nimen kirjoittamiseen ja tiedoksiantojen vas-
taanottamiseen määrätään hallintosäännössä. 
 
Hallituksen puheenjohtajan ja sairaanhoitopiirin johtajan tehtävänä on 
käyttää hallituksen puhevaltaa sekä edustaa hallitusta. 

 
14.  § Muut toimielimet 

 
Kuntayhtymällä voi olla muita yhtymävaltuuston päättämiä toimielimiä, 
joiden kokoonpanosta, päätösvallasta ja koollekutsumisesta määrätään 
hallintosäännössä. 

 
15.     § Johtokunnat 

 
Kuntayhtymän perustamalla liikelaitoksella on yhtymähallituksen alai-
nen johtokunta, jonka kokoonpanosta, toimivallasta ja koollekutsumi-
sesta määrätään hallintosäännössä. 
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IV Luku Suunnittelu ja talous 
 

16.  § Kuntayhtymän talousarvio ja suunnitelma 
 

Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toimin-
nalliset ja taloudelliset tavoitteet. Taloussuunnitelman on kuntalain 110 
§:n mukaan oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. 

 
Taloussuunnitelman valmistelussa on jäsenkunnille varattava tilaisuus 
ehdotusten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan ja talouden kehittämi-
sestä. Olennaisista kuntayhtymän toimintaan ja talouteen liittyvistä muu-
toksista ja hankkeista on pyydettävä jäsenkuntien lausunnot. Yhtymä-
valtuustolle annettavaan ehdotukseen on liitettävä selvitys kuntayhty-
män toimintaa ja taloutta koskevista jäsenkuntien esityksistä ja niiden 
huomioonottamisesta suunnitelmaehdotuksessa. 

 
Kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman hyväksyy yhtymävaltuusto. 

 
Taloussuunnitelma ja talousarvio on lähetettävä tiedoksi jäsenkunnille 
välittömästi sen tultua hyväksytyksi. 

 
17.  § Omistajaohjaus 

 
Kuntayhtymän johdolla ja jäsenkunnilla on neuvottelumenettely (esimer-
kiksi 18. §:n mukainen tilaajarengas), jossa sovitaan kuntayhtymän ta-
louden ja toiminnan pidemmän aikavälin suunnittelua ja tavoitteita kos-
kevista periaatteista ottaen huomioon palvelujen järjestäminen ja tuotta-
minen, palvelutavoitteet, kuntien omistajapolitiikka, kuntayhtymän henki-
löstöpolitiikka sekä palveluiden käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamis-
mahdollisuudet.  

 
Kuntayhtymällä on talouden ja toiminnan ajantasainen seurantajärjes-
telmä, jolla todennetaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen tai niistä 
poikkeaminen. Yhtymähallitus raportoi jäsenkunnille toiminnan ja talou-
den toteutumisesta vähintään kahdesti vuodessa. 

 
Kuntayhtymän on annettava jäsenkuntien kunnanhallitukselle kuntakon-
sernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen las-
kemiseen tarvittavat tiedot edellä kuvatun mukaisesti. 

 
18.  § Kuntayhtymän sopimusohjaus 

 
Sopimusohjauksen toteuttamiseksi jäsenkunnat muodostavat tilaajaren-
kaan, joka neuvottelee tilaajarenkaaseen kuuluvien kuntien puolesta 
kuntayhtymältä ostettavien palvelujen määrästä, laadusta, järjestämista-
vasta ja maksuista. Samassa yhteydessä sovitaan erikoissairaanhoidon 
ja perustason palveluiden rajapintaan liittyvistä toiminnoista ja vastuista. 
Kuntayhtymän puolesta sopimuksen hyväksyy yhtymähallitus ja talous-
arvio ja -suunnitelma valmistellaan sen pohjalta. Jäsenkuntien tai niiden 
muodostaman kuntayhtymän puolesta sopimuksen hyväksyy kunkin or-
ganisaation hallintosäännön mukaan toimivaltainen viranomainen.  
 
Tilaajarenkaaseen kuuluvat jäsenkuntien ja kuntayhtymien edustajina 
kuntien ja kuntayhtymien ilmoittamat henkilöt. Kokoonpanossa tulisi 
huomioida, että edustus on sekä toiminnan että talouden näkökulmasta 
riittävä. 
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Jäsenkunta ja kuntayhtymä sopivat vuosittain myös kuntayhtymän itse 
tuottamien tai ostamiensa palvelujen määrästä, laadusta, järjestämista-
vasta ja maksuista seuraavan vuoden aikana sopimusohjausmenettelyä 
käyttäen. 
 
Kuntayhtymän vuosittain kunnilta keräämät maksut (kuntamaksut) sovi-
taan sopimusohjausmenettelyä noudattaen. Samaa menettelyä noudat-
taen voidaan sopia myös muista toimintaa ja taloutta koskevista palve-
luista, joiden hinnoittelumekanismista sovitaan erillisessä sopimuk-
sessa. 

 
Kuntamaksut määräytyvät seuraavasti: Sairaalan oman toiminnan pe-
rusteella laskutettavissa kuntamaksuissa otetaan huomioon kuntayhty-
män omassa sairaalassa tai toimintayksiköissä annetun hoidon kustan-
nukset. Ulkopuolisten sairaaloiden käytön perusteella laskutettavissa 
kuntamaksuissa otetaan huomioon kuntayhtymän ulkopuolisissa sairaa-
loissa tai toimintayksiköissä annetun hoidon kustannukset. Kuntakohtai-
nen jako perustuu 2,5 vuoden toteumajaksoon, joka päättyy talousar-
vion valmisteluvuoden kesäkuun lopussa. Ensihoidon vuosikohtainen 
kuntamaksu jaetaan jäsenkunnille asukasluvun suhteessa.  
 
Kuntayhtymä laskuttaa jäsenkuntaa tai jäsenkunnan ilmoittamaa kun-
nan edustajaa (esimerkiksi alueellinen kuntayhtymä) talousarviovuoden 
aikana kuukausittain 1/12 sopimuksen loppusummasta.  
 
Sopimusohjausmenettelyssä sovitaan lisäksi kuntayhtymän ja jäsenkun-
nan tai tilaajarenkaan kesken yhtymävaltuuston hyväksymien yhdenmu-
kaisten perusteiden mukaisista käytettävistä menettelytavoista silloin, 
kun tuotettujen palvelujen määrä tai käyttö poikkeaa merkittävästi sovi-
tusta. Palvelusopimuksessa kuvataan menettely, jota noudattaen kes-
ken talousarviovuodenkin palvelusopimusta voidaan tarvittaessa muut-
taa, mikäli sopimusta tehtäessä vallinneet lähtökohdat ovat merkittä-
västi muuttuneet.  

 
Mikäli kuntayhtymä ja jäsenkunta tai tilaajarengas eivät ole tehneet so-
pimusohjauksen mukaista sopimusta seuraavan vuoden palvelujen käy-
töstä, kuntayhtymä perii siltä osin palvelujen käytöstä korvauksen 25 
§:n mukaisesti. 

 
19.   § Alijäämän kattaminen ja ylijäämän palauttaminen jäsenkun-

nille 
 

Taseeseen kertynyt alijäämä katetaan ensisijaisesti kuntalain 110.3 §:n 
mukaisesti: jäsenkuntien ja yhtymävaltuuston tulee hyväksyä yksilöidyt 
toimenpiteet alijäämän kattamiseksi osana taloussuunnitelmaa. Suunni-
telmassa päätetään kattamiskauden kuntamaksujen tasosta ja kunta-
maksut maksetaan sopimusohjauksessa käytetyn menettelyn mukai-
sesti. 

 
Jos kuntayhtymä ei ole kattanut kuntayhtymän taseeseen kertynyttä ali-
jäämää 110.3 §:n mukaisessa määräajassa, valtiovarainministeriö voi 
kuntalain 119 §:n mukaisesti määrätä selvityshenkilön, joka laatii ehdo-
tuksen kuntayhtymän talouden tasapainottamista koskevaksi kuntayhty-
män ja jäsenkuntien väliseksi sopimukseksi. 
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Mikäli jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet kuntalain 119 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettua selvityshenkilön tekemää ehdotusta alijäämien katta-
misesta kuntalain 57 §:ssä säädetyllä tavalla, jäsenkunnat maksavat ali-
jäämän palveluiden käytön mukaisessa suhteessa vastaavalla tavalla 
kuin sopimusohjauksen periaatteiden mukaiset kuntamaksut kattamis-
päätöstä edeltäneellä tilikaudella ovat muodostuneet.  
 
Kuntayhtymän taseeseen mahdollisesti kertyneitä ylijäämiä voidaan pa-
lauttaa kunnille kuntayhtymän valtuuston päätöksellä. Ylijäämät palaute-
taan vain jäsenkunnille, vaikka ne olisivat kertyneet ulkopuolisen myyn-
nin seurauksena muilta kunnilta. Ylijäämät palautetaan kunnille palvelui-
den käytön mukaisessa suhteessa vastaavalla tavalla kuin sopimusoh-
jauksen periaatteiden mukaiset kuntamaksut palautusvuotta edeltä-
neelle tilikaudelle ovat muodostuneet.   

 
20.  § Tilinpäätös 

 
Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja sairaanhoitopiirin 
johtaja. 

 
21.  § Tilikauden tuloksen käsittely 

 
Hallitus tekee valtuustolle esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä. 

 
22.  § Hallinnon ja talouden tarkastaminen 

 
Kuntayhtymässä on tarkastuslautakunta, jonka tehtävistä säädetään 
kuntalaissa.  

 
Hallinnon ja talouden tarkastamisesta noudatetaan mitä siitä on sää-
detty kuntalaissa ja määrätty kuntayhtymän hallintosäännössä. 

 
Tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
kolme jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. 

 
23.  § Sisäinen tarkastus 

 
Kuntayhtymällä on sisäisen tarkastuksen toiminto. Sisäisen tarkastuk-
sen toiminnasta määrätään tarkemmin hallintosäännössä. 

 
24.  § Poistot 

 
Poistojen laskentaperusteet hyväksyy valtuusto. 

 
 
V Luku Maksut 
 

25.  § Suoritteiden hinnoittelu ja laskutus 
 

Suoritehinnoittelua sovelletaan muiden yhteisöjen kuin jäsenkuntien las-
kutukseen. Jäsenkunnan osalta suoritehinnoittelua noudatetaan siinä 
tapauksessa, että kunnan kanssa ei ole voimassa olevaa 18 §:n mu-
kaista palvelusopimusta.  
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Suoritehinnoittelun perusteena on palvelusuoritteen täyskatteellinen 
hinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset, välilliset kustan-
nukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. 
 
Jäsenkuntia ja muita yhteisöjä laskutetaan yhdenmukaisin perustein. 
Tällöin kunnalta laskutetaan kuukausittain kuntalaisten käyttämien suo-
ritteiden kokonaishinta. 

 
Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa valtuusto talousarvion hy-
väksymisen yhteydessä. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa hallitus. 
Yksikköhintoja määrättäessä arvioidaan palvelusuoritteiden määrä ja 
asiakkailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden 
tulojen määrä. 

 
Hallituksella on varainhoitovuoden aikana oikeus tarvittaessa tarkistaa 
suoritehinnoittelua. 

 
Mikäli riittävän oman pääoman turvaaminen, korvausinvestointeihin va-
rautuminen tai pidemmällä aikavälillä terve ja tasapainoinen talouden-
hoito edellyttävät jälleenhankintahintaisten poistojen käyttöä palvelusuo-
ritteiden hinnoittelussa, voidaan se toteuttaa valtuuston päätöksellä. 

 
26.  § Piirin ulkopuolella annetun hoidon maksut 

 
Piirin ulkopuolisissa sairaaloissa ja laitoksissa annetun hoidon kustan-
nukset peritään jäsenkunnilta samansuuruisina kuin kuntayhtymä on 
nämä kustannukset jäsenkunnan potilaista näille sairaaloille ja laitoksille 
suorittanut ottamalla kuitenkin huomioon 25 §:n ja 27 §:n määräykset. 

 
27.  § Hoitokustannusten tasauksen maksu 

 
Yksittäisen potilaan hoidosta kalenterivuoden aikana aiheutuneet kus-
tannukset, jotka ylittävät valtuuston talousarvion yhteydessä päättämän 
euromääräisen rajan, katetaan jäsenkunnilta asukasta kohti kannetta-
valla maksulla. 

 
Kustannuksissa otetaan huomioon  
 

o kuntayhtymän omassa sairaalassa tai toimintayksiköissä an-
nettu hoito, 

o kuntayhtymän ulkopuolisissa sairaaloissa tai toimintayksi-
köissä annettu kuntayhtymän niille korvaama hoito ja 

o kunnan erikoissairaanhoidosta suoraan ulkopuoliselle sairaa-
lalle, ulkopuoliselle toimintayksikölle tai toiselle kunnalle lain 
nojalla korvaama hoito. 

 
Kustannukset lasketaan sen suuruisiksi kuin ne laskutetaan jäsenkun-
nilta. 

 
Kun on sovittu 18. §:n (sopimusohjaus) tarkoittamasta sopimusohjauk-
sesta, kustannuksissa otetaan huomioon sekä kuntayhtymän omassa 
sairaalassa tai toimintayksiköissä annettu hoito että kuntayhtymän ulko-
puolisissa sairaaloissa tai toimintayksiköissä annettu kuntayhtymän 
niille korvaama hoito. Kustannukset lasketaan sen suuruisiksi kuin ne 
olisi laskutettu jäsenkunnilta ja otetaan huomioon sopimusohjaukseen 
liittyvissä toteutuneiden kuntamaksujen laskelmissa. 
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28.   § Muut maksut 
 

Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan toimintayksikön jäteve-
simaksun käyttömaksusta vastaa Hämeenlinnan kaupunki. 

 
Kuntayhtymän sellaisten menojen rahoittamisesta, joita kuntayhtymä ei 
omilla toimenpiteillään pysty kattamaan, jäsenkunnat vastaavat sa-
massa suhteessa kuin 19.3 § mukaan alijäämän kattamisesta.  

 
29.  § Erityisvelvoitteiden ja valmiuden ylläpidon maksuosuus 

 
Erityisvelvoitteista aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jäsenkunnilta 
peritään asukaslukuun perustuva ja valtuuston talousarvion hyväksymi-
sen yhteydessä päättämä maksu (jäsenmaksu). Perussopimuksen teko-
hetkellä jäsenmaksulla katetaan potilasvakuutuksen, kehittämisen, myr-
kytystietokeskuksen ja pandemiavarautumisen kustannuksia. 

 
30.  § Investointien pääomarahoitus  

 
Kuntayhtymä hankkii ensisijaisesti pääomarahoitusta investointimenoon 
valtionosuutena, lainana rahoituslaitokselta tai käyttää muita rahoi-
tusinstrumentteja yhtymävaltuuston hyväksymän rahoitus- ja korkoriski-
politiikan mukaisesti. Tällöin kunnat kustantavat investoinnit kuntamak-
sujen kautta.  

 
Toissijaisesti kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointime-
noon jäsenkunnan rahoitusosuutena tai jäsenkunnan suostumuksella 
peruspääoman korotuksena. Jäsenkunnan rahoitusosuus investointime-
noihin määräytyy tällöin peruspääomaosuuden mukaisessa suhteessa. 

  
Liikelaitos voi varautua investointeihin myös tulorahoituksen kautta.

  
Jäsenkunnan rahoitusosuuden tai peruspääoman korotuksen ehdoista 
päättää yhtymävaltuusto hankekohtaisesti. 

 
Varautuminen kuntayhtymän tulevien investointien rahoitukseen on jä-
senkuntien vastuulla. 

 
31.  § Maksujen ennakot 

 
Investointien pääomarahoitukseen kannettavien jäsenkuntien oman 
pääoman sijoituksien ennakoista ja maksuunpanoajoista valtuusto päät-
tää sijoituspäätösten yhteydessä. 

 
Valtuusto päättää ennakkojen kantamisesta 29. §:n mukaisiin maksui-
hin. 

 
32.  § Rahastot 

 
Rahastojen perustamisesta ja niiden säännöistä päättää valtuusto. 

 
33.  § Suoritusjärjestys 

 
Maksujen erääntymisaikojen tulee olla kaikille jäsenkunnille yhtenäiset. 
Ne määrätään maksuunpanon yhteydessä siten, että kunnille jää vähin-
tään neljäntoista (14) päivän suoritusaika. 
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34.   § Viivästyskorko 

 
Jos jäsenkunta ei ole suorittanut tässä luvussa tarkoitettua maksua, en-
nakkoa tai viivästyskorkoa määrättynä erääntymisaikana, se on velvolli-
nen suorittamaan kuntayhtymälle valtuuston vuosittain etukäteen päät-
tämän viivästyskoron. Viivästyskorko maksuun pannaan puolivuosittain 
jälkikäteen. 

 
 
VI Luku Kuntayhtymän purkaminen 
 

35.  § Purkaminen 
 

Kuntayhtymä on purettava, jos sen tehtävät on järjestetty toisen kun-
tayhtymän tai jäsenkunnan muutoin hoidettavaksi. Purkaminen on suori-
tettava vuoden kuluessa tällaisesta järjestelystä. 

 
Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. 

 
Jäsenkuntien valtuustot päättävät kuntayhtymän purkamisen yksityis-
kohtia koskevasta sopimuksesta. 

 
36.  § Loppuselvitys 

 
Kuntayhtymän purkautuessa hallituksen on huolehdittava loppuselvityk-
sestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä. Kuntayhtymän va-
rat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittami-
seen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille niiden 
osuuksien suhteessa. 

 
Jos niiden peruspääomaosuuksien kustannusten ja velkojen suorittami-
seen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suu-
rempi, jäsenkunnat ovat velvollisia suorittamaan erotuksen edellä mai-
nittujen osuuksien suhteessa. 

 
  Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät loppuselvityksen. 
 

Viimeinen tilinpäätös ja vastuuvapaus käsitellään jäsenkuntien valtuus-
toissa. 

 
 
VII Luku Voimaantulo 
 

37.  § Voimaantulo 
 

Tämä sopimus on tullut voimaan 1.1.2009. Sopimusta on muutettu 
1.1.2020 alkaen. 

 
Jäsenkuntien valtuustojen hyväksyminen: 
Forssa 9.12.2019 § 79  
Hattula 18.12.2019 § 77 
Hausjärvi 3.12.2019 § 79 
Humppila 13.1.2020 § 11 
Hämeenlinna 9.12.2019 § 148  
Janakkala 9.12.2019 § 100   
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Jokioinen 12.12.2019 § 58 
Loppi 9.12.2019 § 61 
Riihimäki 9.12.2019 § 106 
Tammela 25.11.2019 § 92 
Ypäjä 12.12.2019 § 53 
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Kanta‐Hämeen sairaanhoitopiirin ky Liite

 
Peruspääoma 

31.12.2019 %-osuus

Forssa 3 078 414,57 3,78 %

Hattula 5 358 798,74 6,59 %

Hausjärvi 3 871 399,96 4,76 %

Humppila 153 787,58 0,19 %

Hämeenlinna 41 256 751,41 50,71 %

Janakkala 8 180 734,08 10,05 %

Jokioinen 765 463,49 0,94 %

Loppi 4 583 531,62 5,63 %

Riihimäki 13 166 110,18 16,18 %

Tammela 574 781,36 0,71 %

Ypäjä 371 475,86 0,46 %

Yhteensä 81 361 248,85 100,00 %
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Olennaiset sisällölliset muutokset perussopimukseen / 15.11.2019

2 §: Lisätty ehto, joka koskee oikeutta kiinteistön osan vuokraamiseen ulkopuoliselle.  

Lisätty ehto, joka mahdollistaa kuulumisen liikelaitoskuntayhtymään ja osakkuuden 
tai jäsenyyden muissakin yhteisöissä, joiden toiminnalla edistetään kuntayhtymän 
tehtäväalaa.  

Tarkoituksena perussopimuksen päivittäminen nykypäivän toimintatapojen 
mukaiseksi.

4 - 5 § Poistetaan sairaanhoitopiirijaon vahvistamiseen liittyvät ehdot, koska 
sairaanhoitopiirijakoa ei enää vahvisteta vaan muutokset tapahtuvat eroamalla 
sairaanhoitopiiristä ja liittymällä uuteen. Lisätään perussopimusmalliin perustuva 
teksti.

5 § Lisätty peruspääoman määrä sopimuksen hyväksymishetkellä ja otetaan 
perussopimuksen liitteeksi taulukko peruspääoman jakautumisesta kuntien kesken.

Nykyisen perussopimuksen mukaan jäsenkunnan erotessa kuntayhtymästä sille 
suoritetaan valtuuston päätöksellä kunnan osuus peruspääomasta tai osa siitä. Tämä
on muutettu Kuntaliiton perussopimusmallin mukaiseen muotoon, jonka mukaan 
jäsenkunnan erotessa kuntayhtymästä sille suoritetaan valtuuston päätöksellä 
kunnan osuus tai osa nettovarallisuudesta. Tarkemmat taustat muutokselle löytyvät 
perussopimusmallin perusteluista, joissa todetaan mm. että osuuden suorittaminen 
peruspääomasta on voinut johtaa kohtuuttomiin ratkaisuihin. Kuntiin lähetettävistä 
liiteasiakirjoista käyvät ilmi kuntayhtymän tämän hetkinen peruspääoman määrä ja 
jakautuminen kuntien kesken sekä kuntayhtymän nettovarallisuus.  

14 - 15 § Lisätty perussopimukseen maininnat AVK-liikelaitoksesta ja sen johtokunnasta. 
Kuntalain 56 §:n mukaan perussopimuksessa on sovittava kuntayhtymän 
toimielimistä sekä niiden tehtävistä, päätösvallasta ja koollekutsumisesta.

16 ja 19 § Kun alijäämän kattamisvelvollisuus on tullut kuntalakiin kuntayhtymiäkin koskevana ja
siihen liittyvät eri säännökset löytyvät hajallaan kuntalaista, kuvaus 
taloussuunnitelman tasapainosta ja koko menettelyketjusta alijäämän synnyttyä 
koottiin selvyyden vuoksi perussopimuksen 16 § ja 19 §:ään. 

16 §:ään lisätty, että kuntalain 110 §:n mukaan taloussuunnitelman on oltava 
tasapainossa tai ylijäämäinen.

19 §:ään lisätty:

1 Mikäli alijäämää syntyy, se katetaan ensisijaisesti kuntalain 110.3 §:n 
mukaisesti: jäsenkuntien ja yhtymävaltuuston tulee hyväksyä yksilöidyt 
toimenpiteet alijäämän kattamiseksi osana taloussuunnitelmaa.

2 Jos kuntayhtymä ei ole kattanut kuntayhtymän taseeseen kertynyttä alijäämää
110.3 §:n mukaisessa määräajassa, valtiovarainministeriö voi kuntalain 119 
§:n mukaisesti määrätä selvityshenkilön, joka laatii ehdotuksen kuntayhtymän 
talouden tasapainottamista koskevaksi kuntayhtymän ja jäsenkuntien 
väliseksi sopimukseksi.
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3 Mikäli jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet kuntalain 119 §:n 2 momentissa 
tarkoitettua selvityshenkilön tekemää ehdotusta alijäämien kattamisesta 
kuntalain 57 §:ssä säädetyllä tavalla, jäsenkunnat maksavat alijäämän 
palveluiden käytön mukaisessa suhteessa vastaavalla tavalla kuin 
sopimusohjauksen periaatteiden mukaiset kuntamaksut kattamispäätöstä 
edeltäneellä tilikaudella ovat muodostuneet. 

Ehdotuksen 16 § sisältää siten kuntalain mukaisen talousarvioprosessin ja 18 
§ kuntayhtymässä käytössä olevan sopimusohjauksen kuvauksen.

19 §:ään lisätty kappale, jossa kuvataan mahdollisesti kertyvien ylijäämien palautus.

17 § Lisätty uusi pykälä, joka käsittelee kuntayhtymän omistajaohjausta, talouden ja 
toiminnan ajantasaista seurantajärjestelmää sekä raportointivelvollisuutta kunnille. 
Ehto vastaa sisällöltään Kuntaliiton perussopimusmallia. 

18 § Pykälään sisältyi aiemmin sekä sopimusohjausta että suoritteiden hinnoittelua ja 
laskutusta koskevat ehdot. Nämä on ehdotuksessa erotettu siten, että suoritteiden 
hinnoittelu ja laskutus kuvataan 25 §:ssä. 

Kuntayhtymän vuosittain kunnilta keräämät maksut (kuntamaksut) sovitaan 
sopimusohjausmenettelyä noudattaen. Ehdotuksessa todetaan, että samaa 
menettelyä noudattaen voidaan sopia myös muista toimintaa ja taloutta koskevista 
palveluista, joiden hinnoittelumekanismista sovitaan erillisessä sopimuksessa. Tällä 
viitataan esimerkiksi Forssan leikkaustoiminnan keskittämistä koskevaan 
sopimukseen, terveydenhuollon alueellisiin IT-sopimuksiin yms.

Tilaajarengas neuvottelee tilaajarenkaaseen kuuluvien kuntien puolesta 
kuntayhtymältä ostettavien palvelujen määrästä, laadusta, järjestämistavasta ja 
maksuista. Samassa yhteydessä sovitaan erikoissairaanhoidon ja perustason 
palveluiden rajapintaan liittyvistä toiminnoista ja vastuista. Neuvottelujen lopputulos 
kirjataan sopimukseen. 

Mikäli kuntayhtymä ja jäsenkunta tai tilaajarengas eivät ole tehneet 
sopimusohjauksen mukaista sopimusta seuraavan vuoden palvelujen käytöstä,
kuntayhtymä perii palvelujen käytöstä korvauksen suoritteiden hinnoittelua koskevien 
ehtojen mukaisesti – pykälän sisältö ei muutu, mutta tältä osin ehdotuksessa viitataan
54 §:ään, koska ao. ehdot siirrettiin sinne.

Pykälään on kuvattu kuntamaksujen määräytymismekanismi (talousarviovuotta 
edeltävän 2-5 vuoden toteuman mukaan).

Ehdotuksen mukaan kuntayhtymä laskuttaa kuntamaksut kuukausittain (nykyisin 24 
laskua vuodessa). Tarkoitus on, että kuukausierän eräpäivä olisi jatkossa ennen 
kuukauden puoliväliä.  

23 § Lisätty maininta sisäisen tarkastuksen toiminnosta.

28 § Kuntayhtymän sellaisten menojen rahoittamisesta, joita kuntayhtymä ei omilla 
toimenpiteillään pysty kattamaan, jäsenkunnat vastaavat ehdotuksen mukaan 
samassa suhteessa kuin 19.3 § mukaan alijäämän kattamisesta. Nykyisen 
sanamuodon mukaan vastuu jakaantuu 5 §:n peruspääomaosuuksien suhteessa.
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Taustaksi: Kuntalain 117 §:n mukaan kuntayhtymän sellaisten menojen rahoituksesta,
joita ei muuten saada katetuiksi, vastaavat jäsenkunnat siten kuin kuntien välisestä 
vastuunjaosta on perussopimuksessa sovittu. 

Tämä vastuunjako koskee vain jäsenkuntien keskinäisiä suhteita. Ulkopuoliseen 
nähden kuntayhtymä on ensisijaisesti itse vastuussa veloistaan, mutta jos se ei pysty 
niistä suoriutumaan, jäsenkunnat ovat niistä yhteisvastuussa. Tämän yhteisvastuun 
jakautumisesta kuntien kesken perussopimuksessa on siis ennakolta tarpeen sopia. 
Perussopimukseen sisältyvät perussopimusmallin mukaiset kohdat 6.1 § (vastuu 
veloista ja velvoitteista), 28.2 § (muista menoista) ja 19 § (vastuunjako taseeseen 
kertyneen alijäämän kattamisessa). 

29 § Erityisvelvoitteista aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jäsenkunnilta peritään
asukaslukuun perustuva ja valtuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä 
päättämä maksu (jäsenmaksu). Selvyyden vuoksi ehdotukseen on kirjattu, että 
jäsenmaksulla katetaan potilasvakuutuksen, kehittämisen, myrkytystietokeskuksen ja 
pandemiavarautumisen kustannuksia. Tämän tyyppisten kustannusten osalta 
asukaslukua on pidetty paremmin soveltuvana laskutuksen perusteena kuin 
palvelujen käyttöä. 

30 § Investointien osalta ehdotukseen on lisätty seuraavat kohdat:

Kuntayhtymä hankkii ensisijaisesti pääomarahoitusta investointimenoon 
valtionosuutena, lainana rahoituslaitokselta tai käyttää muita rahoitusinstrumentteja 
yhtymävaltuuston hyväksymän rahoitus- ja korkoriskipolitiikan mukaisesti. Tällöin 
kunnat kustantavat investoinnit kuntamaksujen kautta. 

Toissijaisesti kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoon 
jäsenkunnan rahoitusosuutena tai jäsenkunnan suostumuksella peruspääoman 
korotuksena. Jäsenkunnan rahoitusosuus investointimenoihin määräytyy tällöin 
peruspääomaosuuden mukaisessa suhteessa.

 
Liikelaitos voi varautua investointeihin myös tulorahoituksen kautta.

Jäsenkunnan rahoitusosuuden tai peruspääoman korotuksen ehdoista päättää 
yhtymävaltuusto hankekohtaisesti.

33 § Ehdotuksen mukaan maksut jäsenkunnille laskutetaan siten että kunnille jää 
vähintään 14 päivän suoritusaika nykyisen 7 päivän sijaan. 
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Eron myöntäminen kuntayhtymän hallituksen jäsenelle ja uu-
den jäsenen valinta

Hallitus 21.1.2020 § 23

Valmistelija: hallintojohtaja Miia Luukko puh. 045 7734 5790

Minna Penttilä on pyytänyt eroa sairaanhoitopiirin hallituksen jäsenyy-
destä henkilökohtaisten syiden perusteella.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. 
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kan-
ta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen jäsenelle eron 
myöntää ja uuden jäsenen valitsee yhtymävaltuusto.

Kuntalain 76 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimi-
elimiin:
”Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mu-
kaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. 
Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.
Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen 
jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnas-
tettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtä-
vässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa
yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle 
toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan 
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Johtokuntaan ja toimikun-
taan voidaan kuitenkin valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoi-
nen kuntayhtymän muihin toimielimiin tai jonka kotikunta ei ole kuntayh-
tymän jäsenkunta.”

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan 
kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee 
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei eri-
tyisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimuksen on toteuduttava erik-
seen sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Varsinaisen jäsenen
ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä ei tarvitse olla samaa suku-
puolta. 

Kuntalain 58 §:n mukaan kuntayhtymän muiden toimielinten kuin val-
tuuston kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkun-
tien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saa-
maa ääniosuutta alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti. 

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että 
valtuusto
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1) myöntää Minna Penttilälle eron kuntayhtymän hallituksen jäsenyy-
destä ja

2) valitsee uuden jäsenen kuntayhtymän hallitukseen Penttilän sijaan 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 9.6.2020 § 8

Hallitus: Valtuusto

1) myöntää Minna Penttilälle eron kuntayhtymän hallituksen jäsenyy-
destä ja

2) valitsee uuden jäsenen kuntayhtymän hallitukseen Penttilän sijaan 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös:
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Vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapau-
den myöntäminen

Hallitus 17.3.2020 § 45

Valmistelija: laskentapäällikkö Terhi Pohjavirta puh. 050 543 4799 ja ta-
lous- ja tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäki puh. 040 485 9098

Kuntalain 113 §:n mukaan hallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpää-
tös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja an-
nettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkas-
tettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Hallituksen on saatet-
tava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Val-
tuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilin-
päätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liit-
teenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakerto-
mus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän 
tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. 
Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpää-
töksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja sairaanhoitopiirin johtaja.

Kuntalain 114 §:n mukaista konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu, koska 
sairaanhoitopiirillä ei ole tytäryhtiöitä. 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys 
valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta
kuntayhtymässä. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sel-
laisista kuntayhtymän talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka ei-
vät käy ilmi taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia 
asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä 
tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskei-
sistä johtopäätöksistä. Jos taseessa on kattamatonta alijäämää, toimin-
takertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteu-
tumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittä-
vyydestä talouden tasapainottamiseksi. Hallituksen on toimintakerto-
muksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Taloudellinen tulos ja talouden tasapainottaminen

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin vuoden 2019 tilinpäätös on noin 2,7 
milj. euroa alijäämäinen. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja sen jäsen-
kunnat ovat vuodesta 2015 alkaen kattaneet kertyneitä alijäämiä talou-
den tasapainottamisohjelman mukaisesti. Talouden tasapainottamisoh-
jelmaa aloitettaessa sairaanhoitopiirin taseessa oli alijäämää reilut 25 
milj. euroa.  Vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen sairaanhoitopiirin ta-
seessa oli kertynyttä alijäämää noin 7,2 milj. euroa. Tästä noin 3,6 milj. 
euroa voidaan kattaa sairaanhoitopiirin taseessa olevan poistoeron 
määrällä. Vanhan alijäämän on oltava katettuna vuonna 2020. Kuntalain
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alijäämän kattamista koskevan säännöksen mukaan myös uusi vuodel-
ta 2019 syntyvä alijäämä on katettava samassa ajassa. 

Toimintatuotot

Sairaanhoitopiirin toimintatuotot olivat vuonna 2019 yhteensä 234,0 milj.
euroa. Tästä summasta jäsenkunnilta perittävät kuntamaksut ilman en-
sihoitoa olivat 194,2 milj. euroa. Lisäksi Forssan seudun hyvinvointikun-
tayhtymältä laskutettiin leikkaustoiminnan siirtymisestä sairaanhoitopii-
rille 1,2 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin kuntamaksujen taso laski edelli-
sestä vuodesta 1,7 %, joka tarkoitti noin 3,4 milj. euron vähennystä kun-
tamaksuihin. 

Ensihoidosta laskutettiin jäsenkunnilta 7,7 milj. euroa. 

Asiakasmaksuja kertyi 9,6 milj. euroa ja muita myyntituottoja myynneis-
tä mm. muille sairaanhoitopiireille ja vakuutusyhtiöille sekä alueen ter-
veyskeskuksille noin 15,6 milj. euroa. Vuokratuottojen kertymä oli noin 
3,2 milj. euroa ja ne toteutuivat liki talousarvion mukaisina. 

Sairaanhoitopiiri sai tuloja työterveyshuoltoyhtiö Työsyke Oy:n myynnis-
tä Terveystalo Oy:lle noin 1,3 milj. euroa. Myyntitulo kirjattiin satunnais-
ten tuottojen tilille. 

Toimintakulut

Kuntayhtymän toimintakulut olivat noin 226,5 milj. euroa. Toimintakulut 
kasvoivat edelliseen vuoteen verraten noin 1,9 %.

Henkilöstökulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna noin 2,3 %. Vir-
ka- ja työehtosopimusten mukaisesti palkkoja tarkistettiin 1.1.2019 lu-
kien järjestelyvaraerällä (1,2 %) ja 1.4.2019 yleiskorotuksella (1 %). 
Henkilösivukulujen määrä kuitenkin laski, joten kokonaisuutena henki-
löstökuluista säästyi 0,2 milj. euroa.

Ulkopuolisten sairaaloiden määrärahaksi varattiin vuoden 2019 talous-
arviossa 40,5 milj. euroa. Määrärahavarausta vähennettiin talousarvio-
valmistelun yhteydessä 2,5 milj. euroa (43,0 milj. eurosta 40,5 milj. eu-
roon), jotta kuntalaskutus saatiin jäsenkuntien edellyttämälle tasolle. To-
teuma oli noin 45,5 milj. euroa, joten määräraha ylittyi noin 5,0 milj. eu-
roa. 

Ulkopuolisten sairaaloiden käyttö sisältää ns. vapaat hakeutujat, joista 
syntyi kuluja lähes 11,5 milj. euroa (v.2018, 10,1 milj. euroa). Kanta-Hä-
meen ulkopuolelta sairaanhoitopiiriin vapaalla valinnalla hoitoon hakeu-
tuneita koskeva laskutus oli puolestaan 1,2 milj. euroa. 

Sairaanhoitopiirin kokonaistulosta paransi potilasvakuutusmaksusta 
vuodelle 2019 saatu hyvitys noin 2,5 milj. euroa. Tämä tarkoitti sitä, että
potilasvakuutukseen varattua 3 milj. euron määrärahaa ei tarvinnut 
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käyttää potilasvakuutukseen. Hyvityksen ja käyttämättä jäävän määrä-
rahan tulosta parantava yhteisvaikutus oli noin 5,5 milj. euroa.

Rahoitus

Rahoitustuottojen ja -kulujen toteuma oli budjetoitua parempi. Rahoitus-
tuottoja oli enemmän kuin rahoituskuluja. Rahoitustuottojen ja kulujen 
toteuma oli 0,4 milj. euroa. Lainojen korot alittivat talousarvion, koska 
korkotaso pysyi koko talousarviovuoden edelleen alhaalla. Rahoitustuo-
tot sisältävät myös Labquality Oy:n, Coxa Oy:n ja Sydänsairaala Oy:n 
maksamia osinkotuottoja noin 0,2 milj. euroa.

Sairaanhoitopiirin kassatilanne oli koko vuoden kohtuullisen hyvä. Kas-
satilanteen hallintaa varten sairaanhoitopiirin käyttötilissä oli 10 milj. eu-
ron luottolimiitti. Lisäksi sairaanhoitopiirillä oli sopimus kuntotodistusoh-
jelman käytöstä Pohjola pankin, Nordea pankin ja Kuntarahoituksen 
kanssa. Kuntatodistusohjelman kautta oli mahdollisuus käyttää lyhytai-
kaista lainoitusta yhteensä 15 milj. euroa. Käyttötilin luottolimiittiä ei käy-
tetty, mutta kuntatodistusohjelmien kautta saatavaa lainoitusta oli käy-
tössä vuodenvaihteessa 5 milj. euroa.

Investoinnit

Investointimenot olivat yhteensä 20,4 milj. euroa. Tästä summasta uu-
den sairaalan (Assi-sairaala) suunnitteluun kohdistui 9,6 milj. euroa ja 
Apuvälinekeskuksen hankintoihin 1,7 milj. euroa. 

Sairaanhoitopiiri otti uutta lainaa 20 milj. euroa ja vanhoja lainoja lyhen-
nettiin 12,1 milj. euroa.  Vuoden lopussa kuntayhtymällä oli pitkäaikaista
lainaa 47,8 milj. euroa. 

Kuntayhtymän poistot olivat yli 12,1 milj. euroa. Poistot ylittävät talous-
arvion noin 2,2 milj. euroa. Poistojen ylitykseen vaikutti hallituksen 24.9-
.2019 (§ 128) päättämä Ahveniston rakennuksista vuoden 2019 tilinpää-
töksen yhteydessä tehtävä yhden (1) miljoonan euron suuruinen lisä-
poisto.  

Tase

Taseen loppusumma on noin 182,3 milj. euroa.

Taseen vastaavaa-puolella suurimpia eriä ovat maa-alueet 1,5 milj. eu-
roa, rakennukset 109 milj. euroa sekä koneet ja kalusto 10 milj. euroa. 
Rahoja ja pankkisaamisia on 16,0 milj. euroa. 

Taseen vastattavaa-puolella peruspääoman määrä on 81,4 milj. euroa. 
Taseen kumulatiivinen alijäämä on 7,2 milj. euroa. Lainat rahoituslaitok-
silta olivat yhteensä reilut 47,8 milj. euroa ja kuntatodistusohjelman mu-
kaista lyhytaikaista rahoitusta oli käytössä 5 milj. euroa.
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Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelman mukaan rahavarojen muutos oli 3 136 460 euroa.  
Rahavarat 1.1.2019 olivat 12 833 352 euroa ja 31.12.2019 15 969 813 
euroa.

Talousarvion tarkistaminen

Valtuusto päätti joulukuussa 2019 seuraavat tulosaluekohtaiset ylitysoi-
keudet vuoden 2019 talousarvioon:

− Yhtymähallinto, henkilöstökulut 0,3 milj. euroa
− Konservatiivinen tulosalue, henkilöstökulut, aineet ja tarvikkeet sekä

ulkopuolisten sairaaloiden käyttö yhteensä 4,4 milj. euroa.
− Operatiivinen tulosalue, henkilöstökulut, palveluiden ostot ja ulko-

puolisten sairaaloiden käyttö 1,1 milj. euroa.
− Tukipalvelujen tulosalue, palveluiden ostot ja rakennusinvestointien 

poistot yhteensä 2,8 milj. euroa.
− Psykiatrian tulosalue, ulkopuolisten sairaaloiden käyttö ja vuokrat 

yhteensä 0,65 milj. euroa.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Valtuusto hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ke-
säkuussa 2014. Sairaanhoitopiirin sisäisen valvonnan ja riskienhallin-
nan uuden ohjeistuksen valmistelu eteni toimintavuoden aikana siten, 
että ohjeistus voitiin hyväksyä sairaanhoitopiirin hallituksessa helmi-
kuussa 2020.

Liite (1) Tilinpäätös 2019

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää

1. hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja antaa sen ti-
lintarkastajan tarkastettavaksi

2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen val-
tuuston käsiteltäväksi ja esittää edelleen valtuustolle tilikauden tulok-
sen – 2 950 243,24 euroa käsittelystä seuraavaa:

- poistoeroa vähennetään 211 269,00 euroa
- rahastoja vähennetään 20 528,48 euroa 
- tilikauden alijäämä 2 718 445,76 euroa kirjataan yli- ja alijäämäti-

lille.

3. oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään tilinpäätösasiakirjoihin
tarvittaessa oikaisuluontoisia sekä muita mahdollisia teknisiä kor-
jauksia.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.
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Tarkastuslautakunta 19.5.2020 § 20

Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksen (KuntaL 125 §).

Ehdotus: Tarkastuslautakunta

1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi

2. saattaa tilintarkastuskertomuksen edelleen yhtymävaltuustolle
tiedoksi ja

3. esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden 2019 tilinpäätös hyväksy-
tään ja tilivelvollisille toimielinten jäsenille ja viranhaltijoille myönne-
tään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

Päätös: Tarkastuslautakunta

1. merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi

2. päätti saattaa tilintarkastuskertomuksen edelleen yhtymävaltuustolle
tiedoksi ja

3. esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden 2019 tilinpäätös hyväksy-
tään ja tilivelvollisille toimielinten jäsenille ja viranhaltijoille myönne-
tään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

Valtuusto 9.6.2020 § 9

Liite (4) Tilinpäätös 2019
Tilintarkastuskertomus vuodelta 2019

Hallitus: Valtuusto päättää tilikauden tuloksen – 2 950 243,24 euroa 
käsittelystä seuraavaa:

- poistoeroa vähennetään 211 269,00 euroa
- rahastoja vähennetään 20 528,48 euroa 
- tilikauden alijäämä 2 718 445,76 euroa kirjataan yli- ja alijäämäti-

lille.

Tarkastuslautakunta: Valtuusto päättää

1. merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi

2. että tilikauden 2019 tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille toimi-
elinten jäsenille ja viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikau-
delta 1.1.-31.12.2019.

Päätös:
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Toimintakertomus 
 

1 Olennaiset tapahtumat Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä 
 

1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus  
 
Sairaanhoitopiirin suuret projektit jatkuivat vuonna 2019: uuden Assi-sairaalan allianssin kehitys-
vaihe, Tähtisairaala –hanke ja myös uuteen vaiheeseen ensin pääministeri Antti Rinteen ja sittem-
min pääministeri Sanna Marinin hallituksen sote-uudistuksen viimeisimmän yrityksen myötä. Sote-
uudistuksen tuotantokauden vaihtumiseen liittymiseen selvitettiin myös Kanta-Hämeen kuntien ja 
kuntayhtymien intressiä vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän muodostamiseen. Vapaaehtoista kun-
tayhtymää ei tällä perusteella vaikuta syntyvän, mutta omalta osaltaan selvitystyö ja aiemman sote-
uudistuksen mukainen Oma Hämeen nimellä kulkenut valmistelu ovat tiivistäneet sote-toimijoiden 
välistä yhteistyötä erityisesti virkamiestasolla. 
 
Sairaanhoitopiirin strategiakausi päättyi vuoden 2018 lopussa ja alkuvuoden 2019 aikana laadittiin 
piirin uusittu strategia kaudelle 2019-21. Valmisteluun osallistui sairaanhoitopiirin hallitus ja yhtymä-
johtoryhmä. Strategia hyväksyttiin sairaanhoitopiirin valtuustossa kesäkuussa 2019. 
 
Sairaanhoitopiirin perussopimusta uudistettiin vuoden aikana. Perusta uudistamistyölle muodostui 
uudistetun kuntalain kuntayhtymien perussopimuksille asettamista vaatimuksista. Perussopimuk-
seen sisällytettiin tällä perusteella määräykset alijäämien kattamismenettelyistä. Samalla sopimusta 
uudistettiin muutenkin vastaamaan tämän hetken vaatimuksia. Uudistettu perussopimus hyväksyttiin 
jäsenkunnissa vuodenvaihteessa 2019-20. 
 
Kuntayhtymän toimintakulut olivat noin 226,5 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta noin 
1,9 %.  Vuoden 2019 talousarvion valmistelussa kuntamaksuja laskettiin n. 1,7 %. Inflatoituna tämä 
tarkoitti, että sairaanhoitopiirin kuntamaksut olivat n. vuotta 2016 vastaavalla tasolla. Valmistelussa 
vähennettiin erityisesti ulkopuolisten sairaaloiden käyttöön varattua määrärahaa merkittävästi aiem-
pien vuosien toteumaa alemmalle tasolle. Ulkopuolisten sairaaloiden toteutunut käyttö (45,5 M€) 
ylittikin merkittävästi budjetoidun (40,5 M€) määrärahan. Sairaanhoitopiirin tilinpäätös muodostui ko-
konaisuutena 2,7 M€ alijäämäiseksi. 
 
Sairaanhoitopiiri käynnisti toimenpiteitä budjetin tasapainottamiseksi. Syksyn 2019 aikana laadittiin 
uudistamis- ja tuottavuusohjelma ja ohjelman mukaisia toimenpiteitä käynnistettiin vuoden 2019 ai-
kana. Ohjelman suurin painopiste on kuitenkin vuodessa 2020, josta arvioidaan tulevan taloudeltaan 
vuotta 2019 tiukempi. 
 
Sairaanhoitopiirin hallitus valitsi kesällä 2019 uuden johtajaylilääkärin LT Sally Järvelän, joka aloitti 
toimessaan elokuussa 2019. 
 
Uuden Assi-sairaalan kehitysvaihetta toteutettiin allianssiyhteistyössä koko vuoden 2019 ajan. Ke-
hitystyöhön on osallistunut runsaasti sairaalan henkilöstöä ja potilaita. Kehitystyön haasteena on 
ollut laskennallisen kustannustason kohoaminen yli hankkeen talousarvion, minkä vuoksi suunnitel-
mia on kehitetty useana eri versiona. Allianssimuotoisen toiminnan vahvuutena on osoittautunut 
tässä suhteessa olevan mahdollisuus iteratiivisesti arvioida kehitystyön tulosta ja edelleen parantaa 
suunniteltuja ratkaisuja. 
 
Sairaanhoitopiirissä arvioitiin loppuvuonna 2019, että on tilaajan, siis sairaanhoitopiirin, on aiheellista 
tiivistää johtamista allianssityöskentelyssä. Projektijohtajana toimineen Petrus Kukkosen työpanos 
kohdennettiin kokonaan Assi-allianssin johtamiseen ja allianssin johtoryhmä nimitti Kukkosen hank-
keen projektipäälliköksi kehitysvaiheen ajaksi. 
 
Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen kolmen sairaanhoitopiirin (Pirkanmaa, 
Etelä-Pohjanmaa ja Kanta-Häme) yhteistä Tähtisairaala-hanketta jatkettiin koko vuoden ajan. Sai-
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raanhoitopiirit perustivat alkuvuodesta 2019 Tays Alustayhtiö Oy edistämään yhteistyötä konkreetti-
sesti. Yhtiön nimi päätettiin myöhemmin muuttaa Tays Kehitysyhtiö Oy:ksi ja yhtiön kehittämistoi-
minnan on tarkoitus käynnistyä vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon aikana. 
 
Terveydenhuollon ydintoimintojen osalta Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirit ovat Täh-
tisairaala-hankkeen puitteissa jatkaneet kehittämistyötä. Tavoitteeksi on muodostunut toiminnallisen 
yhteistyön tiivistäminen erityisesti kuvantamisen, urologian ja mahdollisesti silmäsairauksien alu-
eella. Yhteisten organisoitumismallien nopeasta kehittämisestä on tässä vaiheessa kuitenkin luo-
vuttu. 
 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä toteutettiin uuteen strategiaan perustuen henkilöstön laaja kult-
tuurikysely alkusyksystä 2019. Kyselyn perusteella havaittiin suurta vaihtelua eri tehtävien ja yksi-
köiden välillä henkilöstötyytyväisyydessä, työn imun kokemuksessa ja siinä miten hyvin työhön liit-
tyvien merkittävien asioiden koettiin toteutuvan. Kyselyn perusteella käynnistettiin organisaation ar-
vojen määritystyö, mikä jatkuu vuonna 2020. Myöhemmin on tarkoitus edelleen jatkaa organisaatio-
mallin ja organisaatiokulttuurin aktiivista kehittämistyötä.  
 
Hoidon vaikuttavuuden kehittämistyötä jatkettiin vuonna 2019. Strategiaan perustuva hoitopolkujen 
kehitystyö käynnistettiin ja työtä jatketaan systemaattisesti seuraavien vuosien ajan. Vaikuttavuuden 
mittausta kehitettiin edelleen yhteistyössä yrityskumppanien kanssa. Mittauksen kehittämiseen ja 
pilotointiin Suomessa osallistuivat myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karja-
lan Siun Sote.  
 
Vuodenvaihteessa 2019-20 näyttää siltä, että kiristyvässä kuntatalouden tilanteessa sairaanhoitopii-
rin palveluiden kysyntä jatkaa väestörakenteen muutoksen seurauksena kasvuaan ja usea suuri uu-
distamis- ja kehityshanke jatkuu edelleen. Erittäin aktiivinen muutos- ja kehitystyö sairaanhoitopii-
rissä jatkuu siis edelleen vuonna 2020. 
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1.2 Sairaanhoitopiirin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset  
 
Johtoryhmien kokoonpanot 31.12.2019 
 
Strategiajohtoryhmä 
 

sairaanhoitopiirin johtaja, puheenjohtaja, Ranta Seppo 
hallintojohtaja, sihteeri, Luukko Miia 
johtajaylilääkäri, Järvelä Sally 
johtajaylihoitaja, Leino Kirsi 
talous- ja tukipalvelujohtaja, Pitkämäki Tero 
projektijohtaja, Kukkonen Petrus 
henkilöstöjohtaja, Alaluusua Petri 
tietohallintojohtaja, Paananen Ari-Pekka 
viestintäjohtaja, Kiemunki Iisakki 
henkilöstön edustaja, Järvinen Piritta 

 
Sairaanhoitopiirin yhtymäjohtoryhmään kuului edellisten lisäksi: 
 

va. hallintoylilääkäri, Merivuori Tiina 
tekninen johtaja, Vuorijärvi Ville 
tulosalueylilääkäri, Palomäki Ari 
vs. tulosalueylilääkäri, Kallio Kati 
tulosalueylilääkäri, Kortelainen Kati 
tulosalueylihoitaja, Ottman-Salminen Mirja 
tulosalueylihoitaja, Patteri Eija 
vs. tulosalueylihoitaja, Metsälä Jaana 

 
Palvelutuotannon johtoryhmä 
 
 johtajaylilääkäri, puheenjohtaja, Järvelä Sally 

kehittämispäällikkö, sihteeri, Narsakka Hanna 
johtajaylihoitaja, Leino Kirsi 
hallintoylilääkäri, Merivuori Tiina 
tulosalueylilääkäri, Palomäki Ari 
vs. tulosalueylilääkäri, Kallio Kati 
tulosalueylilääkäri, Kortelainen Kati 
perusterveydenhuollon ylilääkäri, Merivuori Tiina 
tulosalueylihoitaja, Ottman-Salminen Mirja 
tulosalueylihoitaja, Patteri Eija 
tulosalueylihoitaja, Metsälä Jaana 
ylihoitaja, Andersson-Tapio Susanne 
hoidollisten tukipalvelujen päällikkö, Lehtiö Asta 
henkilöstön edustaja, Järvinen Piritta 
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Tulosalueiden johtoryhmät 
Operatiivinen tulosalue 

 
tulosalueylilääkäri, Kortelainen Kati 
tulosalueylihoitaja, puheenjohtaja, Ottman-Salminen Mirja 
tulosyksikköjohtaja, röntgenyksikkö, Yli-Ollila Heikki 
ylifyysikko, Saali Keijo 
ylilääkäri, leikkaus- ja toimenpideyksikkö, Puolakka Risto 
vs. ylilääkäri, synnytys- ja naistentaudit, Vilmi-Kerälä Tiina 
ylihoitaja, osastotoiminnot, Koljonen Marja 
osastonhoitaja, Pohjolainen-Lahtinen Elina 
osastonhoitaja, Myllys Sirpa 
henkilöstön edustaja, Penttilä Outi 
 

Konservatiivinen tulosalue 
 
tulosalueylilääkäri, puheenjohtaja, Palomäki Ari 
tulosalueylihoitaja, sihteeri, Patteri Eija 
ylilääkäri, fysiatria, Rantanen Pekka 
vt. ylilääkäri, neurologia, Pyykkönen Ulla 
ylilääkäri, sisätaudit, Hirvioja Alpo  
ylilääkäri, lastentaudit, Tomminen Arja 
osastonhoitaja, Henriksson Eila 

 ylihoitaja, osastotoiminnot, Koljonen Marja 
henkilöstön edustaja, Huhta Pirjo 

 
Psykiatrian tulosalue 
 

vs tulosalueylilääkäri, puheenjohtaja, Kallio Kati 
tulosaluesihteeri, sihteeri, Räty Leena 
vs. tulosalueylihoitaja, Metsälä Jaana 
ylilääkäri, nuorisopsykiatria, Tuominen Tiina 
ylilääkäri, lastenpsykiatria, Mäki-Kihniä Kati 
osastonylilääkäri, Riihimäen aikuispsykiatrian poliklinikka, Vaarnamo Ilpo 
johtava psykologi, Oinonen Ritva 
osastonhoitaja, Forss Kari 
henkilöstön edustaja, Kärkkäinen Sanna 
 

Tukipalvelujen tulosalue 
 

talous- ja tukipalvelujohtaja, puheenjohtaja, Pitkämäki Tero 
controller, sihteeri, Pohjavirta Terhi 
hoidon tukipalvelujen päällikkö, Lehtiö Asta 
sihteerityön esimies, Göransson Niina 
tekninen johtaja, Vuorijärvi Ville 
henkilöstöjohtaja, Alaluusua Petri 
materiaalipäällikkö, Vähämäki Päivi 
ravitsemispäällikkö, Vihersaari Tuula 
tietohallintojohtaja, Paananen Ari-Pekka 
henkilöstön edustaja, Virtanen Sirpa 
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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 
 31.12.2018   

Forssa 17 028  Pentti Mansikkamäki 
lääketieteen lis.  
 

Eero Hirvikoski 

   Sirkka-Liisa Ilvonen 
eläkeläinen 

Suvi Aaltonen 
 
 

   Emmi Lintonen 
optikko 

Tarja Rajahalme-Tahvanainen 
palveluohjaaja 

     
Hattula 9 475  Matti Hämäläinen 

yrittäjä, markkinointipäällikkö 
 

Ville Viitanen 
ensihoitaja 

   Jaana Laine 
yrittäjä 
 

Kirsi Kauppi 

   Matti Puotila 
agronomi 

Pete Herranen 

     
Hausjärvi 8 417  Outi Miettunen 

 
Satu Hietanen 

   Marko Ruottu 
edustaja 
 

Risto Tiippana 

   Jari Mäkinen 
työpäällikkö 
 

Kari Masalin 
 

Humppila 2 235  Eevastiina Perälä 
 

Reetta Koskinen 

   Timo Nikkanen Juha Andersson 
     
Hämeenlinna 67 532  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 16 447  Helena Puistola 

lehtori 
 

Isto Pihkala 
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   Eeva Salmela 
nuoriso-ohjaaja, lastenhoitaja 

Anne Heikkinen 
 
 

   Marko Ahtiainen 
advisor, yritysagentti 

Tomi Pohjantähti 

     
Jokioinen 5 195  Charlotte Nummenranta 

metallityöntekijä 
 
Ursula Mansikka 

Eija Huhtala 
teurastamotyöntekijä 
 
Leena Puura 

   sairaanhoitaja AMK 
 

laboratorioteknikko 
 

Loppi 7 861  Heli Lehtilä 
yrittäjä, opettaja 
 
Kristiina Tuohimaa-Salminen 

Kari Vida 
 
 
Satu Pirttilä 

   sosionomi AMK, diakoni 
 
Karoliina Saari 

 
 
Eeva Pyhälammi 

   hoitotyön johtaja toiminnanjohtaja 
     
Riihimäki 28 736  Juha Eronen 

kuljetuspäällikkö 
 
Kari Julen 

Tessa Saarinen 
 
 
Timo Rintakoski 

   myynti-insinööri 
 
Anne Kujala 

 
 
Silja Nurmi 

   henkilöstöpäällikkö 
 
Lukkaroinen Sari 

 
 
Lindgren Anne 

     
     
Tammela 6 081  Sari Kaakinen 

 
Leena Vehmas 

   Tapio Leino Kati Leino 
myyjä 

     
Ypäjä 2 357  Jukka Aaltonen 

huoltomies 
 
Terhi Löfstedt 

Pasi Kaunisto 
kirvesmies 
 
Sari Airo 

   aluepäällikkö, agrologi 
 

 

YHTEENSÄ 171 364    
 
 
Valtuusto kokoontui viisi kertaa ja käsitteli 56 asiaa. Sihteerinä toimi hallintojohtaja Miia Luukko. 
 

Valtuusto 09.06.2020 § 9 Liite 4



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    
     
 Riitta Romu Riihimäki Suvi Aaltonen Forssa 
   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 194 asiaa. Esittelijänä toimi sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta 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 2018 - 2019 toimi BDO Audiator Oy vastuunalaisena tilintarkastajanaan JHT, HT 
Minna Ainasvuori. Vastuunalainen tilintarkastaja toimi tarkastuslautakunnan sihteerinä. 
 
 
 
 
1.3 Yleinen taloudellinen kehitys  
 
Valtiovarainministeriön syksyllä laaditun talouskatsauksen mukaan suomen bruttokansantuote kas-
voi vuonna 2019 noin 1,5 %. Vuosina 2020–2021 kasvu jatkuu maltillisena, noin yhden prosentin 
suuruisena. Tämän jälkeen talouskasvun arvioidaan hidastuvan vuosina 2022–2023 alle yhteen pro-
senttiin. Talouskasvu näyttää vielä lähiaikoina myönteiseltä huolimatta kansainvälisen talouden hei-
koista uutisista. Suomen viennin kasvu hidastuu Euroopan heikentyneiden näkymien vuoksi, mutta 
kotimainen kysyntä pitää talouskasvua yllä vielä tulevina vuosina. Talouden peruskuva ei sisällä 
vielä taantumaa, mutta ennustetta leimaa kuitenkin suuri epävarmuus maailmatalouden tulevasta 
suunnasta. Käänne ennustettua hitaamman kasvun suuntaan on ilmeinen riski. 
 
Julkisen talouden menot ovat pysyneet koko korkeasuhdanteen ajan tuloja suurempina. Julkisessa 
taloudessa on rakenteellinen alijäämä, joka ennusteen mukaan kasvaa lähivuosina. Julkista taloutta 
heikentävät vaimeneva talouskasvu, väestön ikääntymisestä johtuva menojen kasvu sekä hallitus-
ohjelman mukaiset menonlisäykset. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen pysyy vuo-
sikymmenen vaihteeseen saakka aivan 60 prosentin tuntumassa, mutta kääntyy sen jälkeen kas-
vuun. Julkista taloutta heikentävät vaimeneva talouskasvu, väestön ikääntymisestä johtuva menojen 
kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset menonlisäykset. Valtiovaranministeriön ennusteen mukaan 
hallitusohjelman mukaiset toimenpiteet kasvattavat julkisen talouden alijäämää noin 1,7 miljardia 
euroa vuoteen 2020 mennessä. 
 
Huoltosuhde nousee edelleen seuraavina vuosikymmeninä, sillä ikääntyneiden määrä kasvaa ja työ-
ikäinen väestö supistuu. Iäkkään vanhusväestön kasvu aiheuttaa korkeampia eläke-, terveys- ja hoi-
vamenoja. Samanaikaisesti työikäinen väestö, joka veroillaan rahoittaa hyvinvointipalvelut ja sosi-
aaliturvan, supistuu. Nykyisellä kokonaisveroasteella ei näin ollen pystytä rahoittamaan kasvavia 
menoja. Jos julkista taloutta ei vahvisteta, pysyvä tulojen ja menojen epätasapaino eli kestävyysvaje 
johtaa voimakkaaseen velkaantumiseen. 
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Hidastuvan talouskasvun seurauksena työllisyyden koheneminen jää vähäiseksi. Vuonna 2019 an-
siotason ennakoidaan nousevan sopimuskorotusten ja palkkaliukumien vaikutuksesta noin 2,7 %. 
Työllisyyden yhä kasvaessa koko talouden palkkasumman ennakoitiin kasvavan vuonna 2019 noin 
3,7 %. 
 
Kuntatalouden ja sairaanhoitopiirien talouden tilannekuva  
 
Valtiovarainministeriön vuosille 2020 - 2023 laaditun kuntatalousohjelman mukaan toimintamenojen 
kasvu jatkuu kuntataloudessa vuosina 2020–2023 keskimäärin 3,4 prosentin vuosivauhdilla. Meno-
kasvua lisäävät sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvu ja hallitusohjelman toimenpiteet. Val-
tiovarainministeriön syksyllä 2019 tekemän taloudellisen katsauksen mukaan hallitusohjelman ker-
taluonteiset menolisäykset lisäävät kuntatalouden menoja vuosittain keskimäärin 200 miljoonalla 
vuosina 2020–2022. 
 
Kuntaliiton talouskatsauksen mukaan kuntatalouden tila painui vuonna 2019 ennätysheikolle tasolle. 
Tämä johtuu verotulojen heikosta kehityksestä, isoista valtionosuusleikkauksista ja väestön ikäänty-
misestä. Toimintamenojen kasvu oli keskimäärin 3,4 % 
 
Kunta-alan ansiokehityksen on oletettu mukailevan koko kansantalouden, vajaan 3 %:n vuotuista 
ennustettua ansiokehitystä. Toisaalta palkankorotuspaineita hillitsee hidastuva talouskasvu. Koska 
henkilöstökulut muodostavat paikallishallinnon suurimman kuluerän, on palkkaratkaisuilla suuri mer-
kitys paikallishallinnon talouden kehitykselle. Kunta-alan sopimukset päättyvät keväällä 2020. Myös 
kilpailukykysopimuksen mukaiset lomarahaleikkaukset päättyvät. Kuntaliiton syksyllä 2019 tekemän 
ennusteen mukaan kuntatalouden palkkasumman kasvaa vuonna 2020 3,6 %, vuonna 2021 3,2 %, 
vuonna 2022 2,6 % ja vuonna 2023 2,3 %. 
 
Valtiovarainministeriön vuosille 2020 - 2023 laaditun kuntatalousohjelman mukaan sairaanhoitopii-
rien yhteenlaskettu vuosikate heikkeni noin 105 milj. eurolla vuonna 2018. Sairaanhoitopiirien yh-
teenlaskettu tilikauden tulos oli lähes 40 milj. euroa negatiivinen, kun vuotta aikaisemmin tulos oli yli 
40 milj. euroa positiivinen. Vuoden 2018 tilinpäätöstietojen perusteella 19 kuntayhtymällä olisi ta-
seessa kertynyttä alijäämää yhteensä yli 51 milj. euroa. Valtaosa kuntayhtymien alijäämästä selittyy 
sairaanhoitopiirien kertyneellä alijäämällä. Alijäämäisiä sairaanhoitopiirejä on kahdeksan, ja niiden 
yhteenlaskettu kertyneen alijäämän määrä on yli 45 milj. euroa. 
 
Sairaanhoitopiirien nettoinvestoinnit olivat yhteensä 740 milj. euroa ja niiden lainakanta kasvoi lähes 
385 milj. eurolla. Taustalla on pääosin pitkään kiivaana jatkunut sairaalarakentaminen.  
 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin taloustilanne 
 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin vuoden 2019 tilinpäätös on 2,7 milj. euroa alijäämäinen. Kanta-
Hämeen sairaanhoitopiiri ja sen jäsenkunnat ovat vuodesta 2015 alkaen kattaneet kertyneitä alijää-
miä talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Talouden tasapainottamisohjelmaa aloitettaessa 
sairaanhoitopiirin taseessa oli alijäämää reilut 25 milj. euroa. Vuoden 2018 lopussa sairaanhoitopiirin 
taseessa oli vanhoja alijäämiä noin 4,5 milj. euroa. Noin 3,6 milj. euroa tästä alijäämästä katetaan 
sairaanhoitopiirin taseessa olevan poistoeron määrällä. Vanhan alijäämän on oltava katettuna 
vuonna 2020. Kuntalain alijäämän kattamista koskevan säännöksen mukaan myös uusi vuodelta 
2019 syntyvä alijäämä on katettava samassa ajassa. 
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Assi-sairaalan rakennushanke 
 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Assi-sairaalan suunnittelu- ja kehitysvaihe päättyy keväällä 2020, 
jonka jälkeen rakentaminen alkaa suunnitelmien mukaan syksyllä 2020. Rakennushankkeen kus-
tannusarvio on noin 348 milj. euroa. 
 
 
 
1.4 Sairaanhoitopiirin strategisten tavoitteiden toteutuminen  
 
Sairaanhoitopiirin strategiakausi päättyi vuoden 2018 lopussa. Uuden strategiaan valmistelu käyn-
nistettiin vuoden 2019 alussa ja strategia valmisteltiin kevään 2019 aikana seuraavan vaiheistuksen 
mukaisesti: 

- Sairaanhoitopiirin johtaja kävi strategiaa koskevat keskustelut suppean johtoryhmän jäsen-
ten kanssa 

- Sairaanhoitopiirin suppea johtoryhmä tarkasteli erityisesti sairaanhoitopiiriin vaikuttavia muu-
tosvoimia strategisia riskejä 

- Ulkopuolinen konsultti (Human Keystones Oy) toteutti laajennetun johtoryhmän strukturoidut 
haastattelut huhtikuussa 2019 

- Laajennettu johtoryhmä työsti strategiaa yhdessä konsulttien kanssa työseminaarissa  
- Strategian työstämistä jatkettiin edelleen hallituksen ja virkamiesten yhteisessä työseminaa-

rissa 
 

Prosessissa strategian keskeisin sisältö tiivistettiin neljään peruspilariin. Strategisille tavoitteille val-
misteltiin edelleen mittarit, jotka päivitetään vuosittain. Kullekin peruspilarille on myös määritelty 
omistaja sairaanhoitopiirin strategiajohtoryhmästä. 
 
Strategian neljä peruspilaria ovat: 
1. Asiakkaat: Laadukas hoito – sinua kuunnellen (omistaja johtajaylihoitaja) 
2. Henkilöstö: Palkitseva työ (omistaja henkilöstöjohtaja) 
3. Kumppanuudet: Yhdessä arvoa asiakkaalle (omistaja sairaanhoitopiirin johtaja) 
4. Talous ja tuottavuus: Sijoitus terveyteen (omistaja talous- ja tukipalvelujohtaja) 
 
Laadukas hoito – sinua kuunnellen 
 
Erikoissairaanhoidon keskeisin tavoite on tuottaa laadukasta hoitoa potilasasiakkaille. Terveyden-
huollon laatuun kuuluvat seuraavat komponentit: turvallisuus, asiakaskeskeisyys, oikea‐aikaisuus, 
tasa‐arvo, palvelujen integraatio, tehokkuus ja vaikuttavuus. 
 
Laadukas hoito perustuu tieteelliseen näyttöön, ja hoito on sujuvaa ja oikea‐aikaista. Potilaalla tulee 
olla koko ajan käsitys siitä, miten hänen hoitonsa etenee nyt ja miten sen on suunniteltu etenevän 
tulevaisuudessa. Hoitoa tukevat modernit sähköiset palvelut.  
 
Laadukkaan hoidon toteuttamiseksi keskeisimmät hoitopolut määritellään ja kuvataan yhdenmukai-
sella tavalla. Kuvaukseen kuuluu lääke‐ ja hoitotieteellinen näyttöön perustuva prosessi ja eri am-
mattiryhmien tehtävät, hoitopolun potilaskohtaamiset ja potilaalle syntyvä arvo, hoitoprosessissa 
syntyvän informaation käsittely ja koko prosessin tukeminen digitaalisilla työkaluilla.  
 
Johtajaylilääkäri on hoitopolkujen omistaja ja vastaa niiden kuvaamisesta ja kuvausten ylläpidosta. 
Prosessikuvausten toteuttamiseen otetaan aina mukaan myös potilas kokemusasiantuntijana. 
 
Palkitseva työ 
 
Sairaanhoitopiirissä tavoitellaan merkittävää kulttuurimuutosta, jossa toimivaltaa ja vastuuta siirre-
tään sinne, missä toiminta tapahtuu: ydintehtäviä suorittaville henkilöille ja tiimeille. Samalla järjes-

Valtuusto 09.06.2020 § 9 Liite 4



15 
 
 

 
 

telmällisellä osaamisen kehittämisellä luodaan muutokselle entistä parempia edellytyksiä. Toiminta-
mallilla tavoitellaan päätöksenteon siirtämistä lähemmäs asiakasta, toimintamallien ja tehokkuuden 
kehittymistä ydintehtävissä, omistajuuden kokemuksen ja sisäisen yrittäjyyden kehittymistä, kaikkien 
omaa työtä koskevien vaikutusmahdollisuuksien ja työtyytyväisyyden paranemista. 
 
Sairaanhoitopiirissä kehitetään myös työn ja muun elämän yhteensovittamista ja siten pyritään pa-
rantamaan sairaanhoitopiirin houkuttelevuutta työpaikkana. 
 
Yhdessä arvoa asiakkaalle 
 
Kaikki yhteiskuntien toiminnot verkostoituvat kaikkialla megatrendinomaisesti. On selvää, että myös-
kään sairaanhoitopiirit eivät voi yksin selvitä tehtävistään vaan erilaisten kumppanuuksien merkitys 
kasvaa. Näistä syistä sairaanhoitopiirin on tunnistettava strategisesti merkittävimmät kumppanit ja 
aktiivisesti luotava edellytykset erinomaiseen yhteistyöhön tärkeimpien kumppanien kanssa. Tähän 
kuuluu yhteisen strategian luominen, yhteisen ansaintalogiikan kehittäminen ja avoin tiedonjako. 
 
Sairaanhoitopiiri määrittelee arvoverkostonsa strategiakauden aikana kokonaan uudelleen ja kehit-
tää menettelytapoja erinomaiseen yhteistoimintaan tärkeiden kumppanien kanssa. Erilaiset kump-
panuudet luokitellaan tässä yhteydessä ja tarvittaessa päivitetään kumppanien kanssa solmitut yh-
teistyösopimukset vastaamaan päivitettyä strategiaa. 
 
Sijoitus terveyteen 
 
Terveydenhuolto on investointi yhteiskuntakokonaisuuden toimivuuteen. Näyttöön perustuva ja vai-
kuttava hoitoprosessi on taloudellisesti yhteiskunnalle tehokkain ja tuottaa samalla parhaan asiakas‐ 
ja henkilöstötyytyväisyyden. Sairaanhoitopiiri luo omalla toiminnallaan merkittävää elinvoimaa 
Kanta‐Hämeen maakuntaan. 
 
Sairaanhoitopiiri arvioi eri tietolähteistä peräisin olevaa ja omaan tietotuotantoon perustuvaa infor-
maatiota ja ennakoi terveydenhuollon maakunnallisia kehitystrendejä. Toiminta‐ ja taloussuunnittelu 
perustuu ennustettuun tietoon. Tietoa ja suunnitteluperusteita jaetaan aktiivisesti maakunnan muille 
toimijoille. 
 
Julkisen talouden kehitys säilyy strategiakaudella todennäköisesti erittäin tiukkana. Sairaanhoitopiiri 
ennakoi omaa kehitystään, pitää kaikin mahdollisin keinoin huolta talousarvionsa tasapainon säily-
misestä ja kehittää aktiivisesti toimintansa tuottavuutta. 
 
Toimintaa kehitetään kestävän kehityksen periaattein huomioiden mm. YK:n kestävän kehityksen 
tavoiteohjelman (Agenda 2030) periaatteet. 
 
Strategian toteuttaminen 
 
Uudistetun strategian mittarit vuodelle 2019 laadittiin ja hyväksyttiin sairaanhoitopiirin hallituksessa 
syksyllä 2019. Tämän ohjaamana strategian toteutus on käynnistetty. Työn aikatauluttamiseksi stra-
tegiaa ryhdyttiin muokkaamaan etappimalliin, jolloin tavoitteille syntyy tavoiteaikataulut. Tämä toivot-
tavasti edelleen ryhdistää etenemistä ja vähentää päällekkäistä työtä. Strategian viestintämateriaalia 
valmisteltiin syksyn 2019 aikana. 
 
Strategisten vuoden 2019 mittarien toteuma on arvioitu alkuvuonna 2020 ja samalla määritetty mit-
tarit vuodelle 2020. Tässä tilinpäätöskirjassa arvioidaan vuoden 2019 talousarviossa määritettyjen 
tavoitteiden toteutumista. Syksyllä 2019 uuden strategian pohjalta määritettyjen tavoitteiden toteu-
tuminen on arvioitu erikseen yhtymähallituksen käsiteltäväksi.  
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1.4.1 Sairaanhoitopiirin toiminta  
 
Erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä ja palveluiden käyttö 
 
Erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä jatkoi tasaista kasvua vuonna 2019. Lähetteellä tulleiden 
asiakkaiden määrä kasvoi 7,5 %. Lähetemääriä vuonna 2019 on nostanut kirjauskäytäntömuutos 
sisäisten lähetteiden osalta. Kirjauskäytännön muutoksen vaikutus on 4,6% eli todellinen kysynnän 
kasvu on 2,8 %.  Ilman lähetettä tulleiden asiakkaiden määrä laski hieman (-0,3 %) verrattaessa 
vuoteen 2018. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ulkopuolelta tulleiden lähetteiden määrä laski - 
22,2%. Ulkopuolelta tulleiden asiakkaiden osuus palveluiden kysynnästä oli 3,2 %.  
 
Sairaanhoitopiirin palveluiden käyttö kasvoi seurantajaksolla, mutta ei lähetteiden määrän suh-
teessa; palveluiden käyttö kasvoi 3,5 % kuntalaskutettavien käyntien osalta.  
 
 

 
 
Taulukko: Palveluiden kysyntä ja käyttö kunnittain (harmaalla korjattu kysynnän kasvu, luku ei ver-
tailukelpoinen edellisten tilinpäätöstietojen kanssa) 
 
  

Kunnat

2018 2019 % 2018 2019 % 2018 2019 % 2018 2019 %

Forssa 3 487 3 639 4,4% 3 254 3 314 1,8% 610 641 5,1% 10 273 10 844 5,6%

Hattula 3 184 3 835 20,4% 2 756 3 158 14,6% 2 759 3 127 13,3% 18 378 20 198 9,9%

Hausjärvi 2 855 3 172 11,1% 2 562 2 750 7,3% 724 694 ‐4,1% 14 223 14 410 1,3%

Humppila 417 459 10,1% 390 414 6,2% 75 98 30,7% 1 255 1 371 9,2%

Hämeenlinna 24 244 26 560 9,6% 20 895 21 633 3,5% 24 938 24 684 ‐1,0% 152 191 157 240 3,3%

Janakkala 5 478 5 724 4,5% 4 769 4 722 ‐1,0% 4 439 4 325 ‐2,6% 30 440 31 200 2,5%

Jokioinen 1 043 1 145 9,8% 976 1 023 4,8% 187 179 ‐4,3% 3 313 3 401 2,7%

Loppi 2 986 3 268 9,4% 2 680 2 861 6,8% 788 723 ‐8,2% 13 972 14 345 2,7%

Riihimäki 11 226 12 067 7,5% 10 130 10 598 4,6% 2 498 2 268 ‐9,2% 55 361 55 757 0,7%

Tammela 1 321 1 197 ‐9,4% 1 215 1 093 ‐10,0% 237 287 21,1% 3 935 4 070 3,4%

Ypäjä 443 445 0,5% 414 411 ‐0,7% 84 73 ‐13,1% 1 295 1 326 2,4%

Muut kunnat 2 370 1 948 ‐17,8 % 2232 1736 ‐22,2 % 2 890 3 011 4,2 % 8 622 10 038 16,4 %

Yhteensä 59 054 63 459 7,5% 52 273 53 713 2,8% 40 229 40 110 ‐0,3% 313 258 324 200 3,5%

Lähetteellä Ilman Lähetettä Kuntalaskutettavat käynnitLähetteellä
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Keskussairaalan tuottamat palvelut tulosalueittain 
 
Kuntalaskutettavien käynnit lisääntyivät 3,5 % verrattaessa vuoteen 2018. Ensikäyntien määrä 
osuus kaikista kuntalaskutettavista avohoitokäynneistä oli 11,8 %. Ensihoitokäynnit kasvoivat mer-
kittävästi keuhkosairauksien ja syöpätautien osalta. Psykiatrian osalta ensikäyntien määrä osuus oli 
3,6 % kaikista käynneistä.  
 

 
Kaaviot: Lähetemäärien sekä avo- ja vuodeosastohoidon suoritteiden kehitys vuosina 2016 – 2019 
 
Anestesiassa tehtäviä leikkaustoimenpiteitä tehtiin yhteensä 11672 (2018 11847). Toimenpiteiden 
määrä laski -1,5% vertailukauteen nähden. Vuonna 2019 tehtiin 959 polikliinistä toimenpidettä Hä-
meenlinnan ja Riihimäen yksiköissä. Lisäksi Riihimäen kirurgian poliklinikalla on tehty yhteistyössä 
perusterveydenhuollon kanssa 590 toimenpidettä (pth lääkäri + esh hoitaja). 
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Synnytys 
 
Keskussairaalassa oli synnytyksiä vuonna 2019 1169 (2018:1 235) 
 

 
 
Hoidon saatavuus 
 
Hoidon saatavuus Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä on kokonaisuutena säilynyt hyvällä tasolla 
2019. Hoitoa odottavien määrä on kasvanut seurantajaksovertailussa. Hoitoa odottavia oli vuoden 
2019 lopussa yhteensä 5519 (2018: 4559), joista yli 6 kuukautta odottaneita oli 1,0 % (2018: 1,2 %). 
 

 
Kaavio: Hoitoa odottavien odotusajan mediaani (vasen asteikko) ja yli 180 pv odottaneiden %-osuus (oikea 
asteikko) 
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Sairaanhoitopiirin toiminnan kehittäminen 2019 
 

Sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämäistä jatkettiin strategisten linjaus-
ten mukaisesti vuonna 2019. Osa kehityshankkeista jaksottuu usealle ti-
likaudelle. Alla mainittujen kehittämishankkeiden lisäksi sairaanhoitopiiri 
on toteutettu useita pienempiä kehittämishankkeita vuoden 2019 aikana.  
 
Sairaanhoitopiirin kehittämisessä tähdätään parantamaan Kanta-Hä-
meen sisäistä yhteistoimintaa perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelui-
den kanssa sekä Erva-tasoista yhteistoimintaa Pirkanmaan ja Etelä-Poh-
janmaan sairaanhoitopiirin kanssa.  

 
Kehittämishankkeet 2019 

 
Laajat kehittämiskohteet  
 

 Sairaanhoitopiirin strategian päivitys  
 Assi-sairaalan muutosjohtaminen 
 Digisairaala 

 mm. OmaRaitin kehittäminen 
 Tähtisairaalan kehittämisyhtiön suunnittelu 
 Tähtisairaalan palvelutuotannon suunnittelu 

 Kuvantamisen yhteistyön selvitys Pshp:n 
kanssa 

 Ortopedian ja traumatologian yhteistyöselvitys 
Pshp:n kanssa 

 Arvoperusteinen terveydenhuolto, VBHC 
 UNA Kaari (APTJ) valmistelu Erva yhteistyönä 

 
Järjestelmät ja ict  
 

 Medinet Lääkäreiden työnsuunnittelu (2. vaihe) 
 TLT- järjestelmän käyttöönoton suunnittelu 

 
Toiminta  

 Osastotoiminta (hospitalisti) 
 Hoitohenkilöstön optimiresurssien selvittäminen  
 Lääketurvallisuuden kehittäminen 
 Vajaaravitsemuksen seulonta, hoito ja ennaltaehkäisy 
 Sisätautien poliklinikan monitilakokeilu 
 Lean-hanke tähystystoiminnan kehittämiseksi 

 
Asiakaspalvelun kehittäminen 
  

 Asiakkuuksien korostaminen 
 Markkinointikampanjat (erikseen määritettävät kohteet) 

 
Maakunnan yhteiset kehittämiskohteet 
  

 Huomisen terveyskeskus-hanke 
 Päivystysapu 116117- käyttöönoton valmistelu 
 Yhtenäiset käytännöt perusterveydenhuoltoon 
 Osallistuminen alueellisen järjestämissuunnitelman 

laatimiseen 
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Operatiiviset kehittämishankkeet  
 

 Virtautushanke leikkaussaleihin 2.0 / sujuvan leikkaus-
toiminnan kehittäminen 
 

Konservatiiviset kehittämishankkeet  
 

 Krooninen alaraajahaavahanke 
 Syöpätautien benchmarking-hanke 

 
Psykiatrian kehittämishankkeet  
 

 Safewards toimintamallin implemointi psykiatrian osas-
toille 
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1.4.2  Sairaanhoitopiirin talous 
 
Toimintatuotot 
 
Sairaanhoitopiirin toimintatuotot olivat vuonna 2019 yhteensä 234,0 milj. euroa. Tästä summasta 
jäsenkunnilta perittävät kuntamaksut ilman ensihoitoa olivat 194,2 milj. euroa. Lisäksi Forssan seu-
dun hyvinvointikuntayhtymältä laskutettiin leikkaustoiminnan siirtymisestä sairaanhoitopiirille 1,2 
milj. euroa. Sairaanhoitopiirin kuntamaksujen taso laski edellisestä vuodesta 1,7 %, joka tarkoitti 
noin 3,4 milj. euron vähennystä kuntamaksuihin.  
 
Ensihoidosta laskutettiin jäsenkunnilta 7,7 milj. euroa.  
 
Asiakasmaksuja kertyi 9,6 milj. euroa ja muita myyntituottoja myynneistä mm. muille sairaanhoito-
piireille ja vakuutusyhtiöille sekä alueen terveyskeskuksille noin 8,5 milj. euroa. Vuokratuottojen ker-
tymä oli noin 3,0 milj. euroa ja ne toteutuivat liki talousarvion mukaisina.  
 
Sairaanhoitopiiri sai tuloja työterveyshuoltoyhtiö Työsyke Oy:n myynnistä Terveystalo Oy:lle noin 1,3 
milj. euroa. Myyntitulo kirjattiin satunnaisten tuottojen tilille. Rahoitustuotot sisältävät Labquality 
Oy:n, Coxa Oy:n ja Sydänsairaala Oy:n maksamia osinkotuottoja noin 0,2 milj. euroa. 
 
Toimintakulut 
 
Kuntayhtymän toimintakulut olivat noin 226,5 milj. euroa. Toimintakulut kasvoivat edelliseen vuoteen 
verraten noin 1,9 %. 
 
Henkilöstökulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna noin 2,3 %. Virka- ja työehtosopimusten 
mukaisesti palkkoja tarkistettiin 1.1.2019 lukien järjestelyvaraerällä (1,2 %) ja 1.4.2019 lukien yleis-
korotuksella (1 %). Henkilöstösivukulujen määrä kuitenkin laski, joten kokonaisuutena henkilöstöku-
luista säästyi 0,2 milj. euroa. 
 
Ulkopuolisten sairaaloiden määrärahaksi varattiin vuoden 2019 talousarviossa 40,5 milj. euroa. Mää-
rärahavarausta vähennettiin talousarviovalmistelun yhteydessä 2,5 milj. euroa (43,0 milj. eurosta 
40,5 milj. euroon), jotta kuntalaskutus saatiin jäsenkuntien edellyttämälle tasolle. Toteuma oli noin 
45,5 milj. euroa, joten määräraha ylittyi noin 5,0 milj. euroa.  
 
Ulkopuolisten sairaaloiden käyttö sisältää ns. vapaat hakeutujat, joista syntyi kuluja lähes 11,5 milj. 
euroa (v.2018, 10,1 milj. euroa). Kanta-Hämeen ulkopuolelta sairaanhoitopiiriin hoitoon hakeutuneita 
koskeva laskutus oli puolestaan 1,2 milj. euroa.  
 
Ulkopuolisten sairaaloiden toteumaa lisää pakollinen varaus summasta, joka koostuu Hämeenlin-
nasta Kuopioon muuttaneen henkilön hoitomaksuista vuodelta 2019. Kuopion kaupunki on katsonut, 
että kyseessä olevista hoitomaksuista vastaa entinen kotikunta, joka on Hämeenlinna. Korkein hal-
linto-oikeus on ratkaissut valitusasian Kuopion kaupungin hyväksi ja palauttanut asian hallinto-oi-
keudelle kustannusten vahvistamista varten. Asia on edelleen kesken hallinto-oikeudessa. Vuodelle 
2019 kuuluvia erikoisairaanhoidon kuluja on noin 90 000 euroa, josta tehtiin tulosta heikentävä va-
raus vuoden 2019 tilinpäätökseen.  
 
Sairaanhoitopiirin kokonaistulosta paransi potilasvakuutusmaksusta vuodelle 2019 saatu hyvitys 
noin 2,5 milj. euroa. Tämä tarkoitti sitä, että potilasvakuutukseen varattua 3 milj. euron määrärahaa 
ei tarvinnut käyttää potilasvakuutukseen. Hyvityksen ja käyttämättä jäävän määrärahan tulosta pa-
rantava yhteisvaikutus oli noin 5,5 milj. euroa. 
 
Sairaanhoitopiirin kassatilanne oli koko vuoden kohtuullisen hyvä. Kassatilanteen hallintaa varten 
sairaanhoitopiirin käyttötilissä oli 10 milj. euron luottolimiitti. Lisäksi sairaanhoitopiirillä oli sopimus 
kuntotodistusohjelman käytöstä Pohjola pankin, Nordea pankin ja Kuntarahoituksen kanssa. Kunta-
todistusohjelman kautta oli mahdollisuus käyttää lyhytaikaista lainoitusta yhteensä 15 milj. euroa. 
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Käyttötilin luottolimiittiä ei käytetty, mutta kuntatodistusohjelmien kautta saatavaa lainoitusta oli käy-
tössä vuodenvaihteessa 5 milj. euroa. 
 
Investoinnit 
 
Investointimenot olivat yhteensä 20,4 milj. euroa. Tästä summasta uuden sairaalan (ASSI-sairaala) 
suunnitteluun kohdistui 9,6 milj. euroa ja Apuvälinekeskuksen hankintoihin 1,7 milj. euroa. Sairaan-
hoitopiiri otti uutta lainaa 20 milj. euroa ja vanhoja lainoja lyhennettiin 12,1 milj. euroa.  Vuoden 
lopussa kuntayhtymällä oli pitkäaikaista lainaa 47,8 milj. euroa.  
 
Kuntayhtymän poistot olivat yli 12,1 milj. euroa. Poistot ylittävät talousarvion noin 2,2 milj. euroa. 
Poistojen ylitykseen vaikutti hallituksen 24.9.2019 (§ 128) päättämä Ahveniston rakennuksista vuo-
den 2019 tilinpäätöksen yhteydessä tehtävä yhden (1) miljoonan euron suuruinen lisäpoisto.  
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Taloudellinen tulos 
 
Tilikauden alijäämä oli noin 2,7 milj. euroa. Vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen taseessa oleva ali-
jäämän määrä on noin 7,2 milj. euroa. 
 
 
1.4.3 Sairaanhoitopiirin asiakasnäkökulma  
 
Sairaanhoitopiirin uudistetussa strategiassa vuosille 2019-2021 on määritelty asiakkuus yhdeksi nel-
jästä peruspilarista. Tavoite on, että jokainen asiakas kohdataan ja hoidetaan yksilönä.  
 
Strategiassa on määritelty tarkemmin keskeiset asiakaslähtöisyyttä edistävät osa-alueet ovat: 
 

 Sujuva ja oikea-aikainen hoitoonpääsy 
 Tieto hoidon etenemisestä 
 Monimuotoiset sähköiset palvelut 
 Osallistava ja vuorovaikutteinen asiakkuus 
 Näyttöön perustuva hoito – laadukas ja turvallinen 

 
Asiakkuuden kehittämisessä tavoite on, että nämä osa-alueet tukevat sitä, että asiakkaalle jää sai-
raalasta positiivinen tunnekokemus ja halu suositella sairaalaa.  
 
Merkittävänä strategisena tavoitteena on rakentaa ja kuvata asiakaslähtöiset hoitopolut suurivolyy-
misten palvelujen osalta. Kuvauksiin liitetään myös tieto siitä, miten hoito ammattilaisten välisenä 
työnjakona etenee. Edellä mainittua työtä on valmisteltu vuoden 2019 aikana mm. kartoittamalla 
hoitoprosessikuvausten tilanne ja etsitty työvälinettä kuvausten toteuttamiseen ja viestimiseksi asi-
akkaille. Kuvaustyön resurssointia varten käynnistettiin palvelusuunnittelijan rekrytointi ja hankittiin 
kuvaustyökalu palvelumuotoilutoimisto Kaufmannilta. Varsinainen työ käynnistyy vuoden 2020 alku-
puolella. 
 
Asiakkaiden palvelukokemusta on mitattu yksiköissä monimuotoisesti, mikä mahdollistaa osaltaan 
kehittämisen kohdentamisen asiakkaiden tärkeiksi nostamien asioiden osalta. Säännölliseen asia-
kaskyselyyn saatiin kuluneena vuonna vastauksia 10 480 kappaletta. Pääasiassa nuo vastaukset oli 
annettu paperilomakkeilla (98,3 %), vaikka kyselyyn on mahdollista vastata myös internet-sivujen 
kautta. Internet-sivujen kautta vuoden aikana oli vastannut kyselyyn 176 henkilöä (1,7 % vastaajista). 
Loppuvuodesta aloitettiin palautelaitepilotti, jolla testataan asiakaskyselyyn vastaamista paperilo-
makkeiden sijaan palautelaitteilla.  
 
Seuraaville palvelukokemusmittarin vertailuväittämille (taulukko 1), oli asetettu tavoitteeksi, että po-
sitiivisten arvojen 4 tai 5 osuus olisi yli 95 % ja vastaavasti negatiivisten arvojen 1 tai 2 osuus olisi 
alle 3 %. Tähän tavoitteeseen päästiin pääosin. 
 
Väittämä Arvojen 4 ja 5 

osuus 
Arvojen 1 ja 2 
osuus 

Saamani hoito oli hyvää 95,8 % 1,4 % 

Henkilökunta kohteli minua hyvin 97,2 % 1,1 % 

Tunsin oloni turvalliseksi hoidon aikana 96,1 % 1,4 % 

Saamani tieto oli ymmärrettävää 94,3 % 1,8 % 

Hoitoani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kans-
sani 

91,1 % 3,1 % 

Taulukko 1: Vertailuväittämien arvojen osuudet vuonna 2019 
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Kyselyssä saatiin vastauksia myös suositteluhalukkuuteen: koko organisaatio suositteluprosentti oli 
93,9 %, mikä on korkea mutta jäi hieman asetetusta 95 %:n tavoitteesta. Suositteluhalukkuus vaihteli 
eri tulosalueittain (kuvio 1). Suosittelutavoitteeseen päästiin operatiivisella ja konservatiivisella tulos-
alueella.  
 

 
Kuvio 1: Suositteluhalukkuus tulosalueittain vuonna 2019 
 
 
Asiakastyytyväisyyttä mitattiin erikseen määritellyissä yksiköissä myös Happy or Not-laitteilla, jotka 
vaihdettiin uusiin malleihin toukokuusta lähtien. Yli 25 000 pikapalautetta kertoo meidän onnistuneen 
palvelussa: 92 % oli antanut positiivisen arvion käyntinsä aikana. Vastausvaihtoehtojen jakauma 
kuvattuna alla (kuvio 2). 

 
Kuvio 2: Happy or Not-vastausten jakauma vuonna 2019 
 
Uusien laitteiden avulla saatiin tietoa myös tyytyväisyyden juurisyistä ja mahdollistettiin avoimen pa-
lautteen kirjaaminen. Positiivisia juurisyitä annettiin huomattavasti enemmän (10880 kpl) kuin nega-
tiivisia (1006 kpl). Yleisimmäksi syyksi sekä positiivisen että negatiivisen arvion jälkeen oli hoitoon 
pääsy. Toiseksi yleisimmäksi tyytyväisyyden syyksi asiakkaat olivat luokitelleet kohtaamisen  
 
Potilasturvallisuutta kehitettiin vuoden aikana monin tavoin. Potilasturvallisuus on myös vaikuttavan 
ja korkealaatuisen hoidon osatekijä. Sairaalan johto teki potilasturvallisuuskävelyn kolmeen eri yk-
sikköön. Myös lääketurvallisuuskävelyjä jatkettiin yksiköissä. Käsihygieniaan panostettiin erillisillä 
koulutuksilla ja julkaistiin loppuvuodesta käsihygienia- ja influenssarokotemittarit verkkosivuilla asi-
akkaiden nähtäville. Henkilökunnan rokotekattavuus oli 93 %, mikä ylittää tavoitteeksi asetetun 90% 
rajan.  
 
Muistutuksia tehtiin vuoden aikana 223 kappaletta, kanteluja 21 ja potilasvahinkoilmoituksia kirjattiin 
225 kappaletta. Edellä mainittujen tietojen ja asiakaspalautteiden kautta nousevista kehittämistar-
peista tehtiin keväällä 2019 laaja laadullinen analyysi. Luokittelussa tuli esille teemat, jotka on nos-
tettu asiakkuuden kehittämisessä strategiselle tasolle.  
 

• Hoidon saavutettavuus, hoitoon pääsy; viivästyminen, odotusaika, yhteydensaanti 
hlökuntaan  

• Ihmisarvoa kunnioittava kohtelu; kohtaamisosaaminen ja kuuntelutaito, tervehtiminen, 
esittely jne.  

• Hoitoon liittyvä informointi; epäselvyys, ristiriitaisuus, ymmärrettävyys  
• Tiedonkulku potilaalle tai omaiselle; ennakko- tai jatko-ohjaus  

  

95,3 %

95,4 %

80,2 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Konservatiivinen
n = 4328

Operatiivinen
n = 5060

Psykiatria
n = 1079

Suositteluhalukkuus tulosalueittain
(erittäin ja melko todennäköisesti suosittelevien osuus)
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Asiakasosallisuutta on lisätty myös vuonna 2019 palveluiden kehittämisessä. Sairaalasuunnittelun 
jokaiseen työryhmään on nimetty asiakasedustaja. Psykiatrian suunnitteluryhmissä asiakasedusta-
jat ovat koulutettuja kokemusasiantuntijoita, joita valmistui 13 lisää vuonna 2019. Uudistunut asia-
kasraati on arvioinut ja ideoinut aktiivisesti sairaalan palveluita kokousten ja yksikkötutustumisten 
muodossa. Potilasjärjestöjen kanssa on vakiintuneen yhteistyötavan lisäksi tehty yhteistyötä mm. 
murtumapoliklinikan suunnittelussa ja näkövammaisille soveltuvan palautemuodon kehittämisessä.  
 
Lisäksi loppuvuodesta valmisteltiin sairaalan pääaulan tapahtumien vuosikelloa, jonka myötä yhteis-
työ mm. potilasjärjestöjen kanssa tulisi tiivistymään. Ensimmäisinä uusina tapahtumina loppuvuo-
desta organisoitiin Nenäpäivä ja Lapsi mukaan töihin – päivä, jotka toivat tietoa ja iloa niin asiakkaille 
kuin henkilökunnalle. Lapset ideoivat tapahtumassa myös uuden sairaalan leikkitilaa. 
 
Asiakaslähtöisyyden teemaa ja asiakaspalvelutaitoa on vahvistettu edelleen myös koulutusten 
avulla. Kevään aikana kohdennettuja koulutuksia oli päivystyksen ja päiväsairaalan henkilöstölle. 
Syksyllä toteutettiin toinen sairaanhoitajien pitkä täydennyskoulutus, jossa palvelukokemus ja sen 
muodostuminen olivat yhtenä vahvana teemana. Asiakaslähtöistä ajattelua tuki myös syksyn palve-
lumuotoilukoulutus, johon osallistui 48 henkilöä. Koulutuksessa sai hyvää pohjaa hoitopolkujen ku-
vaamiseen. 
 
Asiakkaan sähköinen asiointialusta Oma Raitti julkaistiin ja markkinoitiin asiakkaille. Kirjautuneita 
palveluun oli loppuvuodesta yli 2000. Palvelumuotoina alustalla ovat omien hoitoaikojen aikajana 
sekä silmäyksikön ja naistentautien poliklinikan sähköinen esitietolomake. Palvelumuotoja lisätään 
uuden digiprojektipäällikön organisoimana vuonna 2020. 
 
Asiakaslähtöisten palveluiden kehittämistä on tarkoitus vahvistaa Tähtisairaala-yhteistyön ja kansal-
lisen asiakaslähtöisyyden kehittämisverkosto SOTE:n myötä. 
 
Tarkemmin asiakasnäkökulmaa esitellään erikseen julkaistavassa asiakkuuskertomuksessa. 
 
 
1.4.4  Sairaanhoitopiirin henkilöstö  
 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä oli toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa henkilös-
töä 1 491 henkeä 31.12.2019 (suluissa vuoden 2018 vastaava luku 1 486). Suurin ammattiryhmä on 
hoitohenkilöstö 847 (847) henkeä. Lääkärihenkilöstöä on 143 (148), huoltohenkilöstöä 211 (202) ja 
toimistohenkilöstöä 196 (197) henkeä. Pienin ammattiryhmä on tutkimushenkilöstö 94 (91) henkeä. 
 
Sairaanhoitopiirin kokonaishenkilöstömäärässä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuo-
teen verrattuna. Tukipalveluista tekstiilihuollon toiminnat ja henkilöstö siirtyivät 1.1.2019 alkaen Päi-
jät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy:lle. Kardiologinen vuodeosastohoito osastolta 6BK siirtyi Sydänsai-
raala Oy:lle myöskin 1.1.2019 alkaen.  
 
Vuonna 2019 sairaanhoitopiirin henkilötyövuodet olivat 1720,9 (1 708,1) kaikki vakituiset, määräai-
kaiset ja osa-aikaiset palvelussuhteet huomioiden. Määräaikaisten palvelussuhteiden osuus henki-
lötyövuosista on 26,94% (23,35 %).  
 
Sairauspoissaolojen määrä nousi hieman edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 16,6 (16,3) kalenteri-
päivää henkilötyövuotta kohti. 
 
Laajempi katsaus henkilöstöön julkaistaan henkilöstökertomuksessa. 
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1.5 Tulosalueiden toimintakertomukset 
 
1.5.1 Operatiivinen tulosalue  
 
Tulosalueylilääkäri Kati Kortelainen ja tulosalueylihoitaja Mirja Ottman-Salminen 
 
 
Aluksi 
Operatiivisen tulosalueen toimintaan ei tullut vuonna 2019 lainsäädännöstä johtuvia vaikutuksia, jo-
ten toiminnassa pyrittiin vakauttamaan aiempina vuosina tehdyt muutokset. Lisäksi systemaattisesti 
aloitettiin kehittäminen ja toiminnallisten muutosten suunnittelu kohti Ahveniston sairaalaa 
 
Henkilöstö ja osaaminen  
Osaavan ja hyvinvoivan henkilökunnan riittävyys on operatiivisessa toiminnassa edellytys turvalli-
selle potilashoidolle. 
 
Vuoden 2019 aikana vahvistettiin henkilöstön osaamista ja resursointia yksiköissä mm. seuraavasti 

 hoitotyön mitoitus tehtiin somatiikan osastotoiminnoissa ja tuloksen perusteella siirrettiin si-
säisillä järjestelyillä keväällä 2019 sekä osastolle 5A että 5B yhteensä kaksi hoitajaa konser-
vatiiviselta tulosalueelta 

 syksyllä 2019 hoitohenkilöstömitoitushanketta jatkettiin operatiivisilla poliklinikoilla, tehoste-
tussa hoidossa, synnytystoiminnassa sekä leikkaustoiminnassa. Tulokset valmistuivat vuo-
den vaihteessa 2019-2020. 

 hoitohenkilöstön työkiertoa on ollut suunnitellusti eri yksiköiden välillä mm. kirurgian poliklini-
kalle, teho-osastolle ja päivystysklinikkaan. Lisäksi kesäaikana on ollut työkiertoa kirurgian 
osastojen välillä. Vuonna 2019 on ollut myös työkiertoa hoitotyön lähiesimiesten välillä, jotta 
potilaan hoitoprosessi ja yksiköiden väliset toimintamallit yhdenmukaistuvat. Esimiestyökier-
toa on ollut mm. seuraavien yksiköiden välillä 

Vastasyntyneiden teho ja tarkkailu – synnytys- ja naistentautien osasto 
Synnytys- ja naistentautien osasto – kirurgian osasto 5A 
Sisätautien osasto – kirurgian osasto 

 kirurgian osastolla 5A alkoi syksyllä 2019 lääketurvahanke sairaala-apteekin ja kirurgian 
osaston yhteistyönä. Tavoitteena oli parantaa potilasturvallisuutta ja tarkastella lääkehoito-
prosessia. Lisäksi kartoitettiin kliinisen farmasian palveluiden tarvetta ja käyttöä kirurgian 
osastolla. Tavoitteena oli myös vähentää lääkityspoikkeamia, vapauttaa sairaanhoitajia hoi-
totyöhön, yhtenäistää lääkehoitoon liittyviä potilashaastatteluja, parantaa potilaan kotiutus-
prosessia sekä motivoida potilaita turvalliseen ja oikeaan lääkkeiden käyttöön. 

 
Henkilöstön saatavuus 
Vuoden lopussa operatiivisella tulosalueella oli 579 työntekijää (vuonna 2018 oli 565), joista vakinai-
sia työntekijöitä oli 441. Henkilöstön sairauspoissaolot pysyivät syyskuulle 2019 asti samalla tasolla 
kuin edellisenä vuonna, mutta loka-joulukuussa sairauspoissaolojen määrä kasvoi ollen 796 päivää 
enemmän kuin vuonna 2018. Sairauspoissaolot kasvoivat lähinnä 4 – 30 vrk sekä 61 –90 vrk pois-
saoloissa. 
 
Lääkärihenkilöstö 

 tulosalueen lääkäreistä neljä jäi vanhuuseläkkeelle vuoden aikana, lisäksi perhesyistä muu-
tama irtisanoutui. Kaikkia vapautuneita virkoja ei saatu täytettyä vakinaisesti 

 radiologialle saatiin rekrytoitua kaksi uutta erikoislääkäriä 
 plastiikkakirurgian lääkäritilanne on vuosien jälkeen saatu erinomaiseksi 
 erikoistuvien saatavuus on ollut erinomainen 
 tulosalueella oli 31.12.19 147 lääkäriä (52% määräaikaisia), vuotta aiemmin 136 lääkäriä 

(48% määräaikaisia)  
 tulosalueylilääkäriksi valittiin Kati Kortelainen Merja Vainion jäätyä eläkkeelle 
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Hoitohenkilöstö ja terveydenhuollon muu henkilöstö 
 vakinaiset hoitohenkilöstön tehtävät saatiin täytettyä vuoden 2019 aikana 
 vuonna 2019 operatiivisella tulosalueella oli avoimia virkoja / toimia 43 (2018 – 52 virkaa/toi-

mea) ja niihin tuli hakemuksia 248 (2018 – 404 hakemusta) 
 
 
Toiminta ja yhteistyö 
Tavoitteena oli asiakaslähtöinen, sujuva hoito, joka on turvallista ja vaikuttavaa. 
 
Asiakaslähtöinen hoito  
Operatiivisella tulosalueella tehtiin edellistä vuotta enemmän haittatapahtumailmoituksia. Edelleen 
läheltä piti-ilmoituksia oli vähemmän kuin tapahtui potilaalle-ilmoituksia.  
 

 potilasturvallisuuteen liittyen vuonna 2019 oli yksi vakava vaaratapahtuma operatiivisella tu-
losalueella selvityksessä. Tämän pohjalta laadittiin potilasturvallisuutta parantavia toiminta-
suosituksia, jotka otettiin käyttöön. 

 olemme olleet aktiivisesti kehittämässä turvallisuustutkintojen suosituksia ja niiden käyttöön-
ottoa mm. potilaan nesteseuranta, vointiin liittyvien vitaalien seuranta ja kirjaukset sekä seu-
rannan tulosten raportointia lääkärille. 

 tulosalueen potilasturvallisuuteen liittyvä potilasturvallisuuskävely oli silmätautien yksikössä. 
Yksikössä on kehitetty moniammatillisesti toimintaa ja sen tuloksena prosessit ovat laaduk-
kaita, toimivat hyvin ja tämän johdosta myös hoidon saatavuus on parantunut. Kehittämis-
kohtia löytyi mm.  miten kiireisessä toimintaympäristössä varmistetaan potilaan tietosuoja. 

 potilaan tietosuoja-asiat ovat nousseet myös tulosalueen muissa yksiköissä esille ja esim. 
kuvantamisyksikössä parannettiin potilaan tunnistamista ilmoittautumisen yhteydessä 

 vuonna 2019 osallistuimme aktiivisesti sairaanhoitopiirin valmiussuunnitelman päivitykseen 
 
Sähköiset palvelut asiakkaan käyttöön 
Operatiivisen tulosalueen yksiköitä on ollut mukana mm.  

 leikkauspotilaan sähköisen esitietolomakkeen pilotoinnissa OmaRaitti-alustalla (ortopedian 
pkl / röntgen, magneettitutkimukset, silmätautien yksikkö, naistentautien pkl) 

 TeleQ-takaisinsoittojärjestelmä otettiin käyttöön operatiivisen tulosalueen yksiköissä vuoden 
2019 aikana  

 päiväkirurgisille potilaille lähetetään tekstiviesti (TeleQ) tuloajasta edellisenä päivänä, jolloin 
tämä lyhentää potilaan odotusaikaa sairaalassa (suunnittelu toiminnan laajentamisesta kaik-
kiin leikkaustoimintaan tuleviin potilaisiin on aloitettu) 

 ammattilaisten sähköisen anestesialomakkeen laadinta aloitettiin vuonna 2019 (LifeCare – 
Xarchive) 

 
Hoidon / tutkimusten saatavuus  
Koko tulosalueella lähetteiden kasvu oli 5,3 %. Lähetteitä saapui 31 103. Suurinta kasvu oli vatsa-
elinkirurgiassa (+20.5 %), lastenkirurgialla (+16,5 %) ja plastiikkakirurgialla (+12,5 %). Lähetteiden 
määrä väheni verisuonikirurgialla (-9,8 %), synnytyksissä (-2,5 %) ja naistentaudilla (-2,6 %). Vuoden 
2019 lopussa mediaaniodotusaika ensikäynnille oli 29 vrk. Vuotta aiemmin tämä oli 33 vrk. Ortope-
dialla hoidon saatavuus on parantunut eniten (2018 mediaani 43 vrk - 2019 mediaani 28 vrk). Orto-
pedialla, plastiikkakirurgialla, urologialla ja kuulokojesovituksissa tehtiin lisätöitä hoidon saatavuuden 
turvaamiseksi. Näillä aloilla oli myös vuoden 2019 aikana edelleen erikoislääkärivajausta. Plastiik-
kakirurgian lääkäritilanne korjaantui vuoden aikana, mutta kysynnän lisääntymisen vuoksi tämä ei 
vielä näkynyt hoidon saatavuudessa.  
 
Silmäsairaudet 
Vuoden 2019 aikana silmäyksikössä on edelleen parannettu hoidon saatavuutta. Ensikäynnille poti-
las pääsee kolmen kuukauden sisällä, kiireelliset lähipäivien aikana. Valtakunnallisesti silmäsairauk-
sien kysyntä kasvaa enemmän kuin käytettävissä olevat resurssit ja tämän vuoksi toimintaa on ke-
hitetty hyvin ennakkoluulottomasti. Osa potilaista käy sairaanhoitajan vastaanotolla ja tutkimuksissa 
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ja lääkäri perehtyy sähköisesti tutkimustuloksiin. Ns. virtuaalisesti hoidettuja potilaita on lähes nel-
jännes käynneistä. Sokeutumista aiheuttavan kostean silmänpohjarappeuman hoitona annettavia 
silmäpistoksia tehtiin 4 251 kertaa. Toimintaa on tehostettu mm. muuttamalla työnjakoa niin, että 
asiaan perehtynyt sairaanhoitaja tekee osan pistoksista. Vuonna 2019 uusia lähetteitä saapui 5623, 
kuntalaskutettuja käyntejä oli 20 456 ja hoitojaksoja oli 2073. Kaihileikkauksia tehtiin vuoden aikana 
2693 silmään. Viiden vuoden aikana leikkausten määrä on tuplaantunut (1344 silmätoimenpidettä 
v.2015) 
 
Ortopedia ja traumatologia  
Ortopedian vuosi alkoi resurssipulassa useamman samanaikaisen irtisanoutumisen vuoksi ja tämän 
vuoksi keväällä 2019 jouduttiin käyttämään konsulttipalvelua. Vuoden aikana saatiin kuitenkin rek-
rytoitua omia ortopedeja ja näiden myötä saimme työvoimanvuokrauspalvelut loppumaan. Teko-
nivelpotilaan hoitoprosessia kehitettiin entistä sujuvammaksi, mutta valitettavasti potilaita menee 
edelleen vapaan valinnan perusteella lisääntyvästi Coxa Oy:n oman toiminnan lisääntymisestä huo-
limatta. Traumatologisia potilaita oli 35 % erikoisalan potilaista.  
Suurimpana kehittämishankkeena aloitettiin toukokuussa murtumapoliklinikka, jonne ohjataan iso 
osa ei-leikkauksellista hoitoa vaativista murtumapotilaista kontrolliin, jolloin kuvantaminen, kipsaus 
ja tarvittaessa ortopedin arvio saadaan samalla kertaa. Alustavien tulosten mukaan toiminta on ta-
loudellisesti kannattavaa ja potilaat antavat siitä erinomaista palautetta. Erikoisalalle tuli lähetteitä 
5726 ja kuntalaskutettuja käyntejä oli reilut 15547, hoitojaksoja 2738, leikkauksia 2518, näistä päi-
vystysleikkauksia 40%. Yleisin leikkaustoimenpide on polven tekonivelen asennus.  
 
Korva-nenä- ja kurkkutaudit 
Korva-, nenä- ja kurkkutautien yksikkö saavutti 2019 tavoitteensa taloudellisesti, lääketieteellisesti 
ja henkilöstön suhteen. Vuoden 2019 lopulla poliklinikan osastonhoitajan jäädessä vuosilomalle ja 
eläkkeelle hoitotyön lähijohtaminen siirtyi silmätautien yksikön osastonhoitajalle ja poliklinikalle tuli 
päivittäisjohtamiseen vastuuhoitaja, joka tuntee kliinisen työn. Kuulokojesovituksista osa joudutaan 
tekemään lisätöinä. Vuonna 2019 lähetteitä saapui 4111 ja kuntalaskutettuja käyntejä oli 1543, hoi-
tojaksoja 773, leikkauksia 635. Yleisin leikkaussalissa tehty toimenpide oli nielurisaleikkaus.  
 
Synnytykset ja naistentaudit 
Synnytys- ja naistentautien tulosyksikön tavoitteeksi otettiin vuonna 2019 muun muassa Baby Frien-
dly Hospital –sertifikaatin hakemiseen liittyvä valmistautuminen. Yksikössä pilotoitiin syksyllä 2019 
imetyspoliklinikkatoimintaa ja toimintaa kehitetään jatkossa perhepoliklinikaksi vauvojen jälkipolikli-
nikan siirtyessä lastentautien poliklinikalta vuonna 2020 synnytysyksikköön.  Vuonna 2019 tiivistettiin 
synnytystoiminnan ja vastasyntyneiden teho- ja valvontaosaston henkilökunnan kanssa yhteistoi-
mintaa perheen saumattoman hoitopolun näkökulmasta sekä tulevan uuden sairaalan toimintaan 
liittyen. Syksyllä 2019 joulukuun alkuun mennessä synnytys- ja naistentautien osaston paikkoja vä-
hennettiin yhteensä viidellä 24 paikkaan. Synnytyksiä vuonna 2019 oli 1169. Edelliseen vuoteen 
verrattuna oli laskua 63 synnytystä. Tämä laskusuuntaus on valtakunnallinen. Synnytysyksikkö on 
tehnyt aktiivista some-markkinointia mm. Synnytä Hämeenlinnassa facebook-sivujen ja Instagram-
tilin kautta.  
Kuntalaskutettuja käyntejä oli yhteensä 14822, hoitojaksoja 2150, leikkauksia 506 (naistentaudit). 
Yleisin toimenpide oli sterilisaatio. Synnytyspuolella oli 247 leikkausta, joista 192 oli keisarinleikkauk-
sia.  
 
Vatsaelinkirurgia 
Vatsaelinkirurgian ylilääkäri vaihtui eläköitymisen vuoksi. Toiminta jatkui pääosin ennallaan ja lop-
puvuodesta aloitettiin moniammatillinen tähystystoiminnan LEAN-projekti. Lisäksi leikkaussalissa 
tehtiin ns. Fast track-päiviä, joissa standardoimalla pyritään samassa ajassa leikkaamaan useampi 
potilas. Lähetteet kasvoivat 20 %. Vuonna 2019 tuli uusia lähetteitä 3300, kuntalaskutettuja käyntejä 
oli 8719 ja hoitojaksoja oli 2258. Leikkauksia tehtiin 1990, yleisin leikkaus oli sappirakon poisto. Päi-
vystysleikkauksia oli 40 %.  
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Urologia  
Urologialla suurimpana haasteena on vuoden 2019 aikana ollut edelleen erikoislääkäripula. Tämän 
tiimoilta aloitettiin Tähtisairaala-neuvottelut. Hoidon saatavuus on kuitenkin pystytty takaamaan lisä-
töiden avulla. Tampereen yliopistollisen keskussairaalan kanssa on myös tehty sopimus eturauha-
sen viherlaserilla tehtyjen poistojen keskittämisestä Kanta-Hämeen keskussairaalaan. Miesten ul-
koisten sukuelinten leikkaukset on pääosin keskitetty polikliiniseksi toiminnaksi. Näitä oli 149. Kun-
talaskutettuja käyntejä oli 6853, hoitojaksoja 927, leikkaustoimenpiteitä 697 leikkaussalissa. Näistä 
yleisin toimenpide oli eturauhasen höyläys. Urologian hoitojaksoista 30 % alkoi päivystyksenä.  
 
Suu- ja hammassairaudet 
Valviran ohjeistuksen mukaan yleisanestesiaa vaativat hammassaneeraukset keskitettiin terveys-
keskuksista sairaalaan keväällä 2019. Yksikkö osallistui sote-suunnitteluun osallistumalla maakun-
nallisen erikoishammashoidon keskuksen kehittämiseen, mutta sote-ratkaisun kaaduttua tämä 
suunnittelu ei edennyt. Iltapäivystys on hoidettu arkisin sairaanhoitopiirin toimintana, jolloin kiireel-
listä hammastarkastusta ja hoitoa vaativille esim. syöpäpotilaille on pystytty antamaan nopeasti aika. 
Ylihammaslääkäri irtisanoutui vuoden lopulla ja uuden rekrytointi aloitettiin. Lähetteitä saapui 1302, 
kuntalaskutettuja käyntejä oli 4421 ja hoitojaksoja oli 244. Toimenpiteitä leikkaussalissa tehtiin 228, 
joista yleisin oli hampaiston saneeraus.  
 
Plastiikkakirurgia  
Vuosien jälkeen voidaan todeta plastiikkakirurgian erikoislääkäritilanteen olevan erinomainen. Toi-
saalta kysyntä on kasvanut koko ajan, joten hoidon saatavuus ei vielä vuoden aikana kovin oleelli-
sesti helpottanut. Tampereen yliopistollisen keskussairaalan kanssa jatkettiin yhteistyötä heidän jo-
nonpurkunsa suhteen ja aloitettiin TAYS:ssa erikoistuvien lääkäreiden koulutusjaksot. Lisäksi pai-
kallispuudutuksessa tehtäviä toimenpiteitä siirrettiin sekä Hämeenlinnan että Riihimäen kirurgian po-
liklinikoille (lisäys 230 toimenpidettä). Loppuvuoden aikana suunniteltiin plastiikkakirurgian vastaan-
ottotoimintaa myös Forssan sairaalaan ja toiminta aloitettiin 7.1.20. Lähetteitä tuli 1191, kuntalasku-
tettuja käyntejä oli 4479 ja hoitojaksoja oli 731, leikkauksia tehtiin 748, yleisin toimenpide oli ihosyö-
vän leikkaus.  
 
Verisuonikirurgia  
Verisuonikirurgian vuosi on ollut varsin tasainen. Kysyntä on jonkin verran vähentynyt, samoin ulko-
puolisten sairaaloiden käyttö. Laskimovajaatoiminnan hoitoa on pyritty siirtämään enemmän polikli-
nikkapainotteiseksi ja aloitettiin myös yhteistyö Forssan sairaalan kanssa suonesisäisten laskimo-
hoitojen osalta. Uusia lähetteitä tuli 965, kuntalaskutettuja käyntejä oli 2637 ja hoitojaksoja oli 696. 
Leikkauksia tehtiin yhteensä 416, yleisin toimenpide oli laskimon suonensisäinen hoito.  
 
Lastenkirurgia 
Lastenkirurgian vuosi oli myös tasainen. Lähetteiden määrä lisääntyi jonkin verran. Lähetteitä tuli 
869, kuntalaskutettuja käyntejä oli 2552, ja hoitojaksoja oli 381, näistä päivystyksenä alkoi 57 %. 
Lasten päivystysleikkausten määrä oli 43%. Leikkauksia tehtiin 263 ja yleisin leikkaus oli nivustyrä-
leikkaus.  
 
Yleiskirurgia  
Yleiskirurgia on keskittynyt etenkin rinta- ja kilpirauhasen kirurgiaan. Vuoden aikana kuvattiin rinta-
syöpäpotilaan hoitopolkua ja 2020 vuoden aikana se on tarkoitus saada digitaaliseen muotoon. Li-
säksi kehitettiin edelleen rintasyöpäpotilaan päiväkirurgista prosessia. Lähetteitä tuli 869, kuntalas-
kutettuja käyntejä oli 2580 ja hoitojaksoja oli 366. 
 
Leikkaustoiminta  
 Vuoden 2019 - 2020 vaihteessa oli yli 180 vrk leikkaushoitoa odottavia potilaita 24, joista 15 orto-
pedialla ja 8 plastiikkakirurgialla (näistä 23:lla oli aika 1 – 2 /20) ja yksi korva- nenä- ja kurkkutaudeilla 
(aika 14.1.20). 
 
Leikkaustoimintaa tehostettiin merkittävästi, kun anestesiatoimenpiteet keskitettiin vuonna 2018 ko-
konaan Hämeenlinnaan. Leikkaus- ja anestesiatoiminnan leikkausluvut ovat olleet vuosina 2015- 
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2017 tasolla 5200 - 5300 ja vuosina 2018 - 2019 tasolla 5900 -6000 / vuosi. Hämeenlinnan päiväki-
rurgian leikkaustoimenpiteet ovat olleet noin 2500 -2600 / vuosi. Vuonna 2019 heräämössä tehtyjä 
toimenpiteitä on ollut 600 ja ulkopisteanestesioita oli 1200. Psykiatrian ECT-yksikkö (sähköhoito) 
aloitti sujuvan ja tehokkaan toiminnan kesäkuussa 2019 omassa toimipisteessä ja tämä tulee jat-
kossa vähentämään heräämössä tehtävien toimenpiteiden vuosittaista määrää, mutta vastaavasti 
se lisää ulkopisteanestesioiden määrää. 
 
Tehohoito 
Vuoden 2019 aikana tiivistettiin akuutin toiminta-alueen (teho, sydänvalvonta, päivystysklinikka, leik-
kaus- ja toimenpideyksikkö ja Sydänsairaala Oy) yhteistyötä. Tavoitteena on tämän toiminta-alueen 
yhtenäisemmät toimintamallit, laitteet ja välineet. Tiedonkulku on erittäin tärkeää akuuttipotilaan hoi-
topolulla. Teho-osaston hoitohenkilökunnassa oli vaihtuvuutta vuoden 2019 aikana. Hoitohenkilös-
tön osalta työhyvinvointisuunnitelman painopisteenä oli hoitohenkilöstön osaamisen vahvistaminen 
perehdytyksen avulla. Syksyllä 2019 aloitettiin valmistelu sydänvalvonnan nimen muuttamisesta val-
vonnaksi (siirtyi 1.1.2020 konservatiiviselta tulosalueelta operatiiviselle tulosalueelle) ja lisäksi sekä 
tehon että valvonnan potilaiden sisäänottokriteerit päivitettiin syksyn 2019 aikana. 
 
Osastoiminta 
Kirurgian vuodeosastoilla aloitti sairaalayleislääkäri, ns. Hospitalisti, pilotointina helmikuussa 2019. 
Hänen työnkuvansa on koostunut kliinisestä potilastyöstä, henkilöstön koulutuksesta ja toiminnan 
kehittämisestä. Hän on viime vuoden aikana pitänyt useita henkilöstökoulutuksia ja päivittänyt osas-
totoimintaan liittyviä ohjeita. Erikoislääkäri on tehnyt aktiivisesti yhteistyötä moniammatillisen henki-
lökunnan kanssa ja hän on mukana potilaiden hoidossa ja tapaa myös läheisiä.  Potilailta tullut tästä 
hyvää palautetta – ”sillä yhdellä lääkärillä oli aikaa tulla juttelemaan…”. Kirurgisten potilaiden osalta 
olemme kiinnittäneet huomiota vajaaravitsemukseen ja siinä ovat olleet mukana myös ravitsemus-
terapeutit. Lisäksi osastotoimintojen yhteisenä hankkeena on otettu NEWS-pisteytysjärjestelmä 
käyttöön. Osastolla 5B on päivitetty moniammatillisesti tekonivelpotilaan hoitoketjua osaston näkö-
kulmasta tekonivelpotilaille sovitut huoneet, yhteiset hoitokäytännöt, toimintamalli on aloitettu osas-
tolla vasta loppuvuodesta, joten arviointia sen toimivuudesta ei ole vielä tehty.  Uniapneapotilaan 
leikkauksen aikaista ja jälkeistä valvontaa koskeva ohjeistus tuli voimaan ja vuonna 2019 toiminta-
ohjeet vietiin käytäntöön. 
 
Tutkimusyksiköt  
 
Radiologia 
Kuvantamisyksikön johtaja jäi syksyllä eläkkeelle ja virka on täytetty määräaikaisesti. Kysynnän 
kasvu on tasoittunut, lähinnä tietokonekuvausten määrä on kasvanut. Sen sijaan ultraääni- ja varjo-
ainetutkimusten määrä on vähentynyt. Valtakunnallinen erikoislääkärivaje vaikuttaa edelleen, vaikka 
ilonaiheena oli kahden uuden erikoislääkärin rekrytoinnit vuonna 2019. Kaiken kaikkiaan tutkimuksia 
tehtiin 79 975. Näistä hieman yli puolet oli päivystystutkimuksia. Yksikkö osallistui Tähtisairaala-
neuvotteluihin ja vuoden aikana tärkeimmiksi kohteiksi nousi yhteisen PACS-RIS-järjestelmän kil-
pailutus.  
 
Kliininen neurofysiologia 
Myös KNF-yksikön ylilääkäri jäi syksyllä eläkkeelle. Virka saatiin täytettyä. Toiminta on jatkunut ta-
saisena eli vuonna 2019 kliinisellä neurofysiologialla tehtiin yhteensä 2713 tutkimusta. Yleisimpiä 
tutkimuksia olivat ENMG, jolla selvitetään ääreishermojen ja lihasten toimintaa ja unipolygrafia, jolla 
tutkitaan unenaikaisia häiriöitä. 
 
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede 
Tutkimuksia yksikössä tehtiin 2540. Yleisin tutkimus on luuntiheysmittaus.  
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Sairaala-apteekki 
Sairaala-apteekki huolehtii sairaanhoitopiirin alueella olevien sairaaloiden ja laitosten lääkehuol-
losta. Keskussairaalan osalta kehittämisessä pyrittiin ensisijaisesti parantamaan lääketurvallisuutta 
osastoilla. Tässä kiinnitettiin erityisesti huomiota lääkkeiden määräämiseen, kirjaamiskäytäntöihin, 
lääkkeiden potilaskohtaiseen jakamiseen ja lääkkeiden välisten haittavaikutusten selvittämiseen.  
 
Vainajien säilytys ja obduktio 
Operatiivisen tulosalueen toimintaan kuuluu myös vainajien säilytys ja vainajasäilytyksiä oli viime 
vuonna 651 (vuonna 2018 niitä oli 677). Lääketieteelliset ruumiinavaukset tekee FimLab Oy:n pato-
logi ja niitä oli vuonna 2019 yhteensä 71 (vuonna 2018 niitä oli 76). Oikeuslääketieteellisiin avauksiin 
siirtyi viime vuonna 163 vainajaa (vuonna 2018 siirtyi 174). 
 
Toimiva yhteistyö 
Operatiivisen tulosalueen henkilöstö osallistui vuonna 2019 moniin erilaisiin yhteistyöselvityksiin, 
joita olivat mm. 

 Khshp ky – FSHKY – yhteistyöasiat 
 Khshp ky – RSTKY – yhteistyöasiat 
 Tähtisairaala – yhteistyöselvitykset 

▫ Tulosalueen edustus oli mukana erilaisissa teematyöpajoissa 
▫ Projektiryhmät / selvitykset mm. seuraavilla erikoisaloilla 

 Kuvantaminen, KFI / KNF 
 Ortopedia ja traumatologia 
 Urologia 
 Silmätaudit 
 Khshp ky – Coxa Oy – selvitys 
 
 
 
 
 
Asiakas  
Operatiivisella tulosalueella oli vuoden 2019 keskeisimpinä tavoitteina tyytyväinen asiakas ja turvattu 
asiakkaan tietosuoja. 
 
Tyytyväinen asiakas  
Vuonna 2019 asiakaspalvelun erityisasiantuntijan kanssa yhteistyössä kerättiin asiakaspalautetta 
monikanavaisesti mm. potilaille annettavin lomakkein, nettisivujen kautta ja prosessien kehittämisen 
yhteydessä myös suoralla potilaskontaktilla esim. puhelimitse ja erilaisissa työryhmissä. Happy Or 
Not-palautetta saimme mm. äitiyspoliklinikalta (N= 1645) ja kysymykseen “Kuinka onnistuimme” 95 
% asiakkaista vastasi positiivisesti. Kirurgian poliklinikalla Happy Or Not-palautteiden (N=801) pe-
rusteella “Kuinka onnistuimme” 87 % asiakkaista vastasi positiivisesti.  
 
Kokonaispalaute on ollut positiivista. Kehittämiskohteet poimittiin tarkasteluun ja kehitimme niiden 
avulla toimintaamme (tarkempi kuvaus asiakkuuskertomuksessa). Asiakaspalautteet käsiteltiin ope-
ratiivisen tulosalueen yksiköissä mahdollisimman pian palautteen saapumisesta. Mikäli palautteen 
antaja toivoi yhteydenottoa, niin toiminnasta vastaava lähiesimies oli yhteydessä mahdollisimman 
pian. Palautteen sisältö ratkaisi käsittelytavan: henkilökohtaiset palautteet käsiteltiin työntekijän 
kanssa, ammattiryhmän toimintaan liittyvät palautteet ohjattiin sen toiminnan esimiehelle ja yksikön 
toimintaan liittyvät yleiset palautteet käsiteltiin yksikön osastokokouksissa. 
 
Operatiivisen tulosalueen jatkuvassa asiakaskyselyssä (N= 5019) suositteluprosenttimme oli 95,45 
% ja saimme palautetta seuraavasti 

 Kokemus tutkimuksesta 4,83 / 5 
 Kokemus hoidosta 4,65 / 5 
 Kokemus vastaanotosta 4,79 / 5 
 Läheisen kokemus 4,65 / 5 
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Tulosalueen internet-palautteessa(N=84) suositteluprosenttimme oli 95,24 % ja saimme palautetta 
seuraavasti  

 Kokemus tutkimuksesta 5 / 5 (n=2) 
 Kokemus hoidosta 4,66 / 5 
 Kokemus vastaanotosta 4,73 / 5 
 Läheisen kokemus 4,88 / 5 (n=4) 

 
Potilas ensin-kilpailussa palkittiin keväällä 2019 korva- nenä- ja kurkkutautien sekä kuulokeskuksen 
henkilökunta sekä leikkaus- ja toimenpideyksikkö. 
 
 
Talous 
Operatiivisen tulosalueen talouden tavoitteina oli vuonna 2019 toimintatuottojen ja –kulujen syste-
maattinen seuranta ja tarvittaessa toimenpiteet. Lisäksi kehitimme tulosalueellamme hankintapro-
sesseja suunnitelmalliseen suuntaan (sähköinen hankintalomake) ja jaoimme osaamistamme tässä 
asiassa myös muille tulosalueille.  
 
Operatiivisella tulosalueella syntyi alijäämää 518 806,-. Syynä tähän olivat mm. 

 henkilöstökulut 
 ostot ulkopuolisista sairaaloista (ortopedia ja neurokirurgia) 
 palvelujen ostot 
 aineet, tarvikkeet ja tavarat 

 
Toimintatuotot ylittyivät 58 123,- 
 
Toimintakulut ylittyivät 1 044 043,- 
 
Henkilöstökulut 
Talousarviossa operatiivisella tulosalueella henkilöstökulut ylittyivät 661 251,-. Onnistuneiden lääkä-
rirekrytointien myötä vakinaisten lääkäreiden palkat ylittyivät viime vuonna 686 991,-. Hoitohenkilös-
tön palkkamäärärahat ylittyivät 159 987,-. Hoidon saatavuuden vuoksi operatiivisella tulosalueella 
tehtiin lisätöitä ja siitä aiheutuneisiin henkilöstökuluihin meni 520 713,-. Kirurgian vuodeosastoille 
siirtyi konservatiiviselta tulosalueelta kaksi hoitajan toimea, mutta toimisiirtojen mukana ei tullut mää-
rärahaa (noin 84 000,-). Lisäksi vuonna 2019 maksettiin FSHKYlle lääkärityövoimasta (työ Hämeen-
linnan yksikössä) sekä 2018 (3 -12/2018) että 2019 vuoden laskut. 
 
Palvelujen ostot ylittyivät 203 935,- 
 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 
Vastaavasti kustannukset ylittyivät 323 464,- – hoitotarvikekustannukset nousseet merkittävästi 
vuonna 2019, edelliseen vuoteen verrattuna 5,75 %. 
 
Ostot ulkopuolisista sairaaloista vuonna 2019 
Talousarviossa operatiivisella tulosalueella oli ostot ulkopuolisiin sairaaloihin varattu 22 018 000,- ja 
vuoden 2019 ostot olivat yhteensä 22 145 066,- (ylitys 127 066,-). Marraskuussa 2019 teimme ar-
vion mahdollisesta ylityksestä ja haimme Khshp:n hallitukselta 300 000,- ylityslupaa. Ylitykset syn-
tyivät ortopedialta (1 470 336,-) ja neurokirurgialta (644 454,-). Vastaavasti muiden operatiivisten 
erikoisalojen ostot ulkopuolisista sairaaloista jäivät alle talousarvion (yhteensä 10 565 276,-). 
 
Ortopedialla vapaan valinnan kautta potilaita hoidettiin Coxa Oy:ssä (nousu edelliseen vuoteen 27 
% / 967 110,-). Kanta-Hämeen keskussairaalassa ei ole neurokirurgian erikoisalaa. Neurokirurgian 
toteutuneet ostot ulkopuolisista sairaaloista nousi 22 % vuoteen 2018 verrattuna. Operatiivisella tu-
losalueella aloitti päivystysklinikan tiloissa murtumapoliklinikka toukokuussa 2019. Tämän tarkoituk-
sena oli saada potilaiden murtumat nopeasti oikealle hoitolinjalle ja siten vähentää mm. leikkaustoi-
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menpiteitä. Vaativimmat käsikirurgian toimenpiteet ostetaan (työvoiman vuokraus / osto ulkopuoli-
sista sairaaloista) ja vuonna 2019 käsikirurgian ostot ulkopuolisista sairaaloista laski 16 %                  
(- 75 514,-) edelliseen vuoteen verrattuna. 
 
Riskienhallinta 
Operatiivisen tulosalueen merkittävimmiksi riskeiksi ennakoitiin vuonna 2019 mm. seuraavat: 
Ulkopuolisten sairaaloiden käyttö ja vapaa valinta jatkaa kasvuaan 

 Tämä toteutui ortopedian osalta, vaikka oma toimintamme kehittyi hoidon saatavuu-
den osalta vuonna 2019 erinomaisesti sekä poliklinikka- että leikkaustoiminnassa 

 
Työnantajakuva heikkenee ja aiheuttaa rekrytointiongelmia 

 Ennaltaehkäisevät toimenpiteet-resurssit ja työmäärä yhteensovittaminen  
Kirurgian osastotoimintojen osalta hoitajaresursseja tarkennettiin ja osa verisuonikirurgian tutkimus-
potilaista siirtyi toiselle osastolle. Hoitohenkilöstön osalta oli haasteita saada tehostettuun hoitoon 
osaavaa henkilökuntaa ja lääkärihenkilöstön osalta radiologia, kliininen fysiologia sekä urologia ovat 
haasteellisia. 

 Yksilöllinen työnsuunnittelu tarvittaessa  
Työnantaja, työntekijä ja työterveyshuollon edustajat tekivät tarvittaessa yksilöllisiä työaika- ja työ-
pistejärjestelyistä vuoden aikana.  

 Osastotoimintojen hoitohenkilöstöresurssien laskenta valmistui ja sen pohjalta tehtiin 
muutokset (2 työntekijää siirtyi) ja laskentaa jatkettiin muiden yksiköiden osalta (val-
mistumassa 2019 –2020 vuodenvaihteessa)   

 Hoitotyön esimiesten riskienkartoitus tehtiin ja laadittiin toimintasuunnitelma riskien 
minimoimiseksi. Tämän perusteella aloitettiin vuonna 2019 osastonhoitajien syste-
maattinen työnohjaus  

 
Hoitoon pääsy heikkenee, hoitotakuu ei toteudu 
Hoidon saatavuus on pysynyt kohtuullisella tasolla vuoden 2019. 
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HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN  

SHP Strateginen ta-
voite 
 
 

Osaava, motivoitunut, hyvinvoiva ja toiminnan laajuuteen nähden riittävä henkilöstö 
Ammattilaisia houkutteleva työympäristö, hyvät jatkokoulutus- ja etenemismahdollisuudet ja edut  

SHP Kriittiset menes-
tystekijät 
 
 

 Osaamisen varmistaminen 
 Yhteiset tavoitteet, sitoutuminen ja yhdessä tekeminen 
 Haluttu työpaikka 
 

Tavoitteet Toimintasuunnitelma  Mittarit Arviointi (FPM 14.2.20) 

 
 
 
Osaava ja hyvinvoiva 
henkilöstö 
 
 

Toimeenpanosuunnitelma (toteutuminen) 
 riittävä henkilökunta suhteessa toimintaan / 

hoitotyön resurssien arviointitulosten hyödyn-
täminen 2019 (hoitohenkilöstömitoitus tehty) 

 mahdollisuus työkiertoon osaamisen vahvista-
miseksi (toteutunut) 

 koulutussuunnitelma yksiköittäin / yksilöittäin 
(toteutunut) 

 sairaanhoitajien täydennyskoulutus (toteutu-
nut) 

 kehittämispäivät 1-2 pv / yksikkö (toteutunut 
osassa yksiköitä) 

 työhyvinvointisuunnitelma / yksikkö (kulttuuri-
kysely / TTL-kysely 2019 – tulokset)  

 erikoistuvien lääkäreiden koulutus Khshp:ssä 
(toteutunut) 

 kannustava palkkaus - käyttöönotto (ei toteu-
tunut) 

 lääkevarmennusdirektiivi tulee voimaan 2019, 
vaikutukset toimintaan (lääkkeiden vastaanot-
taminen vie enemmän aikaa ja lääkevarmen-
nuksen tekemiseen tarvittavia laitteita ja ohjel-
maosioita hankittiin) 
 

Henkilökuntamäärä / 
vakinaiset & sijaiset  
 
 
Henkilöstökulut (tavoite: 
pysytään talousarviossa) 
 
Henkilöstön vaihtu-
vuus (tavoite: laskusuuntai-
nen) 
 
Sairauspoissaolot / 
henkilö (tavoite: lasku-
suunta vuoteen 2018 verrat-
tuna) 
 
 
Koulutuspäivät / hlö (ta-
voite: 3 / 10 työtehtävistä 
riippuen) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Henkilöstökulut ylittyivät mm. seuraavista syistä 
- vakinaisten palkat (virat / toimet täynnä,  pal-
kankorotukset) 
- lisätyöt (hoidon saatavuus) 
 
 
Sairauspoissaolot  
kasvoivat loppuvuodesta 2019 

2018 2019 
6354 7150 

 
Koulutuspäivät / henkilötyövuosi 

Ammatti     2018     2019 
Hoito 2,8 / htv 2,6 / htv 
Lääkärit 6,7 / htv 6,7 / htv 
Tutkimushk 2,6 / htv 2,1 / htv 

Koulutusten osalta ei päästy tavoitteeseen ja 
syynä lienee myös se, että kaikki sisäiset koulu-
tukset eivät tule tallennettua järjestelmään. 
 

Henkilöstömäärä (31.12.18 / 31.12.1) 
2018 2019 
565 579 
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Käydyt kehityskeskus-
telut (tavoite: kaikkien vaki-
naisten työntekijöiden 
kanssa käydään kehityskes-
kustelu / vuosi) 

Tavoitteena oli, että kaikkien vakinaisten työnte-
kijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut ja ne 
kirjataan sähköiseen järjestelmään. Tähän tavoit-
teeseen ei raportin perusteella päästy. 

2018 2019 
210 138 

 

Tiimityön kehittäminen Toimeenpanosuunnitelma (toteutuminen) 
 erikoisaloittain systemaattinen toiminnan kehit-

täminen tiimien näkökulmasta (osittain toteutu-
nut) 

 uusien toimintamallien testaus, arviointi ja 
muutokset palautteen perusteella (mm. 2018 
ortopedian pkl:n toimintamallin suunnittelun tu-
losten hyödyntäminen 2019 (osittain toteutu-
nut) 

 hoitotyössä yhteisöllisen työvuorosuunnittelun 
vakiinnuttaminen (osittain toteutunut) 
 

Tiimityötä kehitetty vuoden 2019 aikaan erityisesti kuvantamisyksikössä, 
jossa on muodostettu tiimit modaliteetteihin. Lisäksi leikkaustoiminnassa 
käynnistettiin tiimikeskustelu syksyllä 2019. 
Murtumapoliklinikka käynnistyi 6.5.2019 ja siinä valmistelussa oli mukana 
asiakasryhmä sekä moniammatillinen tiimi.  
 
Työvuorosuunnittelussa yhdenmukaistettiin mm. Työvuorokoodeja yhtei-
söllisen työvuorosuunnittelun lisäksi. 

Avoin ja oikea-aikainen 
viestintä 

Toimeenpanosuunnitelma (toteutuminen) 
 viikko- / kuukausipalaverit (toteutunut) 

24 / 7 -yksiköiden kanssa pidettiin arkiaamuisin “vartti”-palaveri, jossa esi-
miehet saivat näkemyksen sairaalan kokonaistilanteesta ja tarv. kohden-
nettiin resursseja toiminnan mukaan. Lääkärimeetingit ja osastojen osas-
tokokouksia pidettiin säännöllisesti. Tämän lisäksi tulosalueella oli vuoden 
2019 aikana henkilöstölle 2 x avoimet ovet – aiheena uusi strategia val-
misteilla, mitä sinne? / Talouspaineet - mitä tehdään? 
Toiminnan ja talouden sekä uuden sairaalan suunnitteluun liittyen tulos-
alueella pidettiin moniammatillisia esimieskokouksia. 
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Toiminta ja yhteistyö 

SHP Strateginen 
tavoite 
 
 

Nopea, oikea-aikainen vaikuttava ja turvallinen hoito 
Yhtenäiset ja tehokkaat hoitoketjut kotoa kotiin PTH-ESH-Erva 
 
 

SHP Kriittiset 
menestys-tekijät 
 
 

 Päivystävä ja elinvoimainen keskussairaala 
 Yhteistyön ja kumppanuuksien tiivistäminen 
 Hoitoketjujen aktiivinen kehittäminen ja uudistaminen 
 Digitaaliset palvelut 

Tavoitteet Toimintasuunnitelma Mittarit Arviointi  

Asiakaslähtöinen 
hoito on turvallista 
ja vaikuttavaa 
Hoidon turvallisuus 
 
Lääketurvallisuus 
 
Laiteturvallisuus 
 

Toteuttamissuunnitelma (toteutuminen) 
 haitta- / vakavien vaaratapahtumien pohjalta tehtyjen 

suositusten käyttöönotto (toteutunut) 
 jatketaan lääketurvallisuuskävelyjä yksiköissä (pro-

jekti osastolla 5A) 
 laiteajokorttien käytön laajentaminen (toteutunut) 

 

Haittatapahtumat  
 
(tavoite: ilmoitusten 
määrä ei laske yli 5 % 
edelliseen vuoteen ver-
rattuna, läheltä piti 60 
% / tapahtui 40 %) 

Haittatapahtumailmoitusten määrä on noussut 
edelliseen vuoteen verrattuna. Edelleen ilmoi-
tetaan enemmän tapahtui potilaalle-tilanteista.  

Haittat. 2018 Haittat. 2019 
581 647 

läheltä piti 38,7 % läheltä piti 23,8 % 
tapahtui 61,3 % tapahtui 58,9 % 

 muu havainto  
17,3 % 

Hoidon / tutkimus-
ten saatavuus 
 
Sujuva päivystys- ja 
kriittisesti sairaiden 
potilaiden hoito  
 
 
 
 
 
 
 

Toteuttamissuunnitelma (toteutuminen) 
 yhteistyö päivystysklinikan, tehostetun hoidon ja päi-

vystysleikkaustoiminnan kesken (toteutunut, akuutti-
tiimipalaverit)         

 magneettitutkimusten kapasiteetin lisääminen (osit-
tain toteutunut) 

 POKItoiminnan laajentaminen plastiikkakirurgialla ja 
verisuonikirurgialla (toteutunut) 

 leikkaustoiminnan sujuvuuden lisääminen erikois-
aloilla (osittain toteutunut) 

 
Monikanavaiset palvelut 

Lähetteet  
(uudet/suljetut lähet-
teet, uudet lähetteet kä-
sitelty alle 3 vrk 95 
%:ssa) 
 
Hoitoa odottavat  
(tavoite: painotettu me-
diaanin keskiarvo 22) 
 
 
 
 

Lähetekäsittely alle 3 vuorokaudessa (exre-
port 17.2.20) nopeutui  

2018 2019 
84,9 % 90,2 % 

 
 
Hoidon saatavuus (17.2.20 exreport) 
Hoitoa odottavat, kaikki (taulukko 1) 
Mediaani nousi 

31.12.2018 31.12.2019 
mediaani 42 mediaani 43 
lukumäärä 3739 lukumäärä 4226 
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Sujuva elektiivinen 
toiminta 

 sähköinen esitietolomake käyttöön (OmaRaitti- pilo-
tointi) 

 puhelintoiminnan laajentaminen asiakastyössä 
(haastattelut, takaisinsoitto) (toteutunut) 

Osastotoimintojen organisointi 
 kirurgisen osastopaikkojen vakiinnuttaminen erikois-

aloilla (toteutunut osittain) 
 osastotoiminnoissa potilailla kotiutussuunnitelma, ta-

voitekotiutuspäivän käyttöönotto (ei toteutunut) 
 
Kohti uutta sairaalaa - suunnitelma 
 synnytystoiminnan kehittäminen omaksi kokonaisuu-

deksi (perhepkl, synnytyspesä, nopea kotiutus), 29 
sairaansijasta 24 sairaansijaan (osittain toteutunut) 

 urologinen avohoitotoiminta kokonaisuudeksi (tähys-
tykset ja poliklinikkatoiminnan tiimiyttäminen ja suun-
nitelma vuoden 2020 toimintaan) (valmistelu alkanut) 
 

Leikkaushoidon saata-
vuus (tavoite: mediaani 
alle 30 pv) 
 
 
 
Avohoidon käynnit (ta-
voite: kasvusuunta vuo-
teen 2018 verrattuna) 
 
 
Hoitojaksot (tavoite: 
kasvusuunta vuoteen 
2018 verrattuna) 
 
Readmissio (tavoite: 
laskusuunta vuoteen 
2018 verrattuna) 
 

Leikkaushoitoa odottavat (kuuluvat hoitota-
kuuseen, jono), ei päästy tavoitteeseen 

31.12.2018 31.12.2019 
mediaani 50 mediaani 49 
lukumäärä 2155 lukumäärä 2382 

 
Avohoidon kuntalaskutettavat käynnit (ex-
report 9.3.20) – 
 nousua 1,9 % - kasvusuunta 

2018 2019 
97 053 98 926 

 
Hoitojaksot (exreport 9.3.20) 
 – nousua 0,3 % -kasvusuunta 

2018 2019 
13 358 13 396 

 
Takaisin sairaalan 30 vrk:n sisällä  
(exreport 17.2.20) - on laskusuuntainen 

2018 2019 
702 680 

Palveluyksiköiden 
oikea-aikainen toi-
minta suhteessa 
hoidollisiin yksi-
köihin (RTG, KFI, 
KNF, sairaala-ap-
teekki) 

Toteuttamissuunnitelma (toteutuminen) 
 palveluyksiköt mukaan hoitopolkujen päivityksiin 
(osittain toteutunut) 
 
 

Toiminnan kehittäminen mm. 
 Kirurgian osaston 5A ja sairaala-apteekin projekti, syksy 2019 
 Rintasyöpäpotilaan hoitopolussa mukana palveluyksiköt 
 Murtumapoliklinikan valmistelussa mukana RTG ja fysiatria 

 

Toimiva yhteistyö Toteuttamissuunnitelma (toteutuminen) 
 Khshp ky – Riihimäen seudun ky 
 Khshp ky – FSHKY 
 8*-sairaala – yhteistyö 
 Khshp ky – Coxa Oy – selvitys 

Vuoden 2019 aikana säännölliset yhteistyötapaamiset toteutuneet. 
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ASIAKAS 

SHP Strategi-
nen tavoite 

Asiakaslähtöinen toiminta- ja palvelukulttuuri 

SHP Kriittiset 
menestys-teki-
jät 

  Hoitaminen on palvelua- hoitokokemus on myös palvelukokemus 
 Asiakaspalveluasenne- kohtaamisen ja kuulluksi tulemisen korostunut merkitys 
 Asiakassuhteiden säilyttäminen ja uusien asiakkaiden hankinta (asiakkaan valinnanvapaus) 
 Markkinointi ja brändäys osana toiminnan kehittämistä 
 Hoidon laatu, potilasturvallisuus ja prosessien toimivuus  
 Uuden sairaalan asiakaslähtöinen suunnittelu 

Tavoitteet Toimintasuunnitelma Mittarit Arviointi 

Tyytyväinen 
asiakas 

Toteuttamissuunnitelma (toteutunut) 
 monikanavainen palvelukokemuksen mittaaminen ja 

tulosten perusteella toiminnan arviointi ja muutokset 
= asiakastiedon hallinta (toteutunut) 

 asiakaspalvelukoulutus (ei erillistä koulutusta, osana 
muita koulutuksia mm. sairaanhoitajien täydennys-
koulutuksessa)  

 ajantasaiset potilasohjeet (osittain toteutunut, tutki-
musohjeet www.khshp.fi-sivustolle) 

Asiakaspalaute  
(tavoite: palautemäärä 
nousee vuoteen 2018 
verrattuna ja palautetta 
hyödynnetään toimin-
nan kehittämisessä) 
 
Kantelut, muistutukset, 
korvatut potilasvahingot 
(tavoite: laskusuunta 
vuoteen 2018 verrat-
tuna) 
 

Asiakaspalaute ja sen hyödyntämiseen liittyvät 
asiat on koottu erilliseen asiakkuuskertomukseen. 
Kantelut vähentyneet edellisestä vuodesta ja sa-
moin tähän mennessä tiedossa olevat korvatut 
potilasvahingot. 
 
Vakavat vaaratapahtumat 

2018 2019 
2 1 

 

Asiakkaan tieto-
suoja on tur-
vattu 

Toimeenpanosuunnitelma (toteutunut) 
 henkilöstön koulutus tietosuojaan (toteutunut osit-

tain) 
 tietosuojailmoitusten käsittely ja niistä oppiminen (to-

teutunut ja tarkentunut vuonna 2019) 
 

Tietosuojailmoitukset 
(tavoite: tehdään tieto-
suojailmoituksia ja nii-
den pohjalta kehitetään 
toimintaa kohti tietotur-
vallisempaa työympä-
ristöä) 

Tietosuojailmoituksia tehtiin vuonna 2019 enem-
män kuin 2018. Eniten niitä tehtiin tietoaineiston 
turvallisuudesta (45,8 %) 

 
2018 2019 

36 72 
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Talous  
Tavoitteet  Toimintasuunnitelma Mittarit Arviointi  
Vapaa valinta py-
sähtyy ja asiak-
kaat valitse-
vat Khshp:n toi-
mipisteen  
  
Ostot pysyvät en-
nallaan, noudate-
taan keskittämis-
ase-tusta  

Toimintasuunnitelma (toteutuminen) 
 yksiköiden tavoitteet, seuranta ja tarv. toimenpi-

teet (toteutunut osittain)  
  

Vapaa valinta   
  
Ostot ulkopuolisista sai-
raaloista   
  

 Ortopedian osalta vapaa valinta kasvoi 
edelleen vuonna 2019  
 Noudatettu pääsääntöisesti keskittämis-
asetusta  
 Ostot ulkopuolisista sairaaloista ylittyivät 
yhteensä 127 066,-  
 Tulosaluetasolla seurattiin kuukausit-
tain taloutta ja tulosalueen esimiehille pidettiin toi-
minnan (mm. suunnitelma kohti uutta sairaalaa, 
Tähtisairaalavalmistelu) ja talouden tiimoilta mo-
niammatillisia palavereita  

Saavutetaan an-
nettu tavoite  

Toimintasuunnitelma (toteutuminen) 
 säänn. toimintatuottojen kuukausiseuranta ja tarv. toi-

menpiteet (toteutunut)  

Toimintatuotot   
  
  

Toimintatuotot ylittyivät 58 123,- eli tavoite saavu-
tettiin  

Pysytään talous-
arviossa  

Toimintasuunnitelma (toteutuminen) 
 säänn. toimintakulujen kuukausiseuranta ja tarv. toi-

menpiteet (toteutunut)  
 sairaala-apteekki kilpailuttaa lääkkeet kuten aiempina-

kin vuosina (toteutunut)  

Toimintakulut   
  
  

Tilikauden tulos oli alijäämäinen 518 803, 
  

Hankinnat  Toimintasuunnitelma (toteutuminen) 
 alle 1000 euron hankinnat hankitaan 4580 kalustoti-

liltä (toteutunut)  
 yli 1000 euron lääkintälaitehankinnat siirretään inves-

tointihankinnoiksi ja hankintaprosessissa sovitaan, mi-
ten toimitaan (toteutunut)  

 Alle 1000,- hankinnat kalustotililtä  
 Muutettu lääkintälaitteet 1000,- - 10 000,- investointihankinnoiksi ja 
sovittu toimintaprosessi kaikille tulosalueille samanmuotoiseksi (laadittu jat-
kuvasti täydennettävä yksikkökohtainen investointilomake)  
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Operatiivinen   Henkilötyövuosi 
Henkilötyövuosi muutos 2018/2019 vuo‐

teen 

   2019  2018  HTV  % 

Hoitohenkilöstö  363,64  349,35  14,29  4,09 % 

Lääkärihenkilöstö  111,85  99,10  12,75  12,87 % 

Toimistohenkilöstö  2,09  2,85  ‐0,76  ‐26,78 % 

Tutkimushenkilöstö  29,33  28,09  1,24  4,40 % 

Kaikki yhteensä  506,91  479,39  27,52  5,74 % 

Ulkoiset tuotot ja kulut
OPERATIIVINEN TULOSALUE

Alkuperäinen 
TA 2019

TA-muutokset Muutettu TA 
2019

TP 2019 Poikkeama

Tuloarviot ja määrärahat

Toimintatuotot 84 935 000 84 935 000 85 082 409 147 409
Myyntituotot 80 510 000 80 510 000 80 632 030 122 030

Maksutuotot 4 414 000 4 414 000 4 432 871 18 871

Muut toimintatuotot 11 000 11 000 17 508 6 508

Toimintakulut -70 264 800 -70 264 800 -71 641 004 -1 376 204
Henkilöstökulut -30 618 800 -30 618 800 -31 280 051 -661 251

Palvelujen ostot -29 180 000 -29 180 000 -29 716 096 -536 096

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 222 000 -10 222 000 -10 545 464 -323 464

Vuokrat -236 000 -236 000 -88 806 147 194

Muut toimintakulut -8 000 -8 000 -10 586 -2 586

Toimintakate 14 670 200 14 670 200 13 441 405 -1 228 795

Vuosikate 14 670 200 14 670 200 13 444 574 -1 225 626

Poistot ja arvonalentumiset -2 302 000 -2 302 000 -1 838 052 463 948

Tilikauden tulos 12 368 200 12 368 200 11 606 522 -761 678

Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut
OPERATIIVINEN TULOSALUE

Alkuperäinen 
TA 2019

TA-muutokset Muutettu TA 
2019

TP 2019 Poikkeama

Tuloarviot ja määrärahat

Toimintatuotot 127 485 308 127 485 308 127 543 430 58 123
Myyntituotot 123 060 308 123 060 308 123 093 051 32 743

Maksutuotot 4 414 000 4 414 000 4 432 871 18 871

Muut toimintatuotot 11 000 11 000 17 508 6 508

Toimintakulut -106 965 163 -106 965 163 -108 009 206 -1 044 043
Henkilöstökulut -30 618 800 -30 618 800 -31 280 051 -661 251

Palvelujen ostot -65 880 363 -65 880 363 -66 084 299 -203 935

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 222 000 -10 222 000 -10 545 464 -323 464

Vuokrat -236 000 -236 000 -88 806 147 194

Muut toimintakulut -8 000 -8 000 -10 586 -2 586

Toimintakate 20 520 144 20 520 144 19 534 224 -985 921

Vuosikate 20 520 144 20 520 144 19 537 393 -982 751

Poistot ja arvonalentumiset -2 302 000 -2 302 000 -1 838 052 463 948

Tilikauden tulos 18 218 144 18 218 144 17 699 341 -518 803

Vyörytyserät -18 068 585 -18 068 585 -18 068 587 -3
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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 3,4 prosenttia ollen Konservatiivisella tulosalueella yhteensä 168 261 (vuonna 2018 yh-
teensä 162 981). Tulosalueelle saapuneista lähetteistä 90 % (85 %) käsiteltiin kolmen vuorokauden 
kuluessa. Päivystysklinikan käyntien määrä kasvoi 2,2 % ollen 45 804 eli 972 käyntiä edellisvuotta 
enemmän. Valtakunnallinen ns. YLE-päivystäjien pula laajeni 2018 – 2019 myös KHKS:an. Vaka-
vasta tilanteesta selvittiin organisoimalla päivystystyö uudelleen lisäämällä lääkärityön määrää. 
Tämä näkyi loppuvuonna erityisesti ns. aulapotilaiden viiveiden vähenemisenä.  
 
Konservatiivisen tulosalueen vuodeosastojen hoitojaksojen määrä vähentyi edellisestä vuodesta 1,5 
%. Päiväsairaalassa oli yhteensä 8 257 (7 401) kuntalaskutettavaa käyntiä, ja lisäystä oli edellisvuo-
teen verrattuna 11,5 %. Lasten ja nuorten päiväsairaalassa hoidettiin 1 984 (2 406) potilaita oli viime 
vuonna. Siedätyshoitojen väheneminen ja kausivaihtelu selittivät muutosta. Osastopotilaiden hoito-
ajat on pystytty pitämään lyhyinä, mikä on tarkoituksenmukaista ja noudattaa ”Potilas ensin” –peri-
aatetta: potilaat kyetään hoitamaan mahdollisimman hyvin avohoidossa ilman pitkällisten osastojak-
sojen tarvetta. 
 
Konservatiivisella tulosalueella vuoden 2018 loppupuolella käyttöönotetun asiakaspalautusjärjestel-
män kautta saatiin 4 292 asiakaspalautetta ja Internetin välityksellä 59. Palautteen antajista 95 % 
suosittelisi erittäin tai melko todennäköisesti sairaalaamme läheisilleen, jos he tarvitsisivat saman-
laista hoitoa tai tutkimuksia. Palautteen antajiin oltiin yhteydessä puhelimitse, jos palautteissa oli 
yhteystiedot. Asiakaspalautteet käsiteltiin yksikköjen osastokokouksissa. Jos palaute kohdistui tiet-
tyyn henkilöön, se käsiteltiin henkilökohtaisesti.  
Muistutusten ja kantelujen määrä väheni edellisvuoteen verrattuna. Happy or not -laitteilla kerättiin 
asiakaspalautetta Päivystysklinikalta ja sisätautien poliklinikalta. Happy-indeksi oli Päivystysklini-
kassa 73 % ja sisätautien poliklinikalla 86 %. Kiertävällä laitteella mitattuna Fysiatrian yksikössä 
indeksi oli 96 % ja dialyysissä 92 %. 
 
Vuonna 2018 käyttöönotettu potilaspuheluiden TeleQ -järjestelmä takaisinsoittomahdollisuuksineen 
on osoittautunut erittäin hyödylliseksi. Asiakaspalaute on ollut pääosin myönteistä, ja palautteita on 
hyödynnetty toiminnan järjestämisessä. 
 
Lasten ja nuorten yksikössä kerättiin palautetta yhteistyössä Tays:n kanssa 8 – 12 -vuotiaille suun-
natulla asiakaspalautekyselyllä. Lastentautien klinikan lähetteet onnistuttiin käsittelemään alle 3 
vrk:ssa 99-prosenttisesti, ja ei-kiireelliset potilaat pääsivät hoitoon keskimäärin 17 vuorokaudessa. 
 
Asiakkaiden hyväksi konservatiivisella tulosalueella on kehitetty entisestään sairaalan korkeatasoi-
sia palveluja. 

 Kanta-Hämeen keskussairaalan akuutin aivoinfarktipotilaiden hoitoketjun organisoiminen ja 
erinomaiset tulokset ovat herättäneet merkittävää kansainvälistä huomiota USA:ssa huippu-
artikkeliksi valitun julkaisun ja siihen liittyneen pääkirjoituksen sekä Euroopassa esiteltyjen 
tulostemme myötä. 

 Ihotautien ja allergologian polikliinisia toimintoja on laajennettu vuosien 2018 ja 2019 aikana 
Riihimäen sairaalaan. Tällä hetkellä Riihimäellä on tarjolla potilaille Ihotautien poliklinikan 
vastaanottoja ja UV-valohoitoa. 

 Neurologisten kommunikaatiohäiriöiden, kuten autismi, tutkiminen jo alkuvaiheessa toteute-
taan nykyisin KHKS:n lastenneurologian yksikössä, ja HUS:n käyttö on tältä osin vähentynyt. 
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 Uniapnean määrä on lisääntynyt valtavasti, mikä on näkynyt keuhkosairauksien poliklinikan 
lisääntyneinä lähetemäärinä. Potilaiden ohjaus ja neuvonta toteutetaan nykyisin ryhmäneu-
vontana, ja uuden digivastaanoton käyttöönottoa pilotoidaan. 

 Sisätautien aloilla lisääntynyt ja moderni biologisten lääkkeiden käyttö kohentaa potilaiden 
ennustetta. Lisäksi kuluneena vuonna C-hepatiitin hoito viruslääkkeillä mullistui siten, että 
nykyisin potilaat on mahdollista parantaa ensimmäistä kertaa historiassa. Tässä uudistuk-
sessa KHKS oli valtakunnallisesti etujoukoissa. Hoidon uudistuminen tapahtui samaan ai-
kaan, kun lääkkeiden hinnat halpenivat. Sisätautien erikoisalojen työnjako yliopistosairaalan 
kanssa on ollut jo pitkään hyvää ja vakiintunutta. 

 
KHKS:n asiakasraati vieraili Päiväsairaalassa keväällä 2019 ja Päivystysklinikassa syksyllä 2019. 
Molemmilla vierailuilla raatilaiset kävivät asiantuntijoiden kanssa vilkasta keskustelua yksiköiden toi-
minnasta. Saatu palaute oli myönteistä, ja vierailut koettiin molemmin puolin hyödyllisinä. 
 
Toiminta ja yhteistyö 
 
Vuodesta 2014 sairaanhoitopiirin vuodeosastohoito on toteutettu Hämeenlinnassa. Poliklinikka- ja 
päiväsairaalatoimintaa toteutetaan sekä Hämeenlinnassa että Riihimäellä. Hyvin toimivat hoitopro-
sessit tuottavat kestävästi kustannussäästöjä. Päivystysklinikassa otettiin vuoden 2015 alussa käyt-
töön yhtenäinen sairauskertomus ja tulosalueemme esityksestä koko sairaalan kertomukseen yh-
distettiin terveyskeskusten kertomukset tammikuussa 2017. Ainoastaan Forssan seudun osalta yh-
distäminen ei teknisistä syistä ole ollut mahdollista. 
 

 Päivystysklinikan lääkäreiden työjärjestelyt uudistettiin valtakunnallisen n. YLE-päivystäjien 
pulan levittyä myös Kanta-Hämeeseen. Uuden työnjaon myötä akuuttilääketiede kasvavana 
uutena erikoisalana ottaa asteittain aiempaa suuremman vastuun päivystyspotilaiden akuut-
tivaiheen tutkimisesta ja hoitamisesta.  

 
 Fysiatrian ja perusterveydenhuollon koulutuksellista yhteistyötä on tiivistetty, mikä on alkanut 

näkyä uusien lähetteiden kääntymisenä laskuun. 
 

 Lastentautien hoitopolkujen uudistamistyössä pisimmällä on keuhkoastmaan sairastuneiden 
hoitopolun kehittäminen siten, että potilasnäkökulma otetaan huomioon vielä aiempaa pa-
remmin. 
 

 Modernin koulutuksen ja työnjaon toteuttajana KHKS toimii kansallisesti yhtenä etulinjan sai-
raalana mm. siten, että neurologian osaston ja Päivystysklinikan hoitajat kykenevät ottamaan 
aivosähkökäyrän (EEG) viikonpäivästä ja kellonajasta riippumatta, mikä osaltaan parantaa 
akuuttipotilaiden ja epilepsiapotilaiden hoitoprosessin laatua. 

 
 Keuhkosairauksien poliklinikan ylipainehengityshoidon alkuvaiheen ja uloshengityksen huip-

puvirtauksen (PEF) etäseurannat ovat vakiintuneet kohentaen hoidon laatua ja vähentäen 
potilaiden poliklinikkakäyntejä. 

 
 KHKS:n ja perusterveydenhuollon yhteistyö on jatkunut monivuotinen, kroonisten säärihaa-

vojen järjestelmällisen ja yhtenäisen hoitoprosessin merkeissä. Hankkeella on suuri inhimil-
linen ja taloudellinen merkitys ja se jatkuu edelleen myös lähivuosina. 

 
 Murtumapoliklinikan toiminta aloitettiin ortopedian poliklinikan ja Päivystysklinikan yhteis-

työnä. Poliklinikka toimii Päivystysklinikan tiloissa, josta tarjotaan myös lääkintävahtimestarin 
työpanosta. Loppuvuodesta 2019 Konservatiivinen tulosalue tarjosi lisäksi fysioterapeutin 
työpanosta. Lääkärin ja hoitajan työpanos tulevat puolestaan ortopedian poliklinikalta.  

 
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. 
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Henkilöstönäkökulma 
 
Hoitohenkilökunnan vakinaisiin virkoihin, toimiin ja sijaisuuksiin saatiin riittävästi hakijoita. Hoitohen-
kilökunnan kesän sijaistilanne oli aiempaa haasteellisempi. Varahenkilöstön määrää lisättiin vuoden 
loppupuolella, ja toiminta organisoitiin uudelleen tiimiperusteiseksi. Sairaalan sisäisten koulutusten 
määrää lisättiin ja kohennettiin aiempaa tehokkaammin. Lisäksi aloitettiin sairaanhoitajien täyden-
nyskoulutus, jonka on lähivuosina tarkoitus käsittää kaikki KHKS:n sairaanhoitajat. 
 
Tulosalueen erikoislääkäritilanne oli hyvä muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Erikoistuvien lää-
käreiden halukkuus kouluttautua KHKS:ssa on ollut hyvä. Uudenlaista jatkokoulutusta (mm. ultraää-
nikoulutus, simulaatiokoulutukset ja valtakunnalliset koulutusluennot) on organisoitu ja otettu käyt-
töön ja lisätty mm. sisätautien yksikössä ja Päivystysklinikassa. 
 
Aiemmin mainittu lääkärien päivystystyön uudistaminen on kuormittanut aiempaa enemmän akuut-
tilääketieteen ja sisätautien erikoistuvia lääkäreitä. Lisääntynyt työkuormitus ja epävarmuus yhdessä 
valtakunnallisen tunnelman kanssa heijastuivat syksyllä 2019 tehtyjen työhyvinvointikyselyjen tulok-
sissa. 
  
Sairauspoissaolot vähenivät 13,6 % (edellisvuonna poikkeuksellinen 16,4 % lisäys) edelliseen vuo-
teen verrattuna. Tyhy- päiviä tai Tyhy- iltapäiviä yksiköissä järjestettiin aiempien vuosien tapaan. 
Osittaisia harkinnanvaraisia virkavapaita työntekijöille myönnettiin aina, kun se vain oli mahdollista, 
jos heidän perheensä tai lähiomaistensa tilanne sitä vaati. 
 
Talousnäkökulma 
 
Konservatiivisen tulosalueen toimintakulut ilman sairaalan sisäisiä laskennallisia kustannuksia ylitti 
noin 4½ miljoonalla eurolla sekä edellisvuoden toteuman että vuoden 2019 raamin. Henkilöstökulut 
(budjettikohta 400) jäivät noin 270 000 € budjetoitua pienemmiksi. Palvelujen ostot (budjettikohta 
430) ylittyivät ulkopuolisten laitosten osalta noin 4 miljoonaa euroa. Tästä 60 % selittyi sillä, että 
syöpäsairauksien erikoisala siirtyi 1.1.2019 operatiiviselta tulosalueelta konservatiiviselle tulosalu-
eelle, mutta tulosalueemme ulkopuolisten ostojen budjettiin jäi 2 400 000 € vaje. Vaikka lähetepoti-
laiden osalta hoito toteutettiin hoidonporrastuksen mukaisesti, euromääräisesti suurimmat kustan-
nuksen nousut edellisvuoteen verrattuna oli sisätaudeilla, lastentaudeilla ja Sydänsairaalalla. Osa 
kustannusten noususta selittyy usealla yksittäisellä kalliilla hoidolla. Lastenneurologian ostot vähe-
nivät 27 % eli 170 000 € edellisvuodesta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat (budjettikohta 450) –kohdassa 
menobudjetti ylittyi noin 750 000 eurolla lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden lisääntyneiden kustannusten 
(edellisvuodesta + 5,0 %) takia. 
 
Riskienhallinta 
 
Tulosalueen ja koko sairaalan suurimpia riskejä ovat tulevaisuuden toimintaympäristön mahdolliset 
valtakunnalliset ja maakunnalliset muutokset sekä sairaalan kustannuskehitys. Pitkällä tähtäimellä 
potilastietojärjestelmää koskevat päätökset ovat riskialttiita, kuten pääkaupunkiseudulla on jo to-
dettu. Akuuttipotilaiden diagnostiikan ja hoidon todennäköisimpinä uhkina ovat toistuvat tietoliiken-
nekatkot. 
 
 
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 luo hyvät lähtökohdat kehittää ja uudistaa maakunnas-
samme sosiaali- ja terveydenhuoltoa 
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  Henkilöstö ja osaaminen 

SHP Strategi-
nen tavoite 

Osaava, motivoitunut, hyvinvoiva ja toiminnan laajuuteen nähden riittävä henkilöstö 
Ammattilaisia houkutteleva työympäristö, jatkokoulutus- ja etenemismahdollisuudet ja edut  

SHP Kriittiset 
menestys-te-
kijät 

  Osaamisen varmistaminen 
 Yhteiset tavoitteet, sitoutuminen ja yhdessä tekeminen 
 Haluttu työpaikka 

 

SHP / tulosyk-
sikkö / 
tulosalue: ta-
voitteet ja to-
teuttamis-
suunnitelma 

1.  Päivittäisjohtaminen toiminnan johtamisen tukena 
→ Jokaisen tulosyksikön johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti; 
→ Yksikön käytäntöjä vahvistava päivittäisjohtaminen on luonnollinen osa työtä 

 
2. Henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen;  

→ Aktiivinen ja yhdenmukainen viestintä (johto, esimiehet, luottamusmiehet) 
→ Korkeatasoinen oma ja muiden tuottama koulutus 
→ Henkilöstö on osana yksikön kehitystyötä 
 

3. Vuosikellon käyttöönotto tulosalueella ja yksiköissä 

Seuranta- mit-
tarit 

1. Johtoryhmän muistiot 
- Tulosalueen muistiot tallennetaan Intraan, jossa ne ovat kaikkien nähtävissä. 
- Tulosyksiköiden muistiot tallennetaan sairaalan X-asemalle, josta niitä voidaan seurata. 

2. Sairauspoissaolot, koulutusten määrä, kehityskeskustelut, osaamisen arviointi ja yksikön omat mittarit 
- Sairauspoissaoloja oli 6 855 (edellisvuonna 7 933) 
- Kehityskeskusteluja käytiin 242 eli vakinaisista työntekijöistä 57 % (42 % kaikista työntekijöistä) 
- Täydennyskoulutuspäiviä/henkilötyövuosi oli seuraavasti: lääkärihenkilöstö 9,4 (10,5 v.2019), hoitohenkilöstö 2,5 (2,2 v.2019) ja 
tutkimushenkilöstö 5,9 (6,4 v.2019). 
- Osaamisen arviointi toteutetaan muutaman vuoden välein. 

3. Varmistetaan, että vuosikello otetaan käyttöön tulosalueella ja yksiköissä 
- Vuosikellon käyttöönotto on meneillään. 
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  Toiminta ja yhteistyö 

SHP Strategi-
nen tavoite 

Nopea, oikea-aikainen vaikuttava ja turvallinen hoito 
Yhtenäiset ja tehokkaat hoitoketjut kotoa kotiin PTH-ESH-Erva 

SHP Kriittiset 
menestys-te-
kijät 

  Päivystävä ja elinvoimainen keskussairaala 
 Yhteistyön ja kumppanuuksien tiivistäminen 
 Hoitoketjujen aktiivinen kehittäminen ja uudistaminen 
 Digitaaliset palvelut 

SHP / tulosyk-
sikkö / 
tulosalue: ta-
voitteet ja to-
teuttamis-
suunnitelma 

 
1. Yhteistyön vahvistaminen ERVA-alueella, maakunnassa ja organisaation sisällä 

→ Yksiköiden toiminnassa on sovittuna selkeä työnjako Tays:n kanssa. 
→ Pkl-toimintaa toteutetaan Hml:ssa, Rmk:ssa ja Forssassa. 

2. Hoidon hyvä saatavuus & laadukas hoito 
→ Viiveetön lähetteenkäsittely ja nopea hoitoonpääsy pkl:lla; 
→ Vähäinen kuolleisuus 

3. Resurssien joustava käyttö (laitteet, tilat, henkilöstö) 
→ Toimitaan hyvässä yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa. 

 

1. Kirjallinen materiaali työnjaosta ja poliklinikkatoiminnan määrä 
- Sairaaloiden työnjako on vakiintunutta. 

2. Lähetteen käsittelyaika, T3-mittari sekä 30 vuorokauden kuolleisuus, Haipro:t, korvatut potilasvahingot 
- 90 % lähetteistä käsiteltiin 3 vrk aikana 
- Hoitoonpääsy keskimäärin 39,15 pv (v. 2018: 31,99) 
- 28 vuorokauden kuolleisuus 0,4 % 
- Haipro-ilmoituksia 907 (v. 2018: 877), joista 36 % liittyi lääke- ja nestehoitoon ja 26 % tiedonkulkuun. 
- Korvattuja potilasvahinkoja oli seitsemän (v. 2018: yhdeksän) 

3. Laiteinvestoinnit, henkilöstön käyttö ja osastopaikkojen käyttö 
- Varahenkilöstö uudelleenorganisoitiin ja määrää lisättiin (7 sh ja 1 ph), jotta ennakoimattomiin poissaoloihin saadaan paremmin 
osaavia hoitajia.  
- Vuosilomat keskitettiin sulkujen ja supistusten yhteyteen 
- 24/7 osastonhoitajien aamuvartissa hoitohenkilökuntaa siirrettiin potilaiden hoitoisuuden, osaston täyttöasteen ja hoitajatilanteen 
mukaan. 
- Osastopaikkoja käytettiin tehokkaasti erikoisalasta riippumatta 

  

Valtuusto 09.06.2020 § 9 Liite 4



46 
 
 

 
 

  Asiakas 

SHP Strategi-
nen tavoite 

Asiakaslähtöinen toiminta- ja palvelukulttuuri 

SHP Kriittiset 
menestys-te-
kijät 

  Hoitaminen on palvelua- hoitokokemus on myös palvelukokemus 
 Asiakaspalveluasenne- kohtaamisen ja kuulluksi tulemisen korostunut merkitys 
 Asiakassuhteiden säilyttäminen ja uusien asiakkaiden hankinta (asiakkaan valinnanvapaus) 
 Markkinointi ja brändäys osana toiminnan kehittämistä 
 Hoidon laatu, potilasturvallisuus ja prosessien toimivuus  
 Uuden sairaalan asiakaslähtöinen suunnittelu 
 

SHP / tulosyk-
sikkö / 
tulosalue: ta-
voitteet ja to-
teuttamis-
suunnitelma 

1. Palvelukokemuksen ja asiakastyytyväisyyden kehittäminen yhteistyössä potilaan ja henkilöstön kanssa. 
→ Toimitaan potilaskeskeisesti ja kehitystyössä otetaan erikoissairaanhoidon tiedon ja ammatillisen osaamisen rinnalla potilaiden 
näkemykset huomioon. 

 
2. Uusien palvelumuotojen kehittäminen (digitaaliset palvelut) sekä kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen toiminnan kehittämi-

sessä 
→ Jatketaan kehittämistä edellisvuoden periaatteiden ja kokemusten pohjalta. 

Seuranta- mit-
tarit 

1. Happy or not –mittaukset, asiakaspalautteet 
- Tyytyväisyysindeksi oli sisätautipoliklinikalla 86 ja Päivystysklinikassa 73. 
- Kiertävällä laitteella mitattu tyytyväisyysindeksi oli fysiatrian yksikössä 96 ja dialyysissä 92. 
- Palautteen antajista 95 % suosittelisi erittäin tai melko todennäköisesti sairaalaamme läheisilleen, jos he tarvitsisivat samanlaista 
hoitoa tai tutkimuksia (n 4292). 
- Enemmistö asiakaspalautteista oli kiittäviä. Kehitysehdotukset otettiin yksiköissä käsittelyyn toiminnan kehittämiseksi. 

2. Kantelut ja muistutukset 
- Kanteluita vain viisi (v. 2018: kahdeksan) 
- Muistutuksia oli 85 (v. 2018: 93) 

3. Aikataulu uusien palvelumuotojen käyttöönotosta 
- Keuhkosairauksien pkl:lla aloitettu digivastaanottojen pilottivaihe 
- Modernin puheentunnistusjärjestelmän evaluointi on aloitettu 
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Talous 

SHP Strategi-
nen tavoite 

Toimintakatteen kasvu 
Toimintakulujen hallinta 
Kustannustietoisuus 
 

SHP Kriittiset 
menestys-te-
kijät 

  Vapaavalinta asiakkaiden ”kotiuttaminen” / vapaavalinnan kohde 
 Tuottavuuden parantaminen / kustannuskasvun hallinta 
  Tasapainoinen talous 
 Talouden kokonaisuuden hallinta, raportointi ja ennustaminen 
 Liiketoimintaosaaminen 
  ESH/PTH/SOS rahoitusmallin konseptointi 
 

SHP / tulosyk-
sikkö / 
tulosalue: ta-
voitteet ja to-
teuttamis-
suunnitelma 

1. Realistinen talousarvio ja budjetin huolellinen noudattaminen 
→ Tulosyksikkö suunnittelee toimintansa realistisesti ja noudattaa hyväksyttyä budjettia 

 
2. Vapaa valinta -asiakkaiden kotiuttaminen 

→ Jatketaan kotiuttamista perustuen laadukkaisiin palveluihin ja niistä tiedottamiseen 

Seuranta- mit-
tarit 

1. Talousarvio ja TA:n toteuma 
- Huolimatta budjetoitua pienemmiksi jääneistä henkilöstökuluista Konservatiivisen TA:n kustannukset ylittivät 4½ miljoonalla eu-
rolla menobudjetin, mikä oli seurausta ulkopuolisten sairaaloiden sekä lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden lisääntyneistä kustannuk-
sista. Ulkopuolisten sairaaloiden osalta menobudjetti oli lähtökohtaisesti 2,4 miljoonaa euroa edellisvuotta pienempi. 
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Ulkoiset tuotot ja kulut
KONSERVATIIVINEN TULOSALUE

Alkuperäinen 
TA 2019

TA-muutokset Muutettu TA 
2019

TP 2019 Poikkeama

Tuloarviot ja määrärahat

Toimintatuotot 107 703 000 107 703 000 107 344 695 -358 305
Myyntituotot 102 719 000 102 719 000 102 479 020 -239 980

Maksutuotot 4 940 000 4 940 000 4 730 425 -209 575

Tuet ja avustukset 0 0 2 800 2 800

Vuokratuotot 6 000 6 000 6 705 705

Muut toimintatuotot 38 000 38 000 125 745 87 745

Toimintakulut -83 259 400 -83 259 400 -87 886 136 -4 626 736
Henkilöstökulut -33 113 400 -33 113 400 -32 840 639 272 761

Palvelujen ostot -38 058 000 -38 058 000 -42 091 400 -4 033 400

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 853 000 -11 853 000 -12 607 479 -754 479

Vuokrat -234 000 -234 000 -246 984 -12 984

Muut toimintakulut -1 000 -1 000 -99 634 -98 634

Toimintakate 24 443 600 24 443 600 19 458 559 -4 985 041

Vuosikate 24 343 600 24 343 600 19 457 225 -4 886 375

Poistot ja arvonalentumiset -418 000 -418 000 -396 870 21 130

Tilikauden tulos 23 925 600 23 925 600 19 060 355 -4 865 245

Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut
KONSERVATIIVINEN TULOSALUE

Alkuperäinen 
TA 2019

TA-muutokset Muutettu TA 
2019

TP 2019 Poikkeama

Tuloarviot ja määrärahat

Toimintatuotot 124 906 901 124 906 901 124 832 499 -74 402
Myyntituotot 119 922 901 119 922 901 119 966 824 43 923

Maksutuotot 4 940 000 4 940 000 4 730 425 -209 575

Tuet ja avustukset 2 800 2 800

Vuokratuotot 6 000 6 000 6 705 705

Muut toimintatuotot 38 000 38 000 125 745 87 745

Toimintakulut -111 680 162 -111 680 162 -117 058 862 -5 378 700
Henkilöstökulut -33 113 400 -33 113 400 -32 840 639 272 761

Palvelujen ostot -66 478 762 -66 478 762 -71 264 126 -4 785 364

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 853 000 -11 853 000 -12 607 479 -754 479

Vuokrat -234 000 -234 000 -246 984 -12 984

Muut toimintakulut -1 000 -1 000 -99 634 -98 634

Toimintakate 13 226 739 13 226 739 7 773 637 -5 453 102

Vuosikate 13 126 739 13 126 739 7 772 304 -5 354 436

Poistot ja arvonalentumiset -418 000 -418 000 -396 870 21 130

Tilikauden tulos 12 708 739 12 708 739 7 375 434 -5 333 306

Vyörytyserät -12 530 222 -12 530 222 -12 530 225 -3
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Konservatiivinen  Henkilötyövuosi 
Henkilötyövuosi muutos 2018/2019 vuo‐

teen 

   2019  2018  HTV  % 

Hoitohenkilöstö  372,51  378,38  ‐5,87  ‐1,55 % 

Lääkärihenkilöstö  96,26  94,27  1,99  2,11 % 

Toimistohenkilöstö  0,16  0,92  ‐0,76  ‐82,39 % 

Tutkimushenkilöstö  38,22  37,79  0,43  1,14 % 

Kaikki yhteensä  507,16  511,36  ‐4,20  ‐0,82 % 
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1.5.3  Psykiatrian tulosalue  
 
Tulosaluelylilääkäri (vt) Kati Kallio ja tulosalueylihoitaja Jaana Metsälä. Vuoden 2019 aikana toimivat 
tulosalueylilääkärinä Stephan Salenius 1.1-11.8.19 ja vs. tulosalueylihoitajana Jalmiina Nummelin 
1.1.-1.12.19. 
 
 
Henkilöstö ja osaaminen  
 
Hoitohenkilökunnan avoimiin virkoihin ja toimiin sekä pitkäaikaisiin sijaisuuksiin on löytynyt pääsään-
töisesti hakijoita. Kesällä 2019 oli vaikeuksia saada riittävästi osaavia sijaisia, joten toiminnan kesä-
aikainen supistus jouduttiin toteuttamaan suunniteltua laajempana. Henkilöstö osallistui työnohjauk-
siin ja koulutuksiin aktiivisesti. Koko tulosalueella henkilökunnalle järjestettiin kognitiivisen käyttäy-
tymisterapian pidempi koulutus työnohjauksineen. Lisäksi Khshp:n järjestämään sairaanhoitajien 
täydennyskoulutukseen osallistui tulosalueeltamme 10 sairaanhoitajaa.  
 
Kehityskeskusteluja henkilökunnan kanssa on käyty tulosalueella melko kattavasti. Aktiivisen var-
haisen tuen toimintamallia on käytetty tarvittaessa. Yksiköiden moniammatilliset kehittämispäivät ja 
yksikkökokoukset ovat toteutuneet koko tulosalueella hyvin. 
 
Kaikilla psykiatrian erikoisaloilla lääkäreistä oli pulaa ja haasteena edelleen on lääkäreiden vaihtu-
vuus aiheuttaen mm. hoitojaksojen pitenemistä. Aikuispsykiatrialla jouduttiin edelleen turvautumaan 
lääkäripalveluiden ostoon ja tämä lisääntyi alkukesästä, osastoilla lääkärien määrässä oli koko syk-
syn jopa 50 %:n vaje. Nuorisopsykiatrialla toiminta saatiin toteutettua ilman ostopalveluja virassa 
olevien tehdessä lisätöitä. Lastenpsykiatrialla osa vuotta toimittiin ilman ylilääkäriä, kunnes loppu-
kesästä virkaan saatiin sijainen.  
 
Toiminta ja yhteistyö 

Kuntalaskutettavien käyntien lukumäärä lisääntyi 7 % ollen psykiatrian tulosalueella yhteensä 56 
624. Lähetteiden määrä tulosalueella kasvoi vuodesta 2018 3,2 % ollen yhteensä 3097 kappaletta. 
Tulosalueelle saapuneista lähetteistä 92 % käsiteltiin kolmen vuorokauden kuluessa. Hoitopäiviä oli 
kaikkiaan 22 651 kpl ja hoitojaksoja 1115. 

Aikuispsykiatrian tulosyksikössä lähetemäärä pysyi vuonna 2019 vuoden 2018 tasolla, avohoidon 
lähetteiden määrän ollessa vuonna 2019 1939 kappaletta. Kuntalaskutettavien avokäyntien mää-
rässä oli kasvua 3,6 % edelliseen vuoteen verrattuna, käyntimäärän ollessa 37 172.  Aikuispsykiat-
rian vuodeosastoilla hoitojaksoja oli yhteensä 847, kun vuonna 2018 oli 874 hoitojaksoa.   

Lastenpsykiatrian tulosyksikössä lähetteiden määrässä oli kasvua vuonna 2019 10,8 %, ja yhteensä 
lähetteitä oli 257 kpl. Kuntalaskutettavien avokäyntien määrä kasvoi 9,3 % ollen 4687 eli 398 käyntiä 
edellisvuotta enemmän. Viikko-osastolle oli jonoa kriisi-, tutkimus- ja hoitojaksoille.  

Nuorisopsykiatrian lähetteet lisääntyivät kokonaisuudessaan 9,6 % edellisvuoteen verrattuna (v. 
2019 538 kpl, v. 2018 491 kpl). Kuntalaskutettavien avokäyntien määrä kasvoi 11,1 % (v.2018 
11 990 kpl). Osastohoitojaksot lisääntyivät 19 % (v.2019 213 jaksoa, v. 2018 179 jaksoa). Lasten-
psykiatrian osaston lasten viikonloppuhoito toteutettiin nuorisopsykiatrian osastolla vuoden 2019 ai-
kana yhteensä neljän viikonloppujakson verran. 
 
Lastenpsykiatrian yksikkö on toiminut väistötiloissa 2/2014 alkaen, ja tämä on vaikuttanut yksikön 
toimintaan myös vuonna 2019. Poliklinikan tilat toimivat kolmessa eri rakennuksessa, ja osastolla 
on käytössä yksi potilaspaikka vähemmän tila-asioiden takia. Viikonloppuisin välitöntä akuuttia las-
tenpsykiatrista osastohoitoa tarvitsevien lasten hoito järjestettiin yhteistyössä Tampereen yliopistol-
lisen sairaalan sekä muiden yliopistollisten sairaaloiden kanssa.  
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Lastenpsykiatrian työn sisältöjen ja toimintamuotojen suunnittelemista sekä kehittämistyötä jatkettiin 
myös vuonna 2019. Perusterveydenhuollon kanssa toteutettiin säännöllisiä yhteistyöpalavereja ja 
uuden tyyppisenä toimintana aloitettiin konsultaatiotyöryhmä perustasolle. 

Alaikäisten psykiatrista arviota tarvitsevien potilaiden määrässä tapahtui huomattava nousu ja lop-
puvuodesta tiivistettiin näiden potilaiden hoidon yhteistyötä ensiavun kanssa ja tätä on tarkoitus jat-
kaa myös vuonna 2020. 
 
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). 
 
Nuorten mielenterveyspalveluiden toiminnallinen kokonaisuus – työryhmä kokoontui säännöllisesti 
Hämeenlinnassa ja Riihimäellä, mukana näissä oli esimiestason edustajat jäsenkunnista ja nuoris-
psykiatrian yksiköstämme ylilääkäri ja avopuolen apulaisosastonhoitaja. Lisäksi nuorispsykiatrian 
erikoislääkäri ja avopuolen apulaisosastonhoitaja antoivat nuorisopsykiatrian konsultaatioita perus-
tason työryhmille (mm. kouluterveydenhoitajat, kuraattorit, psykologit, lastensuojelu, erityisopettajat, 
lääkäreitä) ja näitä tehtiin 30 kappaletta eri paikkakunnilla (Hämeenlinna, Hausjärvi, Loppi, Riihimäki, 
Janakkala, Hattula). 
 
Aikuispsykiatrian avohoidossa jatkettiin uudistettujen tutkimus- ja hoitoprosessien toimintakäytäntö-
jen juurruttamista. Vuosina 2017 ja 2018 psykiatrian poliklinikoilla otettiin käyttöön strukturoitu uusien 
potilaiden ensikäyntimalli hoidon tarpeen selvittelyä varten, tämä osoittautui kuitenkin kokonaisre-
surssit huomioiden varsin raskaaksi ja siitä luovuttiin osittain jo 2018 ja vuonna 2019 tämä toiminta 
jatkui vain pienimuotoisena. Lähetekäsittelyssä on siirrytty osastonylilääkäreiden ja apulaisosaston-
hoitajien yhteistyössä tapahtuvaan hoidon tarpeen arviointiin. Näin saatiin työntekijäresurssia siirret-
tyä enemmän arvioinnista potilaiden hoitoon. Perusterveydenhuollon toimijoiden kanssa järjestettiin 
yhteistyöpalavereja. Somaattisten alojen konsultaatioita varten osoitettiin lisää lääkärityöaikaa yleis-
sairaalapsykiatriaan. 
 
ECT-hoidon eli ns. sähköhoidon kehittäminen oli keskeinen painopistealue tulosalueen toiminnassa 
vuonna 2019.  ECT-hoitoja annettiin osasto P5:n ja heräämön yhteistyönä 1.1. – 5.6.2019 välisenä 
aikana yhteensä 294 kertaa. ECT-poliklinikka aloitti toimintansa remontoiduissa F2-siiven tiloissa 
10.6.2019, tavoitteena se, että jatkossa hoidot annetaan polikliinisesti potilaille. Kevään 2019 aikana 
viisi sairaanhoitajaa koulutettiin ECT-hoitojen toteuttamiseen, joista kolme sairaanhoitajaa työsken-
telee kokoaikaisesti ECT-poliklinikalla. ECT-poliklinikan tiloissa hoitoja toteutettiin 10.6.-31.12.2019 
yhteensä 508 kertaa. Tämä oli merkittävä lisäys vuoden 2019 aikana annettuihin hoitoihin. Yhteensä 
vuonna 2019 toteutui 802 hoitoa, kun vuonna 2018 niitä toteutui osasto P5:n kautta yhteensä 577 
kertaa. Tavoite jatkossa on noin 1000 ECT-hoitoa vuodessa. 
 
Myös rTMS- hoitojen (magneettistimulaatiohoito) antamista on vahvistettu psykiatrian poliklinikalla 
ja tullaan vahvistamaan myös tulevaisuudessa.   
 
Aikuispsykiatrian osastoilla jatkettiin edelleen Safewards –toimintamallin käyttöönottoa osana pakon 
käytön vähentämistä. Mielenterveyslain mukaisessa tahdosta riippumattomassa hoidossa oleviin 
potilaisiin kohdistuvien rajoitustoimien määrää seurattiin psykiatrian johtoryhmissä ja havaittuihin 
eristämistoimien määrän nousuun reagoitiin selvittämällä hoitoja potilaskohtaisesti. Kanta-Hämeen 
sairaanhoitopiirissä on aiemmin lepositeiden käyttö väkilukuun suhteutettuna ollut vähäistä verrat-
tuna muihin sairaanhoitopiireihin ja eristysten käyttö keskitasoa. Kuitenkin vuonna 2019 eristysten 
lukumäärässä tapahtui n. 75 % nousu ja lepositeiden käyttökerrat kaksinkertaistuivat ja samalla eris-
tyksiin käytetty yhteisaika lisääntyi. Kehityssuunta on erittäin huolestuttava. Tapaukset selvitettiin ja 
varsinkin lepositeiden tilastoon vaikuttaa yksittäinen vaikeahoitoinen potilas, mutta henkilökunnan 
perehdytykseen ja ohjaamiseen uhkaavissa väkivaltatilanteissa toimimiseen tulee jatkossa kiinnittää 

Valtuusto 09.06.2020 § 9 Liite 4



52 
 
 

 
 

enemmän huomiota, jotta muut keinot tilanteen rauhoittamiseksi saadaan paremmin käyttöön. Osas-
ton P2 hoitajia oli vastuussa järjestämässä Pakon käytön vähentämisen valtakunnallisia verkosto-
päiviä Hämeenlinnaan ja osastojen henkilökunta osallistui niihin aktiivisesti. 
Tulosalueella aloitettiin omavalvontasuunnitelman päivitys ja laajentaminen ja tämä jatkuu keväällä 
2020. 
 
Tulosalueella Assi-suunnitteluun osallistuttiin aktiivisesti myös vuonna 2019. Toiminallisen suunnit-
telun myötä tavoitteena on suunnitella psykiatrisille potilaille inhimillisempi ja toimivampi tulevaisuu-
den sairaala, jossa tilat vastaavat hoidon vaatimuksia henkilökunnan ja potilaiden tarpeet huomioi-
den. Erityisesti osastotoiminnoissa on kehitetty turvasolumallia, jossa erilaisin tilaratkaisuin pyritään 
vähentämään pakon käyttöä. 
 
Asiakasnäkökulma  
 
Tulosalueella asiakaspalautteita kerättiin paperilomakkeilla ja sähköisesti sairaanhoitopiirin nettisi-
vujen kautta. Lisäksi palautetta saatiin Happy or Not-laitteen avulla. Sekä paperiset että internetin 
kautta tulleet asiakaspalautteet käsiteltiin yksikköjen osastokokouksissa ja kehittämispäivissä. Mikäli 
palaute sisälsi asiakkaan yhteydenottopyynnön, otettiin asiakkaaseen yhteyttä. Saatujen palauttei-
den perusteella tehostettiin mm. henkilökunnan hoidollista läsnäoloa osastoilla sekä pyrittiin pienillä 
hankinnoilla lisäämään potilasviihtyvyyttä osastoilla.  
 
Keväällä 2019 valmistui toisesta kokemusasiantuntijakoulutuksesta 12 kokemusasiantuntijaa. Kou-
lutus toteutettiin pääosin sairaanhoitopiirin omana toimintana. Tällä hetkellä Kanta- Hämeen alueelta 
löytyy yhteensä 23 koulutettua kokemusasiantuntijaa. Koulutetut kokemusasiantuntijat ovat työsken-
nelleet ammattilaisten tukena sairaanhoitopiirissa kouluttajina mm. sairaanhoitajien täydennyskou-
lutuksessa, psykiatrian tulosalueella yksiköiden kehittämispäivissä, Kantasairaala-hankkeessa sekä 
erilaisten ryhmien vetäjinä. Lisäksi he osallistuivat keväällä päättyneen toisen kokemusasiantuntija-
koulutuksen koulutustilaisuuksien vetämiseen.  
 
Talous  
 
Taloustilannetta on seurattu yksikkökokouksissa ja johtoryhmässä säännöllisesti. Kulujen osalta tu-
losalue pysyi osittain taloussuunnitelman raamissa. Henkilöstökulut kokonaisuudessaan pysyivät 
raamissa. Ostot ulkopuolisista sairaaloista ylittyivät yhteensä n. 815 000 euroa. Ulkopuolisten sai-
raaloiden käyttö on ennakoimatonta ja johtuu sijoitettujen potilaiden tarpeista sekä vaikeahoitoisten 
potilaiden määrästä.  
 
Ulkopuolisten sairaaloiden toteumaa lisäsi pakollinen varaus summasta, joka koostuu Hämeenlin-
nasta Kuopioon muuttaneen henkilön hoitomaksuista vuodelta 2019. Kuopion kaupunki on katsonut, 
että kyseessä olevista hoitomaksuista vastaa entinen kotikunta, joka on Hämeenlinna. 
Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut valitusasian Kuopion kaupungin hyväksi. 
 
Kotikuntakorvauksia tuli ulkopaikkakuntalaisten hoitamisen lisäännyttyä erityisesti nuorisopsykiat-
rian osastolla yli arvion. 
 
Riskien hallinta 
 
Onnistuminen osaavan henkilöstön rekrytoinnissa on toiminnan kannalta oleellisen tärkeää. Lääkä-
rien saaminen virkoihin on edelleen haasteellista ja myös psykologien sijaisuuksiin on ollut vaike-
ampi löytää tekijöitä. Yhtenä vuoden 2020 kehitystavoitteena onkin koko tulosalueen lääkäri- ja psy-
kologirekrytoinnin kehittäminen. Hoitohenkilöstöä on toistaiseksi saatu rekrytoitua vakituisiin toimiin 
ja pitkiin sijaisuuksiin.  
 
Monipuoliset ja suurelle henkilöstöryhmälle suunnatut menetelmäkoulutukset mahdollistavat laaduk-
kaiden tutkimus- ja hoitoprosessien ylläpitämisen.   
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Lastenpsykiatrian toimintatiloissa on edelleen ongelmia ja työtiloja ei ole henkilökunnalle riittävästi. 
 
Talouden ja toiminnan reaaliaikainen seuranta on onnistunut seurantajärjestelmien kehityttyä entistä 
paremmiksi. 
Lähetemäärien kasvaessa ja henkilökunnan saatavuuden heiketessä on riskinä potilaiden hakeutu-
minen hoitoon muualle vapaan valinnan kautta. Ottaen huomioon valtakunnallinen psykiatrian alojen 
erikoislääkäritilanne ja tulevina vuosina lisääntyvä eläköityminen, on erityisesti poliklinikoiden toimin-
nassa etsittävä uusia toimintatapoja ja tarkasteltava uudelleen työnjakoa lääkäreiden ja muiden am-
mattiryhmien välillä tarvittaessa muuta ammattikuntaa vahvistamalla. 
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Henkilöstö ja osaaminen 

SHP Strategi-
nen tavoite 

Osaava, motivoitunut, hyvinvoiva ja toiminnan laajuuteen nähden riittävä henkilöstö 
Ammattilaisia houkutteleva työympäristö, jatkokoulutus- ja etenemismahdollisuudet ja edut  

SHP Kriittiset 
menestys-teki-
jät 

  Osaamisen varmistaminen 
 Yhteiset tavoitteet, sitoutuminen ja yhdessä tekeminen 
 Haluttu työpaikka 
 

Tavoitteet ja to-
teuttamis-suun-
nitelma 

Henkilöstön hyvinvoinnin pa-
rantaminen 
 
 
 
 
 
 
 

Toteuttamissuunnitelma 
 Viestinnän avoimuus, läpinäkyvä toiminta sekä organisaation sisällä että yhteis-

työkumppaneille 
 Koulutukset suunnitellaan tiiviisti perustehtävää tukeviksi näyttöön perustuen 
 Työnohjaukset, niin yksilö- ryhmä kuin menetelmiin liittyvät, huolehditaan jokaisen 

työntekijän käyttöön 
 Työtehtävästä riippuen mahdollistetaan oman työn suunnittelua mm. työaikapan-

kin joustavalla käyttämisellä 
 Henkilöstön mukaan ottaminen yksiköiden kehittämistyöhön  

Laadukas johtaminen ja esi-
miestyö 

 Jokaisen tulosyksikön johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti 
 Esimiehille esimies- ja johtamiskoulutusta 
 Päivittäisjohtamisen mahdollistaminen: säännölliset tapaamiset ja henkilöstön 

saatavilla oleminen 
 huolehditaan uusien työntekijöiden perehdyttämisestä kaikissa ammattiryhmissä 
 huolehditaan opiskelijoiden laadukkaasta ohjaamisesta niin lääkärien, psykolo-

gien kuin hoitohenkilöstön osalta 
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Seurantamittarit

 Johtoryhmän muistiot 
 Sairauspoissaolot, koulutusten määrä, kehityskeskustelut, osaamisen arviointi ja yksikön omat mittarit 
 Työaikapankin käyttö 
 Työnohjausten määrä 

 
Arviointi:  

 Psykiatrian tulosalueen johtoryhmä kokoontui v. 2019 10 kertaa 
 Aikuispsykiatrian, nuorisopsykiatrian ja lastenpsykiatrian yksikkökokoukset ovat kokoontuneet säännöllisesti 
 Johtoryhmän ja yksikkökokousten pöytäkirjat löytyvät intrasta 
 Osastoilla ja poliklinikoilla toteutuivat henkilöstöryhmät säännöllisesti, joista laaditut pöytäkirjat löytyvät x-asemalta 
 Lastenpsykiatrian vt. ylilääkäri on aloittanut ERVA-alueen johtajakoulutuksessa 
 Psykiatrian poliklinikoilta kaksi lääkäriä ollut johtamiskoulutuksessa 
 Sairauspoissaolot v. 2019 4887 pv yhteensä (vuonna 2018 4 376 pv). Työtapaturmien määrä lisääntyi. Tulosalueella 

pyritään aktiivisesti kiinnittämään huomiota väkivaltatilanteiden ennalta ehkäisyyn. Työterveyspalveluiden käyttämi-
seen ohjataan ja kannustetaan työntekijöitä. Varhaisen tuen toimintamallia on käytetty tarpeen mukaan. 

 Sähköisten kehityskeskustelujen toteutuminen 52 % (vuonna 2018 47 %), mutta tässä on vaihtelua eri yksiköiden ja 
ammattiryhmien välillä 

 Työaikapankin hyödyntäminen ja käytön mahdollisuudet vaihtelevat eri yksiköiden välillä.  
 Henkilöstön koulutuspäivien määrä laski sekä lukumäärällisesti että henkilötyövuotta kohden laskettuna, keskimäärin 

6,1 koulutuspäivää henkilötyövuotta kohden, vuonna 2018 6,8. Erityisesti laskua tapahtui tutkimushenkilöstön koh-
dalla. 

 Tulosalueen KKT-koulutukseen osallistui hoitajia, psykologeja, toimintaterapeutteja ja lääkäreitä. Pakon käytön vä-
hentämisen verkoston valtakunnallisille koulutuspäiville osallistui hoitohenkilökuntaa erityisesti osastoilta ja ylilääkäri. 
MAPA-koulutus toteutui suunnitelmien mukaisesti koko tulosalueella. Sairaanhoitajien täydennyskoulutukseen osallis-
tui 10 hoitajaa. Työkiertomahdollisuuksia mahdollistettu työntekijöille. Pidempiin psykoterapiakoulutuksiin on tulosalu-
eelta osallistunut usea työntekijä. 

 Työnohjaukset käytössä niin hoitohenkilöstöllä, tutkimushenkilöstöllä kuin lääkäreilläkin, lääkäreiden työnohjaus toteu-
tuu epätasaisesti 

 Yksiköt järjestivät TYHY- toimintaa keskimäärin 1 pv / vuosi, yksiköiden moniammatilliset kehittämispäivät toteutuivat 
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Toiminta ja yhteistyö 

SHP Strategi-
nen tavoite 

Nopea, oikea-aikainen vaikuttava ja turvallinen hoito 
Yhtenäiset ja tehokkaat hoitoketjut kotoa kotiin PTH-ESH-Erva 

SHP Kriittiset 
menestys-te-
kijät 

 Päivystävä ja elinvoimainen keskussairaala 
 Yhteistyön ja kumppanuuksien tiivistäminen 
 Hoitoketjujen aktiivinen kehittäminen ja uudistaminen 
 Digitaaliset palvelut 

Tavoitteet ja 
toteuttamis-
suunnitelma 

Yhteistyön vahvistaminen ERVA-alu-
eella, maakunnassa ja organisaation 
sisällä 
 
 
 

Toteuttamissuunnitelma 
 Toimivien ja saumattomien hoitoketjujen kehittäminen laajojen yhteistyöver-

kostojen kesken (esim. perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, yliopisto-
sairaala, yksityissektori, sosiaalitoimi, sivistystoimi, päihdepalvelut ja 3. sek-
tori) 

 säännölliset yhteistyöpalaverit 
 rajapintatyöskentely etsien yhteisiä kehittämis- ja yhteistyökohteita 

 
 
Hoidon hyvä saatavuus ja laadukas 
hoito 
 

 Tutkimus ja hoito perustuvat tutkittuun tietoon ja sen pohjalta laadittuihin yk-
silöllisiin hoitosuunnitelmiin 

 Perusteltu ostopalvelupsykoterapioiden käyttö kaikilla psykiatrian erikois-
aloilla 

 Potilasturvallisuuteen panostaminen ja jatkuva seuranta 
 Kokemusasiantuntijoiden käyttäminen osana asiakkaan tutkimus- ja hoito-

prosessia 
 Perheen ja läheisten mukaanotto ja huomioiminen sekä tarvittaessa per-

heenjäsenten hoitoon ohjaus 
 Oikea-aikainen tutkimukseen ja hoitoon pääsy sekä kokonaisvaltainen 

hoito-ote asiakkaan somaattinen terveydentila ja sosiaalinen tilanne huomi-
oiden 

 Aikuispsykiatrian Intensiivipoliklinikan toiminnan aloittaminen ja kehittämi-
nen 
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 Polikliinisen ECT-yksikön toiminnan käynnistäminen 
 psykiatrisen sh:n vo –toiminnan kehittäminen yhteistyössä päivystyksen 

kanssa 
 Safewards- toiminnan jalkauttaminen aikuispsykiatrian osastoille 

Seuranta-
mittarit 

Lähetearvio tehdään kolmessa vuorokaudessa 90 prosentissa lähetteistä. Hoidon ja palvelutarpeen arviointi tehdään 7 vrk:n 
kuluessa käyttäen strukturoitua menetelmää 
Tehtyjen MINI-tutkimusten määrä (strukturoitu diagnostinen haastattelu) 
Haipro –ilmoitukset, eristystilastot 
E-palveluiden käyttöönottaminen 
Ostopalvelupsykoterapioiden käyttäminen ja kustannukset  
 
Arviointi:  

 Kaikilla psykiatrian erikoisaloilla on pidetty yhteistyöpalavereja perusterveydenhuollon ja muiden yhteistyökumppanei-
den kanssa 

 Lähetearvio tehtiin kolmessa vuorokaudessa 92%:ssa lähetteistä 
 Lähetteiden määrä psykiatrian poliklinikalla Hämeenlinnassa noussut 10,5 % ja Riihimäellä laskenut 16,9 % 
 Nuorisopsykiatrialla lähetteiden määrä noussut 9,6 % 
 Lastenpsykiatrialla lähetteiden määrä noussut 10,8 % 
 Aikuispsykiatrian vuodeosastoilla hoitojaksoja oli yhteensä 847, osastojen kuormitus 85 % yhteensä 
 MINI- tutkimusten määrää ei ole seurattu, mutta sovittu tehtäväksi kaikille uusille potilaille 
 ECT-poliklinikan toiminta käynnistyi hyvin; v. 2019 802 ECT-hoitoa, vuonna 2018 577 hoitokertaa 
 Ostopalveluna tuotettaviin lyhytpsykoterapioihin pyrittiin ohjaamaan aktiivisesti, Hämeenlinnan poliklinikalla budje-

toiduista rahoista käytettiin 61 % ja Riihimäellä budjetoitu summa ylittyi 44 %:lla. 
 HaiPro- ilmoitusten määrä v. 2018 tasolla, yhteensä v. 2019 256 kpl (läheltä piti 40% ja tapahtui potilaalle 42%) 
 Sekä eristysten että sitomisten määrässä ja kestossa merkittävää nousua vuoteen 2018 verrattuna. Kehityssuunta on 

huolestuttava ja otetaan huomioon perehdytyksessä ja ohjauksessa. 
 Safewards-toimintaa lisättiin edelleen osastoilla 
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Asiakas 

SHP Strategi-
nen tavoite 

Asiakaslähtöinen toiminta- ja palvelukulttuuri 

SHP Kriittiset 
menestysteki-
jät 

  Hoitaminen on palvelua- hoitokokemus on myös palvelukokemus 
 Asiakaspalveluasenne- kohtaamisen ja kuulluksi tulemisen korostunut merkitys 
 Asiakassuhteiden säilyttäminen ja uusien asiakkaiden hankinta (asiakkaan valinnanvapaus) 
 Markkinointi ja brändäys osana toiminnan kehittämistä 
 Hoidon laatu, potilasturvallisuus ja prosessien toimivuus  
 Uuden sairaalan asiakaslähtöinen suunnittelu 
 

Tavoitteet ja 
toteuttamis-
suunnitelma 

 Palvelukokemuksen ja 
asiakastyytyväisyyden pa-
rantaminen 

Toteuttamissuunnitelma  

 Oikea-aikainen tutkimukseen ja hoitoon pääsy 
 Sujuva yhteistyö muiden asiakasta palvelevien tahojen kanssa, hoitoketjut kuntoon, mm 

yhteinen hoitopaikan arviointi 
 Hoidon vaikuttavuuden lisäys – tarjotaan oikeaa palvelua oikeassa paikassa oikea-aikai-

sesti 
 Hoito on turvallista 
 Potilaan osallistaminen hoitosuunnitelmansa laadinnassa ja hoidossa 
 Tukiverkkojen, mm omaisten, lisääntynyt hyödyntäminen

Uusien palvelumuotojen 
kehittäminen (digitaaliset 
palvelut) sekä kokemusasi-
antuntijoiden hyödyntämi-
nen toiminnan kehittämi-
sessä 
 

 Kokemusasiantuntijoiden koulutus jatkuu 
 Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen toimintojen suunnittelussa jatkuu 
 Selvitellään etävastaanottojen käyttöönoton mahdollisuutta, esim videovastaanotto koti-

käyntien sijaan ja täydennykseksi Päijät-H:n hyky:n esimerkin mukaan 
 Etäyhteyksien kehittämiseen osallistuminen 
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Seuranta- 
mittarit 

  Toiminnankehittämispäivien ja yhteistyökokousten määrä 
 Kehittämissuunnitelmien toteutumisen arviointi 
 Happy or not –mittaukset ja muut kerätyt ja spontaanit asiakaspalautteet 
 Kantelut ja muistutukset 
 Exreport, mm lähetteenkäsittelyaika, arvioinnin-/hoidonaloitusaika 
 Haipro-seuranta 
 
Arviointi: 

 Koulutettiin 12 uutta kokemusasiantuntijaa 
 Kokemusasiantuntijoita oli mukana ryhmien vetäjinä, Assi-suunnittelussa ja kehittämispäivillä 
 Etäpalveluiden aloittaminen ei mahdollistunut, yksiköissä valmius olemassa 
 Hämeenlinnan psykiatrian poliklinikalla Happy or Not –laitteella 1489 palautetta, palautteista 95 % positiivisia, 5/19 al-

kaen keski-indeksi 92 
 Asiakaspalautteiden kysely yksiköissä on säännöllistä mutta palautteiden määrä on silti pysynyt vähäisenä, koko tulos-

alueella 1067 paperista palautetta. Kokemus vastaanotosta erittäin hyvä 4,6, kokemus hoidosta 4,06 ja läheisen koke-
mus 4,45, suosittelu-% 80. Asiakaspalautetta kerätty aktiivisesti myös hoitoneuvottelujen yhteydessä. 

 Kanteluita ja muistutuksia v. 2019 yhteensä 42 kpl (v. 2018 33 kpl) 
 Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa aktiivista: FinFami Kanta – Hämeen kanssa järjestetty omaisten infotilaisuudet 

Hämeenlinnassa ja Riihimäellä yhteensä 7 kertaa, mukana koulutettu kokemusasiantuntija. 
 Yhteistyössä FinFami Kanta- Hämeen kanssa järjestettiin koulutus Surevan kohtaaminen, koulutus oli avoinna alueelli-

sesti (Hml kaupunki, Riku, Setlementti ), osallistumismahdollisuus myös omaisille ja läheisille  
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Talous 

SHP Strategi-
nen tavoite 

Toimintakatteen kasvu 
Toimintakulujen hallinta 
Kustannustietoisuus 

SHP Kriittiset 
menestys-te-
kijät 

 Vapaavalinta asiakkaiden ”kotiuttaminen” / vapaavalinnan kohde 
  Tuottavuuden parantaminen / kustannuskasvun hallinta 
  Tasapainoinen talous 
 Talouden kokonaisuuden hallinta, raportointi ja ennustaminen 
  Liiketoimintaosaaminen 
  ESH/PTH/SOS rahoitusmallin konseptointi 
 

Tavoitteet ja 
toteuttamis-
suunnitelma 

 Yksiköille konkreettiset  
toimintatavoitteet 

Toimeenpanosuunnitelma 
 yksiköiden tavoitteiden toteutumisen seuranta ja tarv. toimenpiteet 

Toimintakulut pysyvät  
annetussa budjetissa 

 
 säännöllinen. toimintakulujen seuranta ja tarv. toimenpiteet 

Vapaa valinta -asiakkaiden ko-
tiuttaminen 
 

 
 Laadukkaista palveluista aktiivinen viestintä  

Ulkopuolisten sairaaloiden 
käytön minimointi 

 
 Toimiva ja perusteltu työjako ulkopuolisten sairaaloiden kanssa huomioiden esim. si-

joitetut alaikäiset  ja THL:n hoitoon määräämät asiakkaat (otetaan edelleen omaan 
yksikköön jatkohoitoon mahdollisuuksien mukaan) 

Seuranta-
mittarit 

 Toimintasuoritteet 
 Toimintakulut 
 Vapaa valinta 
 Ostot ulkopuolisista sairaaloista 
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Arviointi: 
 Psykiatrisen tulosalueen toiminnan ja talouden seuranta on ollut systemaattista  
 Toimintakulut 103 %, alijäämä sisäisten erien ja vyörytysten kanssa on 219 995 euroa 
 Vapaa valinta aikuispsykiatrialla yhteensä 281 403, lisäystä 47 % vuoteen 2018, nuorisopsykiatrialla vapaa valinta kas-

voi 19 % (16 206 €), lastenpsykiatrialla vapaa valinta vähentyi 28 % (46 344 €) vuoteen 2018 verrattuna. 
 Ostot ulkopuolisista sairaaloista ylittyivät 128% 
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Ulkoiset tuotot ja kulut
PSYKIATRIAN TULOSALUE

Alkuperäinen 
TA 2019

TA-muutokset Muutettu TA 
2019

TP 2019 Poikkeama

Tuloarviot ja määrärahat

Toimintatuotot 26 553 000 26 553 000 26 916 325 363 325
Myyntituotot 26 102 000 26 102 000 26 465 013 363 013

Maksutuotot 445 000 445 000 443 804 -1 196

Tuet ja avustukset 0 0 1 500 1 500

Muut toimintatuotot 6 000 6 000 6 007 7

Toimintakulut -20 277 500 -20 277 500 -20 731 390 -453 890
Henkilöstökulut -13 560 500 -13 560 500 -13 248 812 311 688

Palvelujen ostot -5 722 000 -5 722 000 -6 438 347 -716 347

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -401 000 -401 000 -370 162 30 838

Vuokrat -591 000 -591 000 -668 465 -77 465

Muut toimintakulut -3 000 -3 000 -5 604 -2 604

Toimintakate 6 275 500 6 275 500 6 184 935 -90 565

Vuosikate 6 275 500 6 275 500 6 184 917 -90 583

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

Tilikauden tulos 6 254 500 6 254 500 6 169 003 -85 497

Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut
PSYKIATRIAN TULOSALUE

Alkuperäinen 
TA 2019

TA-muutokset Muutettu TA 
2019

TP 2019 Poikkeama

Tuloarviot ja määrärahat

Toimintatuotot 26 553 000 26 553 000 26 950 765 397 765
Myyntituotot 26 102 000 26 102 000 26 499 453 397 453

Maksutuotot 445 000 445 000 443 804 -1 196

Tuet ja avustukset 1 500 1 500

Muut toimintatuotot 6 000 6 000 6 007 7

Toimintakulut -21 206 580 -21 206 580 -21 838 185 -631 605
Henkilöstökulut -13 560 500 -13 560 500 -13 248 812 311 688

Palvelujen ostot -6 651 080 -6 651 080 -7 545 142 -894 062

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -401 000 -401 000 -370 162 30 838

Vuokrat -591 000 -591 000 -668 465 -77 465

Muut toimintakulut -3 000 -3 000 -5 604 -2 604

Toimintakate 5 346 420 5 346 420 5 112 579 -233 840

Vuosikate 5 346 420 5 346 420 5 112 562 -233 858

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

Tilikauden tulos 5 325 420 5 325 420 5 096 648 -228 772

Vyörytyserät -5 316 642 -5 316 642 -5 316 643 -1
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Psykiatria  Henkilötyövuosi 
Henkilötyövuosi muutos 2018/2019 vuo‐

teen 

   2019  2018  HTV  % 

Hoitohenkilöstö  189,64  187,79  1,85  0,99 % 

Lääkärihenkilöstö  24,77  25,15  ‐0,39  ‐1,53 % 

Toimistohenkilöstö  1,11  1,50  ‐0,39  ‐26,02 % 

Tutkimushenkilöstö  22,34  23,46  ‐1,12  ‐4,76 % 

Kaikki yhteensä  237,86  237,90  ‐0,04  ‐0,02 % 
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1.5.4 Tukipalvelujen tulosalue  
 
Talous- ja tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäki 
 
Henkilöstö ja osaaminen 
 
Tukipalvelujen henkilöstömäärä väheni hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstömäärä, 
joka sisältää myös määräaikaiset työntekijät oli vuodenvaihteessa 2019 yhteensä 439 (vuonna 2018 
443). Henkilöstömäärä väheni mm. pesulapalveluissa toiminnan ja henkilöstön siirryttyä 1.1.2019 
Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy:n palvelukseen 
 
Työterveyslaitoksen työhyvinvointitutkimus toteutettiin vuonna 2019. Tutkimukseen vastasi tukipal-
veluista 298 henkilöä eli 59%. (v. 2017 vastaisi 347 henkilöä eli 75% tukipalvelujen henkilöstöstä). 
Tukipalvelujen henkilöstön työhyvinvointi on lisääntynyt kaikilla mittareilla Työterveyslaitoksen aiem-
min vuonna 2017 tehtyyn hyvinvointitutkimukseen verrattuna.  
 
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 käyttöön otettua etätyökokeilua jatkettiin saneluiden purussa. Tällä 
pystyttiin sihteerityön yksikön osalta vähentämään sairauslomien määrää merkittävästi.  
 
 
Toiminta ja yhteistyö 
 
Taloushallinnon palveluista kirjanpito, reskontrat ja laskunkierto hankitaan Sarastia Oy:ltä (entinen 
KuntaPro Oy). Lisäksi Sarastia tuottaa tilinpäätös- ja talousarviolaskelmat. Potilaslaskutus- ja perintä 
ostetaan Lowell Oy:ltä (entinen Lindorff Oy). 
  
Sairaanhoitopiiri oli mukana useiden sairaanhoitopiirien yhteisessä potilashallinnon järjestelmien uu-
distamisprosessissa (UNA).  
 
Henkilökunnan suojavaatteiden hankinnassa siirryttiin vuoden 2018 aikana Päijät-Hämeen Tekstiili-
huolto Oy:n toimittamiin vuokravaatteisiin. Pesulatoiminta siirrettiin vuoden 2019 alusta kokonaan 
Päijät-Hämeen Tekstiilihuollolle Oy:lle. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on yhtiön osakas. 
 
Varastotuotteet ostettiin pääosin Kanta Logistiikka Oy:n kautta, jonka omistajina ovat Hämeenlinnan 
kaupunki, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky. Materiaalitoi-
minnoissa hyödynnettiin Kanta Logistiikka Oy:n lisäksi myös Erva-alueen hankintarengasta. Hankin-
noissa tehtiin yhteistyötä myös Tuomi Logistiikka Oy:n kanssa. Suurimmat laite- ja kalustohankinnat 
tehtiin sairaanhoitopiirin omana toimintana.  
 
Sairaanhoitopiirin tekninen huolto on vastannut palvelujen tuottamisesta Hämeenlinnan Terveyspal-
veluille. 
 
Sihteerityön, sairaalahuollon ja välinehuollon yksiköissä on tehty aktiivista oppilaitosyhteistyötä. Sai-
raalahuollon yksikössä hoitologistikon oppisopimuskoulutuksen Lahden ammattikorkeakoulussa 
suoritti viisi väline- ja sairaalahuoltajaa marraskuussa 2019.  
  
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. Hä-
meenlinnan yksikön kahviotoimintaa lukuun ottamatta ravintopalvelut on ulkoistettu Palmia Oy:lle. 
Varasto-, hyllytys- ja kuljetuspalvelut hoitaa Kanta Logistiikka Oy.  
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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 42,2 milj. euroa eli noin 18,6 % (vuonna 2018 18,1 %) kuntayhty-
män kaikista toimintakuluista. Toimintakuluista hieman yli puolet on henkilöstökuluja. Henkilöstökulut 
jäivät alle talousarviossa arvioidun määrärahan. Suurin määrärahaylitys oli palvelujen ostoissa, joi-
hin kuuluvat mm. ICT-palvelut sekä koneiden ja kaluston kunnossapitokustannukset. Palvelujen os-
toissa ylitys syntyi lähinnä ICT-palveluiden kustannuksista, joka johtui erilaisten järjestelmien käyt-
tökulujen arvioitua suuremmasta kasvusta. Lisäksi Ahveniston rakennuksista tehtiin sairaanhoitopii-
rin hallituksen päättämä yhden (1) miljoonan. euron ylimääräinen lisäpoisto, joka kasvatti poistojen 
määrä. Muilta osin tukipalveluiden toimintakulut toteutuivat talousarvion mukaisesti tai jäivät sen alle. 
 
Riskien hallinta 
 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri osti toimintavuonna Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä kahden sisäi-
sen tarkastajan palveluista 20 % eli lähes puolen henkilötyövuoden määrän. Toisen sisäisen tarkas-
tajan pääasiallinen työpiste on Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tiloissa. Yhteistyösopimuksessa 
mukana ollut Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä jäi pois sopimuksesta 31.7.2019, jonka jälkeen 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri osti loppuvuoden ajan 33 % sisäisen tarkastajan palveluista. 
Vuonna 2020 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri liittyy sisäisen tarkastuksen sopimukseen. 
 
Sairaanhoitopiirin strategisten riskien kartoitusta ja niiden hallintakeinoja sekä sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan ohjeistuksen valmistelua jatkettiin toimintavuonna yhteistyössä BDO:n asiantuntijoi-
den kanssa. 
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Henkilöstö ja osaaminen 

SHP Strateginen ta-
voite 
 

Osaava, motivoitunut, hyvinvoiva ja toiminnan laajuuteen nähden riittävä henkilöstö 
Ammattilaisia houkutteleva työympäristö, hyvät jatkokoulutus- ja etenemismahdollisuudet ja edut  

SHP Kriittiset menes-
tystekijät 
 
 

 Osaamisen varmistaminen 
 Yhteiset tavoitteet, sitoutuminen ja yhdessä tekeminen 
 Haluttu työpaikka 

 

Tavoitteet ja toteutta-
missuunnitelma 
 

 Työterveyslaitoksen työhyvinvointikyselyn tuloksissa pysytään vähintään samalla tasolla kuin aiemmin 
 Työhyvinvoinnin parantaminen 
 Oppilaitosyhteistyö 

 
Seuranta- 
mittarit 
 

 Työhyvinvointitutkimuksen tulokset 
 Tukipalveluiden ”fiilismittari” 
 Sairauspoissaolojen määrä 
 Kehityskeskustelujen määrä 
 Koulutuspäivien määrä 

 

Toteutuminen 

 Työterveyslaitoksen työhyvinvointitutkimus toteutettiin vuonna 2019. Tutkimukseen vastasi 298 henkilöä eli 59% 
tukipalvelujen henkilöstöstä (v. 2017 vastaisi 347 henkilöä eli 75% tukipalvelujen henkilöstöstä). Tukipalvelujen 
henkilöstön työhyvinvointi on lisääntynyt kaikilla mittareilla vuoteen 2017 verrattuna. Kokonaissijoitus on suh-
teellinen sijoitusluku, joka kertoo, miten yksikkö sijoittuu organisaation sisäisessä vertailussa. Luku 1 on paras, 
ja luku 100 heikoin sijoitus. Tukipalvelujen henkilöstön työhyvinvoinnin kokonaissijoitus nousi vuoden 2017 ar-
vosta (55) vuoden 2019 arvoon (47).  

 Organisaatiokulttuurin kartoitus tehtiin 2019. 
 Tukipalveluiden työtyytyväisyyttä mitattiin ”fiilismittarilla”, jossa vastusten vihreä väri merkitsi tyytyväisyyttä tai 

hyvää tulosta. Työtyytyväisyydessä vihreiden vastausmäärä nousi helmi-toukokuu välillä (60% -  65%), oma 
työhyvinvointi prosenttiyksikön (48% - 49%), tyytyväisyys oman yksikön ilmapiiriin laski prosenttiyksikön (51% - 
50%) ja tyytyväisyys yhteistyöhön tukipalvelujen henkilöstön kanssa nousi kolme prosenttiyksikköä (57% -- 
60%). 

 Sairauspoissaolojen määrä: nousivat 9283 4,2% (8908 vuonna 2018) 
 Kehityskeskustelujen määrä: kehityskeskusteluprosentti oli 72% (68% vuonna 2018) 

Koulutuspäivien määrä: pysynyt liki samana 602,8 (608,8 vuonna 2018) 
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Toiminta ja yhteistyö 

SHP Strateginen ta-
voite 
 

Nopea, oikea-aikainen vaikuttava ja turvallinen hoito 
Yhtenäiset ja tehokkaat hoitoketjut kotoa kotiin PTH-ESH-Erva 
 

SHP Kriittiset menes-
tys-tekijät 
 
 

 Päivystävä ja elinvoimainen keskussairaala 
 Yhteistyön ja kumppanuuksien tiivistäminen 
 Hoitoketjujen aktiivinen kehittäminen ja uudistaminen 
 Digitaaliset palvelut 

Tavoitteet ja toteutta-
mis-suunnitelma 
 

 Osallistutaan yhteistyöprojekteihin mm. 8-sairaala, Coxa, Ahveniston sairaala ym. 
 Vastataan yksiköiden palvelutarpeeseen, mm. hoitologistikkopalvelujen käynnistäminen 
 Tukipalvelujen riskien tunnistaminen ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi 
  

Seurantamittarit 
 Säännölliset liityntäpintaneuvottelut sekä palvelutasokyselyt 
 Hai-Pro-ilmoitukset 
 Tukipalvelujen tyytyväisyyskysely 

Toteutuminen 

 Palvelutasonarviointia on tehty säännöllisesti ja siinä havaittuihin ongelmiin puututtu. 
 Assia hanketta on kehitetty yhteistyössä kaikkien ammattiryhmien kanssa. 
 Hoitologistikkotoiminta käynnistyi. 
 HaiPro-ilmoituksia tehtiin vuonna 2019 117 kpl. 49% ilmoituksista liittyi tiedonkulkuun tai tiedonhallintaan ja 35 % lait-

teeseen, tarvikkeeseen, ohjelmistoon tai niiden käyttöön. 
 Tukipalvelujen asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin keväällä 2019 (184 vastaajaa). Tuloksia verrattiin keväällä 2018 

tehdyn kyselyn tuloksiin. Keskimäärin asiakkaiden tyytyväisyys oli hieman laskenut. Palveluasenteen keskiarvo as-
teikolla 1-5 oli 3,69 ja palvelun laadun keskiarvo 3,52. Tulokset on läpikäyty tulosalueen johtoryhmässä ja tulosyksi-
köissä. 
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Asiakas 

SHP Strateginen ta-
voite 
 

 
Asiakaslähtöinen toiminta- ja palvelukulttuuri 
 
 

SHP Kriittiset menes-
tystekijät 
 
 
 
 
 

 Hoitaminen on palvelua- hoitokokemus on myös palvelukokemus 
 Asiakaspalveluasenne- kohtaamisen ja kuulluksi tulemisen korostunut merkitys 
 Asiakassuhteiden säilyttäminen ja uusien asiakkaiden hankinta (asiakkaan valinnanvapaus) 
 Markkinointi ja brändäys osana toiminnan kehittämistä 
 Hoidon laatu, potilasturvallisuus ja prosessien toimivuus  
 Uuden sairaalan asiakaslähtöinen suunnittelu 
 
 

Tavoitteet ja toteutta-
mis-suunnitelma 
 

Tukipalvelut varmistavat omalla toiminnallaan potilaan laadukkaan hoidon 
 palvelujen korkea laatu 
 palvelujen oikea-aikaisuus 
 asiakaslähtöisyys 
 palvelujen vastuullinen tuottaminen, asiat hoidetaan kerralla loppuun 

Seurantamittarit 
 Tukipalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 
 Asiakaspalautteet potilailta 
 Palvelutasokyselyt 

Toteutuminen 

 
 Potilaspalautteisiin on vastattu ja niiden perusteella kehitetty toimintaa. 
 Tukipalvelujen johtoryhmässä syksyllä 2019 sairaanhoitopiirin asiakaspalvelun erityisasiantuntijan johdolla käytiin 

läpi asiakkuuksien hallintaa tukipalveluissa 
 

 
 
 
 
 
Talous 
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SHP Strateginen ta-
voite 
 
 

Toimintakatteen kasvu 
Toimintakulujen hallinta 
Kustannustietoisuus 
 

SHP Kriittiset menes-
tys-tekijät 
 
 
 

 Vapaavalinta asiakkaiden ”kotiuttaminen” / vapaavalinnan kohde 
 Tuottavuuden parantaminen / kustannuskasvun hallinta 
  Tasapainoinen talous 
 Talouden kokonaisuuden hallinta, raportointi ja ennustaminen 
 Liiketoimintaosaaminen 
  ESH/PTH/SOS rahoitusmallin konseptointi 
 

Tavoitteet ja toteutta-
mis-suunnitelma 
 
 

 Yksiköiden kustannustietoisuuden lisääminen 
 Ennusteiden kehittäminen, poikkeamiin reagointi 
 Tukipalvelujen toimintakulujen hallinta 
  Kustannuslaskennan tehostaminen ottamalla uusia yksiköitä mukaan 

Seuranta- 
mittarit 

 Kustannuslaskentaan mukaan otettujen uusien yksiköiden määrä 
 Kuukausittainen seuranta ja vertailu talousarvioon 
 Toimintakulujen toteutuminen ja toimenpiteiden vaikutuksen arviointi 
 

Toteutuminen 

 Kustannuslaskenta aloitettu vuonna 2019 röntgentoiminnan osalta, laskentaa jatketaan 2020 
 Tukipalvelujen johtoryhmässä on tehty kuukausittainen seuranta ja vertailu talousarvioon. 
 Toimintakulut ylittyivät 0,7 milj. eurolla (1,8% talousarvioon verraten). Henkilöstökulut alittuivat 0,5 milj. euroa (2,8%), 

palvelujen ostot ylittyivät 2,1 milj. eurolla (17,5%) ja aineet ja tarvikkeet alittuivat 0,4 milj. eurolla (8,1%). Palvelujen 
ostoissa ylittyivät erityisesti ict-palvelut ja tekniikan ostopalvelut. 

 Talonrakennus- ja korjausinvestointibudjetista toteutui 50,2%. Kaikkia suunniteltua investointeja ei aloitettu vuoden 
2019 aikana.  
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Ulkoiset tuotot ja kulut
TUKIPALVELUJEN TULOSALUE

Alkuperäinen 
TA 2019

TA-muutokset Muutettu TA 
2019

TP 2019 Poikkeama

Tuloarviot ja määrärahat

Toimintatuotot 8 467 000 8 467 000 9 033 733 566 733
Myyntituotot 4 190 000 4 190 000 3 769 585 -420 415

Maksutuotot 2 000 2 000 268 -1 732

Tuet ja avustukset 400 000 400 000 486 844 86 844

Vuokratuotot 3 240 000 3 240 000 3 190 998 -49 002

Muut toimintatuotot 635 000 635 000 1 586 039 951 039

Toimintakulut -41 439 100 -41 439 100 -42 181 601 -742 501
Henkilöstökulut -21 476 100 -21 476 100 -20 945 469 530 631

Palvelujen ostot -11 947 000 -11 947 000 -14 035 522 -2 088 522

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 232 000 -5 232 000 -4 808 260 423 740

Vuokrat -1 703 000 -1 703 000 -1 268 349 434 651

Muut toimintakulut -1 081 000 -1 081 000 -1 124 001 -43 001

Toimintakate -32 972 100 -32 972 100 -33 147 868 -175 768

Vuosikate -32 642 100 -32 642 100 -32 767 762 -125 662

Poistot ja arvonalentumiset -6 094 000 -6 094 000 -8 415 142 -2 321 142

Tilikauden tulos -38 736 100 -38 736 100 -41 182 904 -2 446 804

Varausten ja rahastojen muutos 0 0 231 797 231 797

Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut
TUKIPALVELUJEN TULOSALUE

Alkuperäinen 
TA 2019

TA-muutokset Muutettu TA 
2019

TP 2019 Poikkeama

Tuloarviot ja määrärahat

Toimintatuotot 12 997 200 12 997 200 13 665 004 667 804
Myyntituotot 8 720 200 8 720 200 8 400 856 -319 344

Maksutuotot 2 000 2 000 268 -1 732

Tuet ja avustukset 400 000 400 000 486 844 86 844

Vuokratuotot 3 240 000 3 240 000 3 190 998 -49 002

Muut toimintatuotot 635 000 635 000 1 586 039 951 039

Toimintakulut -41 439 783 -41 439 783 -42 182 159 -742 376
Henkilöstökulut -21 476 100 -21 476 100 -20 945 469 530 631

Palvelujen ostot -11 947 683 -11 947 683 -14 036 080 -2 088 397

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 232 000 -5 232 000 -4 808 260 423 740

Vuokrat -1 703 000 -1 703 000 -1 268 349 434 651

Muut toimintakulut -1 081 000 -1 081 000 -1 124 001 -43 001

Toimintakate -28 442 583 -28 442 583 -28 517 155 -74 572

Vuosikate -28 112 583 -28 112 583 -28 132 246 -19 664

Poistot ja arvonalentumiset -6 094 000 -6 094 000 -8 415 142 -2 321 142

Tilikauden tulos -34 206 583 -34 206 583 -36 547 389 -2 340 806

Varausten ja rahastojen muutos 0 0 231 797 231 797

Vyörytyserät 33 869 727 33 869 727 33 682 322 -187 405
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Tukipalvelut  Henkilötyövuosi 
Henkilötyövuosi muutos 2018/2019 vuo‐

teen 

   2019  2018  HTV  % 

Hoitohenkilöstö  3,60  4,97  ‐1,37  ‐27,50 % 

Huoltohenkilöstö  227,34  240,14  ‐12,79  ‐5,33 % 

Toimistohenkilöstö  194,21  190,08  4,13  2,17 % 

Tutkimushenkilöstö  0,57  0,00  0,57   
Kaikki yhteensä  425,72  435,18  ‐9,46  ‐2,17 % 
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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 
TA 2019

TA-muutokset Muutettu TA 
2019

TP 2019 Poikkeama

Tuloarviot ja määrärahat

Toimintatuotot 4 719 000 4 719 000 4 081 085 -637 915
Myyntituotot 3 711 000 3 711 000 3 973 665 262 665

Tuet ja avustukset 5 000 5 000 7 863 2 863

Muut toimintatuotot 1 003 000 1 003 000 99 557 -903 443

Toimintakulut -6 968 200 -6 968 200 -1 941 814 5 026 386
Henkilöstökulut -2 358 200 -2 358 200 -2 630 569 -272 369

Palvelujen ostot -3 868 000 -3 868 000 958 449 4 826 449

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -72 000 -72 000 -64 521 7 479

Vuokrat -122 000 -122 000 -72 866 49 134

Muut toimintakulut -548 000 -548 000 -132 307 415 693

Toimintakate -2 249 200 -2 249 200 2 139 271 4 388 471

Vuosikate -2 249 200 -2 249 200 2 137 618 4 386 818

Poistot ja arvonalentumiset -3 000 -3 000 0 3 000

Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 1 273 296 1 273 296

Tilikauden tulos -2 252 200 -2 252 200 3 410 914 5 663 114

Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut
YHTYMÄHALLINNON TULOSALUE

Alkuperäinen 
TA 2019

TA-muutokset Muutettu TA 
2019

TP 2019 Poikkeama

Tuloarviot ja määrärahat

Toimintatuotot 4 719 000 4 719 000 4 092 886 -626 114
Myyntituotot 3 711 000 3 711 000 3 985 465 274 465

Tuet ja avustukset 5 000 5 000 7 863 2 863

Muut toimintatuotot 1 003 000 1 003 000 99 557 -903 443

Toimintakulut -6 968 503 -6 968 503 -1 941 827 5 026 676
Henkilöstökulut -2 358 200 -2 358 200 -2 630 569 -272 369

Palvelujen ostot -3 868 303 -3 868 303 958 437 4 826 740

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -72 000 -72 000 -64 521 7 479

Vuokrat -122 000 -122 000 -72 866 49 134

Muut toimintakulut -548 000 -548 000 -132 307 415 693

Toimintakate -2 249 503 -2 249 503 2 151 059 4 400 562

Vuosikate -2 249 503 -2 249 503 2 149 407 4 398 909

Poistot ja arvonalentumiset -3 000 -3 000 3 000

Satunnaiset tuotot ja kulut 1 273 296 1 273 296

Tilikauden tulos -2 252 503 -2 252 503 3 422 702 5 675 205

Vyörytyserät 2 252 503 2 252 503 2 233 133 -19 369
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Yhtymähallinto  Henkilötyövuosi 
Henkilötyövuosi muutos 2018/2019 vuo‐

teen 

   2019  2018  HTV  % 

Hoitohenkilöstö  1,90  1,10  0,81  73,50 % 

Huoltohenkilöstö  1,25  0,00  1,25   
Lääkärihenkilöstö  2,32  0,72  1,61  224,52 % 

Toimistohenkilöstö  31,17  28,53  2,63  9,23 % 

Tutkimushenkilöstö  0,25  0,00  0,25   
Kaikki yhteensä  36,89  30,34  6,55  21,57 % 
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1.6 Ympäristöasiat  
 
Ympäristötilinpäätös on tehty Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan yksikön sekä Riihi-
mäen yksikön toiminnasta vuodelta 2019. 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 2018 ja 2019 
 

  2018 2019 muutos - %
Hämeenlinnan yksikkö    
Hoitopäivät 93 534  90 460 1. -3,3 
Hoitojaksot 26 623  26 517 -0,4 
Keskimääräinen hoitoaika  3,5 vrk 3,4 vrk -2,9 
Riihimäen yksikkö(*)    
Hoitopäivät 1 988  2 541 27,8 
Hoitojaksot 91  107 17,6 
Keskimääräinen hoitoaika  21,8 vrk 23,7 vrk 8,7 

 
*) Riihimäen yksikön lukemissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia vuodesta 2017 lähtien tapahtuneista toi-
minnallisista muutoksista johtuen, jolloin mm. päiväkirurgiatoimintaa on siirretty Hämeenlinnan päiväkirurgiaan 
ja Riihimäen kirurgian poliklinikalle vuosien 2018-2019 välisenä aikana. 
  
3 Hankinnat 
 
Ympäristötilinpäätöksen hankinnoissa tarkastellaan ainoastaan suoraan hoitotyöhön liittyviä hankin-
toja ja ruokahuollon hankintoja. Hankinnoissa huomioidaan apteekkitarvikkeet, hoitotarvikkeet ja 
ruokahuollon osalta tuotetut kilot potilasaterioissa. 
 
Taulukko 2 Hoitotarvikkeiden ja lääkkeiden kustannukset vuonna 2019 hoitojaksoa (HJ) kohden 
sekä ruokahuollon osalta tuotetut potilasateriamäärät Hämeenlinnan ja Riihimäen yksiköissä (las-
kennassa ei ole huomioitu avohoidossa annettavia lääkkeitä) 
 

Hämeenlinnan yksikkö 2019 
 milj. € €  / HJ 
Hoitotarvikkeet 6,74 254 
Lääkkeet 10,34 390 
Elintarvikkeet= tuotetut potilasateriat 
(kg) 

161 330  kg - 

Riihimäen yksikkö 2019 
 milj. € €  / HJ 
Hoitotarvikkeet 0,075  701 
Lääkkeet 1,67 15 607 
Elintarvikkeet= tuotetut potilasateriat 
(kg) 

4 380 kg - 
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Jätteiden käsittely 
 
Ympäristötilinpäätöksessä tarkastellaan yhdyskunta-, hyöty-, erityis-, sytostaatti- ja ongelmajättei-
den määriä ja kustannuksia. 

 
Taulukko 3 Eri jätelajikkeiden määrät ja käsittelykustannukset vuosina 2018 - 2019 
Hämeenlinnan yksikössä 

 
 
Jätteiden määrät  
 

2018 
 

2019 

1000 kg € 1000 kg €

Yhdyskuntajäte 355,9 64 645 315,0 60 717 

Biojäte 136,9 27 219 142,3 28 311 

Hyötyjäte 136,1 7 475 111,3 5 812 

Erityisjäte 60,0 130 778 51,3 128 195 

Vaarallinen jäte (ent. ongelmajäte) 2 1 699 1,1 622 

Tietosuojapaperi 17 22 745 12,5 18 667 

Yhteensä 707,9 254 561 633,5 242 324 

Muodostunut  jätemäärä (kg / HJ) 26,6  23,9 

 
 

Taulukko 4 Eri jätelajikkeiden määrät ja käsittelykustannukset vuosina 2018 - 2019 
Riihimäen yksikössä 

 
 
Jätteiden määrät  
 

2018 2019  

1000 kg € 1000 kg €

Yhdyskuntajäte 57,8 10 414 57,0 10 636 

Biojäte 4,9 1 160 5,1 1 214 

Hyötyjäte 9,5 505 9,8 385 

Sytostaattijäte 0,5 3 952 0,5 3 504 

Vaarallinen jäte (ent. ongelmajäte) 3,5 10 641 3,7 11 431 

Tietosuojajäte 0,9 1 094 0,4 616 

Yhteensä 77,1 27 766 76,5 27 786

Muodostunut jätemäärä (kg / HJ) 847,2 714,9 
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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 ha-
pen kulutustiedot vuosina 2018 – 2019 

 
Kulutus 2018 2019 

    määrä € määrä € 

Sähkö (MWh) 11 720 893 892 11 806 881 392 

Höyry (MWh) 4 398 483 043 3 793 434 500 

Kaukolämpö (MWh) 20 334 1 420 911 20 491 1 443 516 

Vesi (m3) 55 840 173 015 65 773 208 303 

Happi (kg) 120 664 19 910 145 922 24 077 

 € / HJ (hoitojakso) € / HJ (hoitojakso)

Sähkönkulutus 33,6  33,2  

Höyrynkulutus 18,4  16,4  

Kaukolämmönkulutus 53,4  54,4  

Vedenkulutus 6,5  7,9  

Hapenkulutus 0,7  0,9  

 
 

 
Taulukko 6 Riihimäen yksikön lämmön, sähkön, veden ja nestemäisen hapen kulutus-
tiedot vuosina 2018 – 2019 

 

Kulutus 2018 2019 

    määrä € määrä € 

Sähkö (MWh) 2 211 194 734 1 992 173 984 

Kaukolämpö (MWh) 4 992 260 555 4 757 256 742 

Vesi (m3) 8 050 27 047 7 924 28 320 

Happi (kg) 26 366 4 350 32 239 5 319 

 € / HJ (hoitojakso) € / HJ (hoitojakso)

Sähkönkulutus 2 140,0  1 626,0  

Kaukolämmönkulutus 2 863,2  2 399,4  

Vedenkulutus 297,2  264,6  

Hapenkulutus 47,8  49,7 

 
 
Yhteenveto 
 
Sairaanhoitopiirin käytetyn kokonaisenergian määrässä tai ominaiskulutuksissa ei ole tapahtunut 
suuria muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Hämeenlinnan yksikössä veden käyttö on ollut 
noin 18% suurempaa vuonna 2019 kuin aiempina vuosina. Veden käytössä on suuria vuosittaisia 
vaihteluluja, vuoden 2019 osalta veden kulutuksessa kasvua on ollut ravintopalvelujen ja väli-
nehuollon pesuprosessien osalta. HML-yksikön veden käyttöön on vaikuttanut myös kesän aikai-
nen jäähdytysjärjestelmän lauhdutuskentän viilentäminen, joka tehtiin vedellä. 
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Energiantuotannon ja -jakelun yhteistyökumppanit ovat säilyneet pääosin samoina. Sähköntoimit-
taja vaihtui 2019 aikana tehdyn sähköntoimitus- ja salkunhoidon kilpailutuksen seurauksena. 

 
 

Riihimäen yksikön osalta sairaanhoitopiirin hoitotoimenpiteiden määrä on vähentynyt voimakkaasti 
vuosien 2018-2019 aikana verrattuna vuoteen 2017. Riihimäen päiväkirurgian yksikön toiminnat 
siirtyivät Hämeenlinnan päiväkirurgialla ja Riihimäen yksikön kirurgian poliklinikalle tehtäviksi. Riihi-
mäen yksikön tiloissa toimii entistä enemmän Riihimäen Seudun Terveyskeskus kuntayhtymän toi-
mintaa. 
 
Energian ja veden ominaiskulutukset olivat seuraavat: 

 
 
Energian ominaiskulutus 

 
Hämeenlinnan yksikkö 

 
Riihimäen yksikkö 
 

2018 2019 2018 2019 
Sähkö kWh / r-m3 40,0 40,3 34,0 30,6 
Lämpö kWh / r-m3 69,4 70,0 76,8 73,2 
Vesi l / r-m3 191 225 124 122 

 
 

 
Laskennassa käytetyt rakennustilavuudet ovat: 

- Hämeenlinnan yksikkö: 292 811 m3 
- Riihimäen yksikkö: 65 000 m3 

 
Jätejakeiden osalta jätteiden kokonaismäärä on laskenut, vaikka hoitojaksojen määrässä ei ole ta-
pahtunut suuria muutoksia. Yhdyskuntajätteen (sekajäte) määrä on vähentynyt eniten. Myös jättei-
den käsittelyn kustannus on laskenut pienentyneen jätemäärän johdosta. 

 
Pesula lopetti toimintansa 21.12.2018. Tekstiilihuolto siirtyi 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. Jätteiden määrä on laskenut ja myös jatkossa pyritään jätteiden määrää edelleen vähen-
tämään. Lisäksi tutkitaan mahdollisuuksia kierrätettävien materiaalien/aineiden nykyistä paremman 
kierrätyksen toteuttamiseksi. 

 
 
 
 
  

Valtuusto 09.06.2020 § 9 Liite 4



78 
 
 

 
 

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. Sairaanhoi-
topiirin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan uuden ohjeistuksen valmistelu eteni toimintavuoden 
aikana siten, että ohjeistus voidaan hyväksyä sairaanhoitopiirin hallituksessa alkuvuodesta 2020. 
 
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 sairaanhoitopiirissä ovat hallituksen jäsenet, apuvälinekeskuslii-
kelaitoksen johtokunnan jäsenet, sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, projektijohtaja, talous- 
ja tukipalvelujohtaja, hallintojohtaja, hallintoylihoitaja, materiaalipäällikkö, tietohallintojohtaja, tekni-
nen johtaja, henkilöstöjohtaja, tulosaluejohtajat sekä apuvälinekeskusliikelaitoksen toimitusjohtaja.  
 
Jokaisella esimiehellä on tilivelvollisuusasemasta riippumatta velvollisuus valvoa alaistaan toimin-
taa. Sisäisessä valvonnassa ei todettu olennaisia puutteita tilikaudella 2019. 
 
Sisäinen tarkastus  
 
Sisäisen tarkastuksen osalta tehtiin yhteistyötä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Päijät-Hämeen hy-
vinvointikuntayhtymän kanssa. Sopimus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Päijät-Hämeen hyvinvointi-
kuntayhtymän ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin sisäisen tarkastuksen yhteistyöstä on tehty 
vuonna 2016. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä jäi pois sopimuksesta 31.7.2019. Etelä-Poh-
janmaan sairaanhoitopiiri liittyy mukaan sopimukseen vuonna 2020.  
 
Toimintavuoden aikana sisäiset tarkastajat ovat tehneet Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä seuraa-
vat tarkastukset 
 

- Selvitys PACS kuvantamisohjelmiston hankintaprosessista ja sen ohjauksesta  
- Asiakasmaksuihin liittyvien toimintojen vertailu ja suosituksia 

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

- EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten täyttäminen 
- EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) huomioiminen henkilöstöhallinnossa 
- Yhteishankintamenettelyt ja sidosyksikköyhteistyö (Pshp:n ja Khshp:n yhteistarkastus) 
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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. talousarvioprosessista, muistiotositteiden laa-
dintaprosessista, palkanlaskentaprosessista 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 päivitystä jatkettiin toimintavuonna kartoittamalla tulosaluekohtaiset ris-
kit, niiden todennäköisyys ja vaikutukset. Työ jatkuu sairaanhoitopiirin strategisten riskien kartoituk-
sella.  Omaisuuteen liittyvät riskit on kartoitettu osana omaisuusvakuutuksiin liittyviä selvityksiä. 
Omaisuusvakuutukset 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.  
 
Uuden sairaalan suunnittelu ja rakentamishanke suunnittelu jatkui toimintavuonna. Hankkeen toteu-
tusta ohjaa sosiaali- ja terveysministeriön lupa, joka määrittelee myös hankkeen kustannusten enim-
mäismäärän. Hankkeen toteutuksen sisältyy kuitenkin monia aikatauluun, hankkeen laajuuteen, ra-
hoitukseen ja talouteen liittyviä riskejä. Sairaalahankkeen riskejä hallitaan hankkeen omalla riskien-
hallintasuunnitelmalla.  
 
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  
 
Vuonna 2018 julkaistujen päätöksenteko- ja sopimusohjeiden jälkeen vuoden 2019 aikana on jat-
kettu yksiköittäin sopimusselvityksiä, joita vetävät sopimuskoordinaattori ja hallintojohtaja. Niiden 
yhteydessä käydään läpi yksiköiden ostot ja myynnit, jotka edellyttävät sopimusta, laaditaan tarvit-
taessa uusia sopimuksia, päivitetään olemassa olevia ja käynnistetään tarvittavia tarjouskilpailuja. 
Samalla käydään läpi laskujen käsittelyn käytäntöjä ja sitä, että laskujen pitää olla tehtyjen sopimus-
ten mukaisia ja laskun käsittelijän pitää tuntea sopimus, johon lasku perustuu. Vuoden aikana laa-
dittiin organisaatiolle omat hankintasopimuspohjat ja otettiin käyttöön muun muassa uudistettu työn-
ohjaussopimuksia koskeva ohjeistus.  
 
Valtuusto hyväksyi syksyllä kuntayhtymän omistajapoliittiset periaatteet. Samalla se hyväksyi perin-
teistä konserniohjetta kevyemmän kokonaisuuden hallintaa tukevan ohjeistuksen eri yhtiöiden omis-
tusten, toiminnan, yhteistyön tavoitteiden ja hallitusjäsenten ajantasaisten tietojen seurantaan.  
 
Kesällä 2019 toteutettiin kuntayhtymän vakuutuspalvelujen kilpailutus. Vakuutuspalvelut oli kilpailu-
tettu viimeksi 5 vuotta sitten, joten kilpailutuksen yhteydessä vakuutuksia päivitettiin muuttuneiden 
tarpeiden mukaisiksi. Vakuutusturvaan saatiin parannuksia ja samaan aikaan saavutettiin merkittävä 
säästö vakuutusmaksuissa. 
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2.2 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan 
kehittymiseen vaikuttavista seikoista  

 
Sairaanhoitopiirin toiminnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että Kanta-Hämeen väestö käyttää 
omaa keskussairaalaansa ja vapaalla valinnalla ulkopuolisiin sairaaloihin hakeutuvien joukko saa-
daan minimoitua. Vapaan valinnan kautta muualle hoitoon hakeutuneiden potilaiden kustannukset 
sairaanhoitopiirille olivat reilut 11,5 (v. 2018 10,0 milj. euroa). Muualta Kanta-Hämeen sairaanhoito-
piiriin hoitoon hakeutuneiden potilaiden laskutus taas oli noin 1,2 milj. euroa. Tämän kehityksen kat-
kaiseminen on jatkossa haaste sairaanhoitopiirille. Riittävien ja laadukkaiden palveluiden turvaa-
miseksi myös tulevaisuudessa, jatkettiin toimintavuonna Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiirien kanssa käynnistettyä Tähtisairaala-hanketta. Kolmen sairaanhoitopiirin yhteinen alus-
tayhtiö (Kanta-Häme, Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa) perustettiin ja se aloitti yhteisten toimintamal-
lien suunnittelun. 
 
Uuden sairaalan (ASSI) suunnittelu eteni valitulla allianssimallilla. Sairaala suunnitellaan sairaanhoi-
topiirin omistamalle tontille Ahvenistolle. Hankkeen toteutusta ohjaa sosiaali- ja terveysministeriön 
lupa, joka määrittelee myös hankkeen kustannusten enimmäismäärän. Hankkeen toteutuksen sisäl-
tyy kuitenkin monia aikatauluun, hankkeen laajuuteen, rahoitukseen ja talouteen liittyviä riskejä. Sai-
raalahanke rahoitetaan lainalla, joten talouden näkykulmasta tulevien vuosien korkotaso, sen muu-
tokset ja vaikutukset sairaanhoitopiirin talouteen ovat selkeä riski. Myös Kanta-Hämeen seutukun-
tien mahdollinen erimielisyys sairaalanhankkeen toteuttamisesta on riski sairaalahankkeen ja koko 
sairaanhoitopiirin kannalta. Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden tasapainoinen eteenpäin viemi-
nen edellyttää kaikkien jäsenkuntien yhtenäistä tukea ja sairaanhoitopiiriltä jatkuvaa kehitystyötä toi-
minnan ja tuottavuuden parantamiseksi. 
 
Samanaikaisesti sairaalahankkeen kanssa käynnistettiin selvitystyö vanhan sairaalakiinteistön ja 
sen maa-alueiden jatkokehittämiseksi.  
 
Vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen sairaanhoitopiirin taseessa olevan alijäämän määrä kasvoi. 
Kuntalain alijäämä kattamista koskevaa säädöstä tulkitaan sitten, että vanhan alijäämä kattamisai-
kana syntynyt uusi alijäämä on katettava samassa ajassa kuin alkuperäinen alijäämää. Osa alijää-
mästä voidaan kattaa kirjanpidossa olevan poistoeron määrässä, mutta poistoeron vähentämisen 
jälkeen vuonna 2020 katettavaksi tuleva alijäämän määrä on noin 3,6 milj. euroa. 
 
Sairaanhoitopiirin rahoitusriskit liittyvät kuntien rahoituksen toteutumiseen suunnitelman mukaisesti 
ja tätä kautta sairaanhoitopiirin talouden tasapainon toteutumiseen. Muilta osin rahoitusriskit liittyvät 
yleisen korkotason nousuun. Kuntayhtymällä on pitkäaikaisia lainoja noin 47,8 milj. euroa.  
 
Sairaanhoitopiirin maksuvalmius on toimintavuonna ollut kohtuullinen hyvä. Pankkitilin limiittiä oli 
tarvittaessa käytettävissä 10 milj. euroa ja kuntatodistusohjelman mukaista lyhytaikaista luottoa yh-
teensä 15 milj. euroa. Kuntatodistusohjelman mukaista lyhytaikaista rahoitusta oli käytössä vuoden 
2019 lopussa 5 milj. euroa. Kuntayhtymän rahoituksessa ei ole riskisijoituksia eikä muitakaan erityi-
siä 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 2019 lopussa sairaanhoitopiirillä oli Potilasvakuutuskeskukselle noin 12,7 milj. euroa velkaa 
aikaisempina vuosina syntyneiden vahinkojen kattamisen vakuudeksi. Potilasvakuutuksen osalta 
riskinä on vastuiden ja maksujen kasvu ilman, että niitä voidaan etukäteen kohtuudella arvioida.  
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3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 
 
3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen 
 
 
 

 

2019 2018

1000 € 1000 €

Toimintatuotot 234 031 238 104

Toimintakulut -226 499 -222 359

Toimintakate 7 531 15 744
Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 20 18

Muut rahoitustulot 517 867

Korkokulut -143 -190

Muut rahoituskulut -14 -12

Vuosikate 7 912 16 428
Poistot ja arvonalentumiset -12 135 -10 612

Satunnaiset tuotot 1 273 799

Tilikauden tulos -2 950 6 614
Tilinpäätössiirrot 232 227

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -2 718 6 841

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 103,3 107,1

Vuosikate/Poistot, % 65 155

Vuosikate, euroa/ asukas 46 95

Asukasmäärä 171 364 0 172 720

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. 
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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 
 
 

 
  

Toiminnan rahavirta
Vuosikate 7 912 16 428

Satunnaiset erät 1 273 799

Tulorahoituksen korjauserät -5 031 2 638

Investointien rahavirta
Investointimenot -20 448 -16 447

Käyttöomaisuuden myynnit 2 273 1 269
Toiminnan ja investointien rahavirta -14 021 4 686

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten vähennys 77 77

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 20 000 9 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -12 111 -13 111

Lyhytaikaisten lainojen muutos 5 000 0

Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 134 -14
Vaihto-omaisuuden muutos 234 166
Saamisten muutos -893 -2 221
Korottomien velkojen muutos 4 716 1 832

Rahoituksen rahavirta 17 157 -4 271

Rahavarojen muutos 3 136 415

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 15 970 12 833

Rahavarat 1.1. 12 833 12 418

3 136 415

TP Rahoituslaskelma + tunnusluvut

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä, € 10 357 20 519

Investointien tulorahoitus, % 38,7 99,9

Laskennallinen lainanhoitokate 1,2 3,2

Lainanhoitokate 0,7 1,2

Kassan riittävyys, pv 22 19

Asukasmäärä 171 364 172 720
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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 
 
Laskennallinen lainanhoitokate  
= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Laskennalliset lainanlyhennykset)  
 
Tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhen-
nysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita. Laskennallinen lai-
nanhoitokate lasketaan kaavalla, jossa tuloslaskelman vuosikatteeseen lisätään korkokulut ja jossa 
saatu summa jaetaan korkokulujen ja laskennallisten lainanlyhennysten summalla. Laskennalliset 
lainanlyhennykset saadaan jakamalla taseen lainat kahdeksalla, mikä kuvaa oletettua jäljellä olevaa 
laina-aikaa. Lainoihin luetaan korolliset pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat, kuten kuntatodistukset. 
[2019]  
 
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 arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku 
on 1–2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.  
 
Kunta voi halutessaan esittää myös todellisten lainanlyhennysten mukaisesti lasketun lainanhoito-
katteen. [2019 
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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. 
 
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 2019 2018

1000 € 1000 €

A PYSYVÄT VASTAAVAT 152 662 145 426

I Aineettomat hyödykkeet 1 398 2 194

2. Tietokoneohjelmistot 1 318 2 109

3. Muut pitkävaikutteiset menot 80 86

II Aineelliset hyödykkeet 142 372 136 415

1. Maa- ja vesialueet 1 484 1 484

2. Rakennukset 109 164 113 615

3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 143 1 141

4. Koneet ja kalusto 10 085 9 637

5. Muut aineelliset hyödykkeet 17 17

6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 20 480 10 521

III Sijoitukset 8 892 6 816

1. Osakkeet ja osuudet 8 277 6 123

3. Muut lainasaamiset 615 692

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 141 141

2. Lahjoitusrahastojen varat 1 1

3. Muut toimeksiannot 140 140

C VAIHTUVAT VASTAAVAT 29 496 25 700

I Vaihto-omaisuus 1 399 1 633

1. Aineet ja tarvikkeet 1 374 1 611

4. Muu vaihto-omaisuus 25 23

II Saamiset 12 127 11 234

Lyhytaikaiset saamiset 12 127 11 234

1. Myyntisaamiset 8 171 7 172

3. Muut saamiset 3 345 3 096

4. Siirtosaamiset 611 965

IV Rahat ja pankkisaamiset 15 970 12 833

VASTAAVAA YHTEENSÄ 182 299 171 267
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VASTATTAVAA 2019 2018
1 000 € 1 000 €

A OMA PÄÄOMA 74 249 76 988

I Peruspääoma 81 361 81 361

III Muut omat rahastot 71 91

IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -4 464 -11 306

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -2 718 6 841

B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 3 584 3 795

1. Poistoero 3 584 3 795

C PAKOLLISET VARAUKSET 11 966 15 724

2. Muut pakolliset varaukset 11 966 15 724

D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 399 264

2. Lahjoitusrahastojen pääomat 259 124

3. Muut toimeksiantojen pääomat 140 140

E VIERAS PÄÄOMA 92 101 74 496

I Pitkäaikainen 35 932 27 843

2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 35 932 27 843

II Lyhytaikainen 56 169 46 653

1. Joukkovelkakirjalainat 5 000 0

2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 11 911 12 111

5. Saadut ennakot 842 704

6. Ostovelat 17 754 13 793

7. Muut velat 1 803 2 145

8. Siirtovelat 18 859 17 900

VASTATTAVAAYHTEENSÄ 182 299 171 267

TASEEN TUNNUSLUVUT:

Omavaraisuusaste, % 42,9 47,4

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 39,0 31,0

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % 40,0 32,6

Kertynyt yli-/alijäämä, 1000€ -7 183 -4 464

Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas -42 -26

Lainakanta 31.12., 1000€ 52 843 39 954

Lainakanta 31.12., €/asukas 308 231

Lainasaamiset, 1000€ 615 692

Asukasmäärä 171 364 172 720
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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 2019. 
 
Hallitus esittää tilikauden tuloksen -2 950 243,24 euroa käsittelystä seuraavaa 

 
- poistoeroa vähennetään 211 269,00 euroa 
- rahastoja vähennetään 20 528,48 euroa 
- tilikauden alijäämä 2 718 445,76 euroa kirjataan yli- ja alijäämätilille. 

 
 
  

TULOT 1000 € MENOT 1000 €

Toiminta Toiminta

Toimintatuotot 234 031 Toimintakulut 226 499

Korkotuotot 20 Korkokulut 143

Muut rahoitustuotot 517 Muut rahoituskulut 14

Satunnaiset tuotot 1 273 Satunnaiset kulut

Tulorahoituksen korjauserät 0 Tulorahoituksen korjauserät

  Pakollisten varausten muutos

- Pysyvien vastaavien - Pakollisten varausten lis. (+), väh. (-) 3 758
  hyödykkeiden luovutusvoitot -1 273 - Pysyvien vastaavien 0

0   hyödykkeiden luovutustappiot

Investoinnit 0 Investoinnit

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 2 273 Investointimenot 20 448
Rahoitustoiminta 0 Rahoitustoiminta

Antolainasaamisten vähennykset 77 Antolainasaamisten lisäykset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 20 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 12 111

Lyhytaikaisten lainojen lisäys 5 000 Lyhytaikaisten lainojen vähennys

Kokonaistulot yhteensä 261 917 Kokonaismenot yhteensä 262 973
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7 Talousarvion toteutuminen 
 

 
 
  

Ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot
(pl. Liikelaitos) Alkup. TA 2019 TA muutokset Muutettu TA 2019 TP 2019 Poikkeama
Toimintatulot 296 661 408,87 296 661 408,87 297 084 583,45 423 174,58

Myyntituotot 281 516 408,87 281 516 408,87 281 945 649,60 429 240,73

Maksutuotot 9 801 000,00 9 801 000,00 9 607 367,97 -193 632,03

Tuet ja avustukset 405 000,00 405 000,00 499 006,50 94 006,50

Vuokratulot 3 246 000,00 3 246 000,00 3 197 703,23 -48 296,77

Muut toimintatuotot 1 693 000,00 1 693 000,00 1 834 856,15 141 856,15

Toimintamenot -288 260 190,77 -288 260 190,77 -291 030 239,28 -2 770 048,51

Henkilöstömenot -101 127 000,00 -101 127 000,00 -100 945 540,01 181 459,99

Palvelujen ostot -154 826 190,77 -154 826 190,77 -157 971 209,46 -3 145 018,69

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -27 780 000,00 -27 780 000,00 -28 395 887,01 -615 887,01

Vuokrat -2 886 000,00 -2 886 000,00 -2 345 469,93 540 530,07

Muut toimintamenot -1 641 000,00 -1 641 000,00 -1 372 132,87 268 867,13

Toimintakate 8 401 218,10 8 401 218,10 6 054 344,17 -2 346 873,93
Rahoitustulot ja -menot 230 000,00 230 000,00 385 092,83 155 092,83

Korkotulot muilta 20 000,00 20 000,00 24 556,71 4 556,71

Muut rahoitustulot muilta 670 000,00 670 000,00 517 208,81 -152 791,19

Korkomenot -415 000,00 -415 000,00 -142 766,92 272 233,08

Muut rahoitusmenot -45 000,00 -45 000,00 -13 905,77 31 094,23

Vuosikate 8 631 218,10 8 631 218,10 6 439 437,00 -2 191 781,10
Poistot ja arvonalentumiset -8 838 000,00 -8 838 000,00 -10 665 977,04 -1 827 977,04

Suunnitelman mukaiset poistot -8 838 000,00 -8 838 000,00 -9 665 977,04 -827 977,04

Kertaluonteiset poistot 0,00 0,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00

Satunnaiset erät 0,00 0,00 1 273 295,56 1 273 295,56

Satunnaiset tulot 0,00 0,00 1 273 295,56 1 273 295,56

Tilikauden tulos -206 781,90 -206 781,90 -2 953 244,48 -2 746 462,58
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 211 269,00 211 269,00

Rahastojen lisäys (- ) tai vähennys (+) 0,00 0,00 20 528,48 20 528,48

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -206 781,90 -206 781,90 -2 721 447,00 -2 514 665,10
Vyörytyserät 206 781,88 206 781,88 0,00 -206 781,88

Vyörytystulot 49 590 157,53 49 590 157,53 49 171 346,88 -418 810,65

Vyörytysmenot -49 383 375,65 -49 383 375,65 -49 171 346,88 212 028,77
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Ulkoiset tulot ja menot
(ml. Liikelaitos) Alkup. TA 2019 TA muutokset Muutettu TA 2019 TP 2019 Poikkeama
Toimintatulot 233 794 000,00 233 794 000,00 234 030 529,45 236 529,45

Myyntituotot 218 649 000,00 218 649 000,00 218 891 595,60 242 595,60

Maksutuotot 9 801 000,00 9 801 000,00 9 607 367,97 -193 632,03

Tuet ja avustukset 405 000,00 405 000,00 499 006,50 94 006,50

Vuokratuotot 3 246 000,00 3 246 000,00 3 197 703,23 -48 296,77

Muut toimintatuotot 1 693 000,00 1 693 000,00 1 834 856,15 141 856,15

Toimintamenot -224 026 000,00 -224 026 000,00 -226 499 087,35 -2 473 087,35

Henkilöstömenot -101 428 000,00 -101 428 000,00 -101 222 850,77 205 149,23

Palvelujen ostot -89 010 000,00 -89 010 000,00 -91 453 206,82 -2 443 206,82

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -28 940 000,00 -28 940 000,00 -30 081 391,34 -1 141 391,34

Vuokrat -2 997 000,00 -2 997 000,00 -2 359 812,01 637 187,99

Muut toimintamenot -1 651 000,00 -1 651 000,00 -1 381 826,41 269 173,59

Toimintakate 9 768 000,00 9 768 000,00 7 531 442,10 -2 236 557,90
Rahoitustulot ja -menot 200 000,00 200 000,00 380 361,88 180 361,88

Korkotulot muilta 20 000,00 20 000,00 19 754,17 -245,83

Muut rahoitustulot muilta 670 000,00 670 000,00 517 320,75 -152 679,25

Korkomenot -445 000,00 -445 000,00 -142 766,92 302 233,08

Muut rahoitusmenot -45 000,00 -45 000,00 -13 946,12 31 053,88

Vuosikate 9 968 000,00 9 968 000,00 7 911 803,98 -2 056 196,02
Poistot ja arvonalentumiset -9 968 000,00 -9 968 000,00 -12 135 342,78 -2 167 342,78

Suunnitelman mukaiset poistot -9 968 000,00 -9 968 000,00 -11 135 342,78 -1 167 342,78

Kertaluonteiset poistot 0,00 0,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00

Satunnaiset erät 0,00 0,00 1 273 295,56 1 273 295,56

Satunnaiset tulot 0,00 0,00 1 273 295,56 1 273 295,56

Tilikauden tulos 0,00 0,00 -2 950 243,24 -2 950 243,24
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 211 269,00 211 269,00

Rahastojen lisäys (- ) tai vähennys (+) 0,00 0,00 20 528,48 20 528,48

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 0,00 -2 718 445,76 -2 718 445,76
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Ulkoiset tuotot ja kulut
(pl. Liikelaitos) Alkup. TA 2019 TA muutokset Muutettu TA 2019 TP 2019 Poikkeama
Toimintatulot 232 377 000,00 232 377 000,00 232 458 246,41 81 246,41

Myyntituotot 217 232 000,00 217 232 000,00 217 319 312,56 87 312,56

Maksutuotot 9 801 000,00 9 801 000,00 9 607 367,97 -193 632,03

Tuet ja avustukset 405 000,00 405 000,00 499 006,50 94 006,50

Vuokratuotot 3 246 000,00 3 246 000,00 3 197 703,23 -48 296,77

Muut toimintatuotot 1 693 000,00 1 693 000,00 1 834 856,15 141 856,15

Toimintamenot -222 209 000,00 -222 209 000,00 -224 381 945,77 -2 172 945,77

Henkilöstömenot -101 127 000,00 -101 127 000,00 -100 945 540,01 181 459,99

Palvelujen ostot -88 775 000,00 -88 775 000,00 -91 322 915,95 -2 547 915,95

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -27 780 000,00 -27 780 000,00 -28 395 887,01 -615 887,01

Vuokrat -2 886 000,00 -2 886 000,00 -2 345 469,93 540 530,07

Muut toimintamenot -1 641 000,00 -1 641 000,00 -1 372 132,87 268 867,13

Toimintakate 10 168 000,00 10 168 000,00 8 076 300,64 -2 091 699,36
Rahoitustulot ja -menot 230 000,00 230 000,00 380 290,29 150 290,29

Korkotulot muilta 20 000,00 20 000,00 19 754,17 -245,83

Muut rahoitustulot muilta 670 000,00 670 000,00 517 208,81 -152 791,19

Korkomenot -415 000,00 -415 000,00 -142 766,92 272 233,08

Muut rahoitusmenot -45 000,00 -45 000,00 -13 905,77 31 094,23

Vuosikate 10 398 000,00 10 398 000,00 8 456 590,93 -1 941 409,07
Poistot ja arvonalentumiset -8 838 000,00 -8 838 000,00 -10 665 977,04 -1 827 977,04

Suunnitelman mukaiset poistot -8 838 000,00 -8 838 000,00 -9 665 977,04 -827 977,04

Kertaluonteiset poistot 0,00 0,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00

Satunnaiset erät 0,00 0,00 1 273 295,56 1 273 295,56

Satunnaiset tulot 0,00 0,00 1 273 295,56 1 273 295,56

Tilikauden tulos 1 560 000,00 1 560 000,00 -936 090,55 -2 496 090,55
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 211 269,00 211 269,00

Rahastojen lisäys (- ) tai vähennys (+) 0,00 0,00 20 528,48 20 528,48

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 560 000,00 1 560 000,00 -704 293,07 -2 264 293,07
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8 Investointien toteutuminen 
 

 
 
  

Kohde
Alkuperäinen 

talousarvio Toteutuma Poikkeama
KIINTEÄ OMAISUUS JA OSAKKEET

44000501 Osakkeiden ja osuuksien ostot -3 650 000,00 -2 605 160,00 1 044 840,00

44000601 Osakkeiden ja osuuksien myynnit 0,00 452 000,00 452 000,00

TALONRAKENNUSINVESTOINNIT      

Rakentamishankkeet+korjaus- ja muutostyöt -23 355 000,00

Uuden sairaalan ICT-järjestelmät -200 000,00

Muut investoinnit -200 000,00

Korjaus- ja muutostyöt Hml ja Rmk -820 000,00

Yhteensä -24 575 000,00

44010104 Allianssin kehitysvaihe -19 600 000,00 -9 534 201,31 10 065 798,69

44010104 Allianssin kehitysvaihe 17 789,41 17 789,41

44010105 Kaavoitus, jatkojalostus -62 574,28 -62 574,28

44010106 Kantasairaala kaupalliset tilat -2 842,71 -2 842,71

44010107 Kantasairaala pysäköinti -697,18 -697,18

Yhteensä -9 582 526,07 10 017 473,93

44010010 Tilamuutokset eri yksik HML -41 822,35 -41 822,35

44010026 Hoitajakutsujär uusiminen HML -8 580,70 -8 580,70

44010047 Vuodeosastojen peruskorjaus 3-6 krs (HML) -50 000,00 -91 516,44 -41 516,44

44010051 Keskussairaalan tilaratkaisut -51,15 -51,15

44010062 Tk-vastaanottotilat ja ent. arkisto 1. krs Rmk -1 477,64 -1 477,64

44010064 Välinehuollon muutostyöt -60 000,00 -37 134,68 22 865,32

44010069 Vuodeosastojen potilaspaikkojen kaasukourun suojaus -12 144,48 -12 144,48

44010071 Synnytyssalien sisäilmakorjaukset -400 000,00 -118 830,34 281 169,66

44010079 Kahvion muutostyöt RMK -2 242,09 -2 242,09

44010080 Osastotilat 2 kerros RMK -1 040 000,00 -400,00 1 039 600,00

44010085 Hämeenlinnan ykskön muut sisäilmakorjaukset -100 000,00 -42 844,87 57 155,13

44010088 Pukutilojen uusinta RMK -150 000,00 -225 420,98 -75 420,98

44010089 Koulutustila RMK -100 000,00 -1 158,23 98 841,77

44010093 LVI-tekniset korjaus- ja muutostyöt 2018 -6 888,75 -6 888,75

44010094 Sähkötekniset korjaus- ja muutostyöt 2018 -1 378,05 -1 378,05

44010095 Lääkintätekniset korjaus ja muutostyöt 2018 HML -26 612,12 -26 612,12

44010097 Muut korjaus ja -muutostyöt 2018 HML -1 460,69 -1 460,69

44010098 Rakennustekniset korjaus- ja muutostyöt 2018 RMK -8,80 -8,80

44010100 Sähkötekniset korjaus- ja muutostyöt 2018 RMK -1 516,80 -1 516,80

44010101 Lääkintätekniset korjaus ja muutostyöt 2018 RMK -2 142,00 -2 142,00

44010108 HML: laitehankintojen vaatimien tilojen muutostyöt -5 991,05 -5 991,05

44010110 Tekonivelleikkaustoimintaan liittyvät muutokset Hml -550 000,00 -37 588,30 512 411,70

44010113 Ajorampin betonikorjaus ja päällysteen uusiminen HML -70 000,00 -13 284,50 56 715,50

44010114 Ahvenisto/psyk./suihkutilojen korjaus, HML -60 000,00 -14 657,66 45 342,34

44010117 Pienet muutostyöt 2019, Hml -100 000,00 -234 211,61 -134 211,61

44010121 D- ja F -osan katon korjaus, Hml -150 000,00 -97 940,71 52 059,29

44010122 3-4 krs potilaspaikkojen lisääminen, Rmk -85 651,64 -85 651,64

44010123 ECT-tilojen rakentaminen -71 378,59 -71 378,59

44010124 IV-konehuoneen saneeraus, röntgen-siipi A3-osa RMK -300 000,00 -59 819,26 240 180,74

44010126 Yksiköiden pienet muutostyöt 2019 RMK -50 000,00 -20 309,85 29 690,15

44010127 Sähköverkon/hissien uusiminen 2019 RMK -50 000,00 -31 126,34 18 873,66

44010130 Virkistyspaikkojen jäte- ja tlaousvesimuutokset ja pesutiloj -50 000,00 0,00 50 000,00

44010131 Yksiköiden pienet muutostyöt 2019 HML 611,72 611,72

44010132 Sähköverkon/hissien uudistaminen 2019 HML -75 000,00 -8 700,00 66 300,00
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44010134 CT-laitteen päivityksestä aiheutuvat tilojen muutostyöt -50 000,00 0,00 50 000,00

44010135 Ensiavun TT-laitteiston päivitys HML -150 000,00 -53 851,56 96 148,44

44010136 Rakennustekniset korjaus- ja muutostyöt 2019 HML -165 220,77 -165 220,77

44010137 LVI-tekniset korjaus- ja muutostyöt 2019 HML -86 028,24 -86 028,24

44010138 Sähkötekniset korjaus- ja muutostyöt 2019 HML -26 853,09 -26 853,09

44010139 Lääkintekniset korjaus- ja muutostyöt 2019 HML -36 601,77 -36 601,77

44010140 Piha- ja ulkoalueiden korjaus- ja muutostyöt 2019 HML -9 205,93 -9 205,93

44010141 Muut korjaus- ja muutostyöt 2019 HML -6 313,29 -6 313,29

44010142 Rakennustekniset korjaus- ja muutostyöt 2019 RMK -9 490,61 -9 490,61

44010143 LVI-tekniset korjaus- ja muutostyöt 2019 RMK -66 133,15 -66 133,15

44010144 Sähkötekniset korjaus- ja muutostyöt 2019 RMK -78 207,73 -78 207,73

44010145 Lääkintekniset korjaus- ja muutostyöt 2019 RMK -2 425,16 -2 425,16

44010146 Piha- ja ulkoalueiden korjaus- ja muutostyöt 2019 RMK -61 154,04 -61 154,04

44010147 Muut korjaus- ja muutostyöt 2019 RMK -41 066,24 -41 066,24

44010148 Kylmälaitoksen laajennus 2019 RMK -200 000,00 -227 370,10 -27 370,10

44010149 Paineilmakompressorin uusinta -123 016,84 -123 016,84

Yhteensä

Talonrakennusinvestoinnit tulot 0,00 18 401,13 18 401,13

Talonrakennusinvestoinnit menot -24 575 000,00 -11 897 544,67 12 677 455,33

Talonrakennusinvestoinnit yhteensä -24 575 000,00 -11 879 143,54 12 695 856,46
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Kohde HANKE
Alkuperäinen 

talousarvio Toteutuma Poikkeama

IRTAIN OMAISUUS

ATK-järjestelmät -2 660 000,00 -1 067 217,08 1 592 782,92
44050086 PACS-uusinta -48 173,88

44050093 UNA -arkkitehtuuri -19 587,39

44050095 TLT-järjestelmäratkaisu -63 004,46

44050095 TLT-järjestelmäratkaisu 38 367,91

44050097 Tietojärjestelmämuutokset 2018 -29 959,50

44050097 Tietojärjestelmämuutokset 2018 8 091,00

44050098 Verkon pääsynhallinta (1x) -904,58

44050101 Effector-laajennukset -5 600,00

44050101 Effector-laajennukset 5 600,00

44050103 X-Archiven laajennukset -86 869,45

44050104 Value Partner 2019 -394 680,90

44050104 Value Partner 2019 394 680,90

44050105 Tietojärjestelmämuutokset 2019 -83 120,09

44050105 Tietojärjestelmämuutokset 2019 20 524,00

44050106 Palvelimien päivitykset 2019 -110 861,25

44050107 Synapse PACS päivitys 2019 -69 065,00

44050107 Synapse PACS päivitys 2019 62 000,00

44050108 ASSI UNA/uuden ajan APTJ-ratkaisu -47 857,00

44050109 ASSI UNA yhdinjärjestelmähankin -164 887,27

44050110 ASSI Sähköinen asiointi (OmaHäme, Digisairaala) -104 472,64

44050111 ASSI Uuden sairaalan ICT-kehitys (Smart Hospital) -45 887,15

44050112 ASSI Tuotannonohjausjärjestelmän hallinta -6 405,00

44050113 Robotiikka -ohjelmisto 2019 -2 000,00

44050114 Palvelinkapasiteetin uudistaminen -268 430,33

44050125 Kuntatieto-ohjelma -10 500,00

ATK-järjestelmät tulot 529 263,81 529 263,81

ATK-järjestelmät menot -2 660 000,00 -1 562 265,89 1 097 734,11

ATK-järjestelmät yhteensä -2 660 000,00 -1 033 002,08 1 626 997,92

Irtaimistohankinnat -3 077 000,00 -2 692 472,39 384 527,61

Konservatiivinen -519 129,42
44050453 Dialyysivesilaite (2019) -162 295,00

44050454 Intubaatiovideoskoopi (2019) -13 343,00

44050455 Ruoankuljetusvaunu -11 330,46

44050456 Potilasvalvontamonitori (2019) -9 150,00

44050457 Infuusiotorni (2 kpl) -19 998,00

44050458 Ultraäänilaite elastometrila (2019) -59 668,00

44050459 Hemodialyysilaitteet (2 kpl) 2019 -33 100,00

44050460 Endoskoopit 2 kpl (2019) -72 400,00

44050461 Amme -17 454,50

44050462 Siirtokuljetuskaappi (2019) -30 990,00

44050463 Potilasvalvontamonitori 3 kpl (2019) -40 400,46

44050464 Edoskooppien pesu- ja desinfektiolaitteet 2 kpl (2019) -49 000,00
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Kohde HANKE
Alkuperäinen 

talousarvio Toteutuma Poikkeama

Operatiivinen -1 830 029,24
44050925 Rakkokivenmurskain -622,24

44050929 Mikroskooppi (2019) -12 500,00

44050930 Hengityshoitolaite -13 018,00

44050932 Kardiotokografi -11 995,00

44050933 Kardiotokografi -9 995,00

44050934 Diodilaser -13 447,88

44050935 3D-torni (2019) -105 300,00

44050936 Ultraäänilaite (2019) -80 000,01

44050937 Manometriakatetri, 12 French unidirectional solid… (2019) -5 928,23

44050938 Tietokonetomografialaite (2019) -776 700,00

44050939 Kuivauskaappi -11 516,00

44050940 Potilasvalvontamonitori (2kpl 2019) -20 000,00

44050941 Potilasvalvontamonitori (2019) -16 999,99

44050942 Morselaattori (2019) -17 270,00

44050943 Topografialaite (2019) -15 495,00

44050944 Audiometrit 3 kpl (2019) -44 900,00

44050945 Videouretero-renoskooppi (2019) -15 500,00

44050946 Kontaminaatiomittari -19 775,00

44050947 Spirometria ja diffuusiokapasiteettitutkimuslaitteisto (2019) -54 927,00

44050948 Optinen biometri -40 825,00

44050949 C-kaari (2 kpl) 2019 -293 669,98

44050950 Ultraäänilaite (2019) verisuonikirurgia -46 000,00

44050951 Leikkausvalaisin (2019) -30 144,17

44050953 Windows 10-päivitys -13 970,00

44050954 Ultraäänilaite (optio) 2019 -80 000,00

44050955 Gammadetektori (2019) -39 500,00

44050956 Biopsalaite (mammografia) -40 030,74

Kohde HANKE
Alkuperäinen 

talousarvio Toteutuma Poikkeama

Tukipalvelut -343 313,73
44051713 Pienet lääkintalaitteet 2019 -343 313,73

Tukipalvelut tulot 0,00

Tukipalvelut menot -343 313,73

Tukipalvelut yhteensä -343 313,73

Irtain omaisuus tulot 0,00 529 263,81 529 263,81

Irtain omaisuus menot -5 737 000,00 -4 254 738,28 1 482 261,72

Irtain omaisuus yhteensä -5 737 000,00 -3 725 474,47 2 011 525,53
Alkuperäinen 

talousarvio Toteutuma Poikkeama

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ

Tulot 0,00 999 664,94 999 664,94

Menot -33 962 000,00 -18 757 442,95 15 204 557,05

Netto -33 962 000,00 -17 757 778,01 16 204 221,99
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APUVÄLINEKESKUS LIIKELAITOS

Tulot 0,00

Menot -1 690 679,00

Irtaimistohankinnat -1 230 000,00 -1 690 679,00 -460 679,00

APUVÄLINEKESKUS LIIKELAITOS YHTEENSÄ
Tulot 0,00 0,00 0,00

Menot -1 230 000,00 -1 690 679,00 -460 679,00

Netto -1 230 000,00 -1 690 679,00 -460 679,00

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ  (ml. Liikelaitos)

Tulot 0,00 999 664,94 999 664,94

Menot -35 192 000,00 -20 448 121,95 14 743 878,05

Netto -35 192 000,00 -19 448 457,01 15 743 542,99
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9 Rahoitusosan toteutuminen 
 
 

 
 

 

(pl liikelaitos) Alkuperäinen TA TP 2019 Poikkeama

Toiminta ja investoinnit
Toiminnan rahavirta

Vuosikate 10 398 000,00 6 439 437,00 -3 958 563,00

Satunnaiset erät 0,00 1 273 295,56 1 273 295,56

Tulorahoituksen korjauserät 0,00 -5 030 803,82 -5 030 803,82

Investointien rahavirta

Investointimenot -33 962 000,00 -18 757 442,95 15 204 557,05

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 2 272 960,50 2 272 960,50

Toiminnan ja investointien rahavirta -23 564 000,00 -13 802 553,71 9 761 446,29

Rahoitustoiminta
Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten vähennykset muilta 0,00 76 922,00 76 922,00

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 36 935 000,00 20 000 000,00 -16 935 000,00

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -11 811 000,00 -12 111 108,80 -300 108,80

Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0,00 134 484,77 134 484,77

Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 233 988,69 233 988,69

Saamisten muutos 0,00 -875 454,09 -875 454,09

Korottomien velkojen muutos 0,00 4 480 182,05 4 480 182,05

Rahoituksen rahavirta 25 124 000,00 16 939 014,62 -8 184 985,38

Rahavarojen muutos 1 560 000,00 3 136 460,91 1 576 460,91

(ml liikelaitos) Alkuperäinen TA TP 2019 Poikkeama

Toiminta ja investoinnit
Toiminnan rahavirta

Vuosikate 9 968 000,00 7 911 803,98 -2 056 196,02

Satunnaiset erät 0,00 1 273 295,56 1 273 295,56

Tulorahoituksen korjauserät 0,00 -5 030 803,82 -5 030 803,82

Investointien rahavirta

Investointimenot -35 192 000,00 -20 448 121,95 14 743 878,05

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 2 272 960,50 2 272 960,50

Toiminnan ja investointien rahavirta -25 224 000,00 -14 020 865,73 11 203 134,27

Rahoitustoiminta
Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten vähennykset muilta 0,00 76 922,00 76 922,00

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 37 735 000,00 20 000 000,00 -17 735 000,00

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -12 511 000,00 -12 111 108,80 399 891,20

Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0,00 134 484,77 134 484,77

Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 233 988,69 233 988,69

Saamisten muutos 0,00 -893 182,63 -893 182,63

Korottomien velkojen muutos 0,00 4 716 222,61 4 716 222,61

Rahoituksen rahavirta 25 224 000,00 17 157 326,64 -8 066 673,36

Rahavarojen muutos 0,00 3 136 460,91 3 136 460,91
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10 Tilinpäätöslaskelmat 
 
Tuloslaskelma 
 

 
 
 
 
  

TP 2019 TP 2018

Toimintatuotot

Myyntituotot 218 891 595,60 223 432 795,50

Maksutuotot 9 607 367,97 9 792 605,69

Tuet ja avustukset 499 006,50 502 255,52

Muut toimintatuotot 5 032 559,38 234 030 529,45 4 376 312,66 238 103 969,37

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot yhteensä -81 520 698,65 -78 717 826,03

Henkilösivukulut

Eläkekulut -17 168 982,77 -17 280 110,80

Muut henkilösivukulut -2 533 169,35 -2 920 454,01

Palvelujen ostot -91 453 206,82 -90 271 425,64

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -30 081 391,34 -29 346 205,15

Muut toimintakulut -3 741 638,42 -226 499 087,35 -3 823 454,13 -222 359 475,76

Toimintakate 7 531 442,10 15 744 493,61
Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 19 754,17 18 150,00

Muut rahoitustuotot 517 320,75 866 720,70

Korkokulut -142 766,92 -189 759,33

Muut rahoituskulut -13 946,12 380 361,88 -12 103,58 683 007,79

Vuosikate 7 911 803,98 16 427 501,40
Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -11 135 342,78 -10 612 356,36

Kertaluonteiset poistot -1 000 000,00 -12 135 342,78 0,00 -10 612 356,36

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot 1 273 295,56 1 273 295,56 798 881,89 798 881,89

Tilikauden tulos -2 950 243,24 6 614 026,93
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 211 269,00 211 269,00

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 20 528,48 15 748,48

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -2 718 445,76 6 841 044,41
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Rahoituslaskelma 
 

 
  

2019 2018
Toiminnan rahavirta

Vuosikate 7 911 803,98 16 427 501,40

Satunnaiset erät 1 273 295,56 798 881,89

Tulorahoituksen korjauserät -5 030 803,82 4 154 295,72 2 637 747,86 19 864 131,15

Investointien rahavirta
Investointimenot -20 448 121,95 -16 447 429,26

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 2 272 960,50 -18 175 161,45 1 269 449,20 -15 177 980,06

Toiminnan ja investointien rahavirta -14 020 865,73 4 686 151,09

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten vähennys 76 922,00 76 922,00 76 922,00 76 922,00

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 20 000 000,00 9 000 000,00

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -12 111 108,80 -13 111 108,80

Lyhytaikaisten lainojen muutos 5 000 000,00 12 888 891,20 0,00 -4 111 108,80

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 134 484,77 -14 070,61

Vaihto-omaisuuden muutos 233 988,69 165 751,43

Saamisten muutos -893 182,63 -2 221 024,85

Korottomien velkojen muutos 4 716 222,61 4 191 513,44 1 832 389,31 -236 954,72

Rahoituksen rahavirta 17 157 326,64 -4 271 141,52

Rahavarojen muutos 3 136 460,91 415 009,57

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 15 969 813,13 12 833 352,22

Rahavarat 1.1. 12 833 352,22 3 136 460,91 12 418 342,65 415 009,57
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Tase 
 

 
  

2019 2018

VASTAAVAA

A PYSYVÄT VASTAAVAT 152 661 745,48 145 425 553,25

I Aineettomat hyödykkeet 1 397 642,23 2 194 393,97

2. Tietokoneohjelmistot 1 318 137,77 2 108 880,98

3. Muut pitkävaikutteiset menot 79 504,46 85 512,99

II Aineelliset hyödykkeet 142 372 134,62 136 415 428,65

1. Maa- ja vesialueet 1 483 885,22 1 483 885,22

2. Rakennukset 109 164 355,01 113 615 165,74

3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 142 725,38 1 141 323,93

4. Koneet ja kalusto 10 084 591,17 9 636 855,25

5. Muut aineelliset hyödykkeet 16 818,79 16 818,79

6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 20 479 759,05 10 521 379,72

III Sijoitukset 8 891 968,63 6 815 730,63

1. Osakkeet ja osuudet 8 276 578,63 6 123 418,63

3. Muut lainasaamiset 615 390,00 692 312,00

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 140 952,36 140 952,36

2. Lahjoitusrahastojen varat 952,36 952,36

3. Muut toimeksiannot 140 000,00 140 000,00

C VAIHTUVAT VASTAAVAT 29 496 072,88 25 700 418,03

I Vaihto-omaisuus 1 399 442,44 1 633 431,13

1. Aineet ja tarvikkeet 1 374 176,11 1 610 927,98

4. Muu vaihto-omaisuus 25 266,33 22 503,15

II Saamiset 12 126 817,31 11 233 634,68

Lyhytaikaiset saamiset 12 126 817,31 11 233 634,68

1. Myyntisaamiset 8 170 942,89 7 172 230,93

3. Muut saamiset 3 344 781,38 3 096 471,61

4. Siirtosaamiset 611 093,04 964 932,14

IV Rahat ja pankkisaamiset 15 969 813,13 12 833 352,22

VASTAAVAA YHTEENSÄ 182 298 770,72 171 266 923,64
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VASTATTAVAA 2019 2018

A OMA PÄÄOMA 74 248 888,74 76 987 862,98

I Peruspääoma 81 361 248,85 81 361 248,85

III Muut omat rahastot 70 551,37 91 079,85

IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -4 464 465,72 -11 305 510,13

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -2 718 445,76 6 841 044,41

B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 3 583 708,77 3 794 977,77

1. Poistoero 3 583 708,77 3 794 977,77

C PAKOLLISET VARAUKSET 11 966 463,60 15 723 971,86

2. Muut pakolliset varaukset 11 966 463,60 15 723 971,86

D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 398 522,73 264 037,96

2. Lahjoitusrahastojen pääomat 258 522,73 124 037,96

3. Muut toimeksiantojen pääomat 140 000,00 140 000,00

E VIERAS PÄÄOMA 92 101 186,88 74 496 073,07

I Pitkäaikainen 35 932 079,60 27 843 117,60

2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 35 932 079,60 27 843 117,60

II Lyhytaikainen 56 169 107,28 46 652 955,47

1. Joukkovelkakirjalainat 5 000 000,00 0,00

2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 11 911 038,00 12 111 108,80

5. Saadut ennakot 842 452,87 703 963,41

6. Ostovelat 17 753 610,77 13 793 498,73

7. Muut velat 1 803 460,69 2 144 830,32

8. Siirtovelat 18 858 544,95 17 899 554,21

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 182 298 770,72 171 266 923,64
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ilman ensihoitoa

Keskus- Ulkopuol. Jäsen- Tasaus-

sairaala sairaalat maksu maksu Yhteensä

Forssa 7 678 000 4 888 000 298 000 -249 000 12 615 000

Humppila 1 068 000 1 040 000 40 000 -325 000 1 823 000

Jokioinen 2 179 000 1 182 000 92 000 9 000 3 462 000

Tammela 3 031 000 1 659 000 107 000 -9 000 4 788 000

Ypäjä 927 000 752 000 41 000 5 000 1 725 000

Forssan seutu 14 883 000 9 521 000 578 000 -569 000 24 413 000

Hattula 8 471 000 1 865 000 167 000 183 000 10 686 000

Hämeenlinna 71 670 000 14 478 000 1 175 000 -40 000 87 283 000

Janakkala 15 430 000 3 519 000 289 000 112 000 19 350 000

Hämeenlinnan seutu 95 571 000 19 862 000 1 631 000 255 000 117 319 000

Hausjärvi 6 917 000 2 278 000 148 000 166 000 9 509 000

Loppi 7 019 000 2 248 000 139 000 -122 000 9 284 000

Riihimäki 26 339 000 6 591 000 504 000 270 000 33 704 000

Riihimäen seutu 40 275 000 11 117 000 791 000 314 000 52 497 000

YHTEENSÄ 150 729 000 40 500 000 3 000 000 0 194 229 000

Lisäksi Hämeenlinnalta laskutettin jätevesimaksua 128 935 euroa.

Lisäksi Forssan seudulta hyvinvointikuntayhtymältä laskutettiin leikkaustoiminnan siirrosta 1 245 000 euroa.

Kuntamaksut vuonna 2019

Ta2019 %-osuus

Lisälaskutus
vuodelta 2019

Lopulliset 
kuntamaksut

Siirtoviive-
maksut

Forssa 712 000 10,0 53 988 765 988 1 000

Humppila 95 000 1,3 7 203 102 203 0

Jokioinen 219 000 3,1 16 606 235 606 0

Tammela 255 000 3,6 19 336 274 336 0

Ypäjä 98 000 1,4 7 431 105 431 0

Forssan seutu 1 379 000 19,3 104 563 1 483 563 1 000

Hattula 398 000 5,6 30 179 428 179 3 500

Hämeenlinna 2 802 000 39,2 212 463 3 014 463 2 000

Janakkala 688 000 9,6 52 168 740 168 16 500

Hämeenlinnan seutu 3 888 000 54,4 294 810 4 182 810 22 000

Hausjärvi 352 000 4,9 26 691 378 691 13 000

Loppi 332 000 4,6 25 174 357 174 14 000

Riihimäki 1 202 000 16,8 91 142 1 293 142 36 500

Riihimäen seutu 1 886 000 26,4 143 007 2 029 007 63 500

YHTEENSÄ 7 153 000 100,0 542 380 7 695 380 86 500

Ensihoidon kuntamaksut

Valtuusto 09.06.2020 § 9 Liite 4



106 
 
 

 
 

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 sekä lisäksi pienet hankintahinnaltaan 
yli 1 000 euroa olevat lääkintälaitteet. 
 
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 
 
Edellisen tilikauden tiedot ovat vertailukelpoisia tilikauden tietojen kanssa. 
 
Konsernitilinpäätös 
 
Sairaanhoitopiirillä ei ole tytäryhteisöjä, joten konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu. Sairaanhoitopiirillä 
on osakkuusyhteisöt TyöSyke Oy (myyty Terveystalo Oy:lle vuonna 2019), Asunto Oy Appara ja 
Asunto Oy Hämeenlinnan Ahvennummi. 
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Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista. 
 
KILAN KUNTAJAOSTON YLEISOHJE POISTOISTA ja sen soveltaminen 2013 alkaen 
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
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11.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 
 
 
Toimintatuottojen erittely 
 
 

 
 

 
 
 

 

Toimintatuotot  2019 2018

Myyntituotot jäsenkunnilta 203 298 314,99 207 329 259,54
Myyntituotot ulkokunnilta 4 121 931,04 3 921 265,49
Yhteistoimintakorvaukset 1 011 735,57 983 453,40
Muut myyntituotot 10 459 614,00 11 198 817,07
Maksutuotot 9 607 367,97 9 792 605,69
Tuet ja avustukset 499 006,50 502 255,52
Vuokratuotot 3 197 703,23 3 132 822,95
Muut tuotot, siirtoviivemaksut 86 500,00 72 000,00
Muut tuotot, muut 1 748 356,15 1 171 489,71

Toimintatuotot yhteensä 234 030 529,45 238 103 969,37

Palvelujen ostojen erittely

2019 2018

Asiakaspalvelujen ostot 60 040 457,48 57 043 400,67
Muiden palvelujen ostot 31 412 749,34 33 228 024,97

Palvelujen ostot yhteensä 91 453 206,82 90 271 425,64

Pakollisten varausten muutokset 

2019 2018

Potilasvahinkovastuu 1.1. 14 832 593,00 13 086 224,00
Lisäykset tilikaudella 0,00 1 746 369,00
Vähennykset tilikaudella -3 916 700,00 0,00

Potilasvahinkovastuu 31.12. 10 915 893,00 14 832 593,00

Muut pakolliset varaukset 1.1. 891 378,86 0,00
Lisäykset tilikaudella 159 191,74 891 378,86
Vähennykset tilikaudella 0,00 0,00

Muut pakolliset varaukset 1.1. 1 050 570,60 891 378,86
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Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely 
 

 
 
Osinkotuottojen erittely 
 

 
 
 
  

Satunnaisten tuottojen erittely 2019 2018

Tekme Oy:n osakkeiden luovutusvoitto 0,00 798 881,89
Työsyke Oy:n osakkeiden luovutusvoitto 1 273 295,56 0,00

Satunnaiset tuotot yhteensä 1 273 295,56 798 881,89

2019 2018

Osinkotuotot muista yhteisöistä 226 458,99 612 393,04

Osinkotuotot yhteensä 226 458,99 612 393,04
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11.3 Tasetta koskevat liitetiedot 
 
11.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 
 
 
Pysyvät vastaavat 
 
 
Aineettomat hyödykkeet 
 

 
 
 
 
Aineelliset hyödykkeet 
 
 

 
 
 
  

Tietokone- Muut pitkävaikut- Yhteensä
ohjelmistot teiset menot

Poistamaton hankintameno 1.1. 2 108 880,98 85 512,99 2 194 393,97
Lisäykset tilikauden aikana 781 060,77 0,00 781 060,77
Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00 0,00
Vähennykset tilikauden aikana -490 895,90 0,00 -490 895,90
Siirrot erien välillä 12 979,78 0,00 12 979,78
Tilikauden poisto -1 093 887,86 -6 008,53 -1 099 896,39
Arvonalennukset ja niiden palautuks 0,00 0,00 0,00

Poistamaton hankintameno 31.12. 1 318 137,77 79 504,46 1 397 642,23
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12. 1 318 137,77 79 504,46 1 397 642,23

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

Poistamaton hankintameno 1.1. 1 483 885,22 113 615 165,74 1 141 323,93 9 636 855,25 16 818,79 10 521 379,72 136 415 428,65
Lisäykset tilikauden aikana 0,00 1 811 769,99 92 225,17 4 383 151,39 0,00 10 774 754,63 17 061 901,18
Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vähennykset tilikauden aikana 0,00 -611,72 0,00 0,00 0,00 -56 157,32 -56 769,04
Siirrot erien välillä 0,00 747 238,20 0,00 0,00 0,00 -760 217,98 -12 979,78
Tilikauden poisto 0,00 -7 009 207,20 -90 823,72 -3 935 415,47 0,00 0,00 -11 035 446,39
Arvonalennukset ja niiden palautuks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poistamaton hankintameno 31.12. 1 483 885,22 109 164 355,01 1 142 725,38 10 084 591,17 16 818,79 20 479 759,05 142 372 134,62
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12. 1 483 885,22 109 164 355,01 1 142 725,38 10 084 591,17 16 818,79 20 479 759,05 142 372 134,62
Olennaiset lisäpoistot
Rakennusten lisäpoisto -1 000 000,00

Valtuusto 09.06.2020 § 9 Liite 4



111 
 
 

 
 

 
Sijoitukset 

 
 
Omistukset muissa yhteisöissä 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

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

Hankintameno 1.1. 680 731,53 5 442 687,10 6 123 418,63 692 312,00 692 312,00

Lisäykset 25 000,00 2 580 160,00 2 605 160,00 0,00 0,00

Vähennykset -100 000,00 -352 000,00 -452 000,00 -76 922,00 -76 922,00

Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hankintameno 31.12. 605 731,53 7 670 847,10 8 276 578,63 615 390,00 615 390,00

Kirjanpitoarvo 31.12. 605 731,53 7 670 847,10 8 276 578,63 615 390,00 615 390,00

Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset

Osakkuusyhteisöt

Asunto Oy Appara
Osakepääoma, kirjanpitoarvo, euroa 39 894,18
K-HSHP:n osakepääoma, euroa 9 502,79 23,8 %

Asunto Oy Hämeenlinnan Ahvennummi
Osakepääoma, kirjanpitoarvo, euroa 50 254,55 34,2 %
K-HSHP:n osakepääoma, euroa 17 187,06

TAYS alustayhtiö Oy
Osakepääoma, kirjanpitoarvo, euroa 7 500,00 33 %
K-HSHP:n osakepääoma, euroa 2 500,00

Saamiset
2019 2018

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset jäsenkunnilta 1 791 102,00 1 568 722,80

Yhteensä 1 791 102,00 1 568 722,80

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

2019 2018
Lyhytaikaiset siirtosaamiset

Kelan korvaus työterveydenhuollosta 2019 400 000,00 0,00
Kelan korvaus työterveydenhuollosta 2018 0,00 400 000,00
Kelan korvaus työterveydenhuollosta 2017 0,00 395 754,41
Muut tulojäämät 211 093,04 169 177,73

Yhteensä 611 093,04 964 932,14
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11.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 
 

 
 
 

 
 
Pitkäaikainen vieras pääoma  
 
Pitkäaikainen vieras pääoma  
Velat, jotka erääntyvät 1.1.2025 tai sen jälkeen 2019 2018 

  
 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 10 937 685,40 2 998 796,20 

 
 

  
 
 

Oma pääoma 

2019 2018

Peruspääoma 1.1. 81 361 248,85 81 361 248,85
Peruspääoma 31.12. * 81 361 248,85 81 361 248,85

Muut omat rahastot
Viihdytysrahaston pääoma 1.1. 91 079,85 106 828,33
Siirrot rahastoon tilikaudella 23 000,00 26 376,37
Siirrot rahastosta tilikaudella -43 528,48 -42 124,85
Viihdytysrahaston pääoma 31.12. 70 551,37 91 079,85

Edellisten tilikausien alijäämä 1.1. -4 464 465,72 -11 305 510,13
Edellisten tilikausien alijäämä 31.12. -4 464 465,72 -11 305 510,13

Tilikauden ylijäämä/alijäämä -2 718 445,76 6 841 044,41

Oma pääoma yhteensä 74 248 888,74 76 987 862,98

Peruspääoma kunnittain 31.12.2019 31.12.2018

Forssa 3 078 414,57 3 078 414,57
Hattula 5 358 798,74 5 358 798,74
Hausjärvi 3 871 399,96 3 871 399,96
Humppila 153 787,58 153 787,58
Hämeenlinna 41 256 751,41 41 256 751,41
Janakkala 8 180 734,08 8 180 734,08
Jokioinen 765 463,49 765 463,49
Loppi 4 583 531,62 4 583 531,62
Riihimäki 13 166 110,18 13 166 110,18
Tammela 574 781,36 574 781,36
Ypäjä 371 475,86 371 475,86

81 361 248,85 81 361 248,85

Pakolliset varaukset 
2019 2018

Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu 10 915 893,00 14 832 593,00
Muut pakolliset varaukset 1 050 570,60 891 378,86
Yhteensä 11 966 463,60 15 723 971,86
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Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuun pakollinen varaus sisältää vammaispalvelulain mukaiset etuudet: tun-
netut regressit 43 289 euroa. Vammaispalvelulain mukaiset etuudet: tuleva tuettu asuminen 9 588 euroa esi-
tetään vain liitetietona. 

 
 

 
 
 

 
 
11.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 
 

 
 

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

Ostovelat
2019 2018

Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat jäsenkunnille 921 503,53 678 955,26
Yhteensä 921 503,53 678 955,26

Sekkilimiitti
2019 2018

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

Lyhytaikaiset siirtovelat
2019 2018

Lomapalkkajaksotus 13 904 660,97 12 715 864,12
Palkkojen jaksotukset 1 922 713,87 2 547 308,49
Korkojaksotukset 58 350,16 71 313,60
Potilasvakuutuskeskus 1 381 425,00 1 373 527,00
Muut siirtovelat 1 591 394,95 1 191 541,00

Yhteensä 18 858 544,95 17 899 554,21

Vuokravastuut
2019 2018

Toimitilojen vuokravastuut 787 438,44 598 667,77
Koneiden ja laitteiden vuokravastuut 122 071,25 0,00
Leasing-vuokravastuut 1 394 527,80 3 247 237,78

Yhteensä 2 304 037,49 3 845 905,55
-siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuu 1 187 168,42 2 219 438,92

Arvonlisäveron palautusvastuu
2019 2018

Arvonlisäveron palautusvastuu 7 141 209 7 941 382
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Koronvaihtosopimukset 31.12.2019 
 

 
 
 
 
 
  

Järjestelyn tarkoitus 2019 2018

Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 400 000 800 000

Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) -6 182 -22 820

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.
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11.5  Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot  
 
 
Henkilöstön lukumäärä 31.12.2019 

Palvelujaksot, vuosityöntekijät  2019 2018

      Vakinaiset  1 491 1 486

     Määräaikaiset  424 418

     Työllistetyt  1 2

 
Yhteensä  1 916 1 906

 
 
 
 

 
 
 
Luottamushenkilön palkoista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut (puoluevero)  

  2019 2018     
Hämeen Kokoomus ry   2 970 2 943     
Hämeen Sosiaalidemokraatit ry   4 912 4 780     
Hämeen Vasemmistoliitto ry   450 720     
Hämeen Vihreät ry  852 852     
Keskustan Etelä‐Hämeen piiritoimisto  2 432 2 336     
Janakkalan Kristillisdemokraatit  120 132     
 

   
Yhteensä  11 736 11 763     

 
 

 
 
Muut intressitahojen väliset liiketoimet 
 
Sairaanhoitopiirin johtajalla on valtuuston hyväksymä johtajasopimus. 
 
 
 
  

Henkilöstökulut

2019 2018

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 101 222 850,77 98 918 390,84
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin

ja aineellisiin hyödykkeisiin 783 553,79 430 553,11
Henkilöstökulut yhteensä 102 006 404,56 99 348 943,95

Tilintarkastajan palkkiot

2019 2018

Tilintarkastuspalkkiot 25 878,20 24 380,60
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 3 815,80 4 937,00
Muut palkkiot 1 814,80 340,00
Tilintarkastajan palkk iot yhteensä 31 508,80 29 657,60
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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 (-19.2.19) 
Vanne Hilkka, Ypäjä (20.2.19-) 

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 palve-
lualuejohtaja, Forssa 

Kallio Päivi, osastonhoitaja, Riihimäki Tiainen Juha johtajaylilääkäri, Riiihimäki  
(-19.2.19) 
Huuskonen Olli, johtajaylilääkäri, Riihimäki 
(20.2.2019-) 
 

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.  
 
Sisäinen valvonta  

 
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.  
 
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
 
Liikelaitoksen omistuksessa oli 31.12.2019 yksilöityjä apuvälineitä yhteensä 68 427 kpl, joista 58 632 kpl (86 
%) oli asiakkailla lainassa ja 9 795 kpl (14 %) varastossa. Suurimmat varastossa olevat määrät koostuivat 
kyynärsauvoista 4 772 (v. 2018/3972), hygienia-apuvälineistä 722 (821), kävelytelineistä 344 (378), pyörä-
tuoleista 291 (365) ja siirtymisen/kääntymisen apuvälineistä 369 (287). 
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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. 
 
Apuvälineiden lainaukset 
 
Lainauksia tehtiin 2459 kpl enemmän kuin vuonna 2018. Erikoissairaanhoidon apuvälinelainoista 429 kpl oli 
sosiaalitoimen kierrätettävien apuvälineiden lainauksia, joita oli 77 vähemmän kuin vuonna 2018. 
 
Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden tarve on vuosittain lisääntynyt ja samalla myös apuvälinekustan-
nusten nousu on jatkunut. 
 
Apuvälineiden lainaukset vuonna 2019 jakautuivat toimipisteittäin seuraavasti: 
 
Toimipisteryhmä Lainaukset vrt. 2018 

Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä 8374 +891 
Hattulan Terveyspalvelut 964 - 37 
Hämeenlinnan Terveyspalvelu, kaikki toimipisteet 7605 +307 
Janakkalan terveyskeskus, kaikki toimipisteet 2262 +212 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, kaikki toimipisteet 17714 +754 
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä 5176 +332 
Yhteensä 42 406 +2 459 

 
Aineet ja tarvikkeet 
 
Aineissa ja tarvikkeissa, jotka sisältävät mm. yksilölliset apuvälineet, apuvälineiden lisävarusteet ja varaosat, 
kustannusten nousu oli vuonna 2019 noin 280 000 euroa vuoteen 2018 verrattuna ja noin 520 000 euroa 
vuoteen 2017 verrattuna. Opaskoirien vuokrauksen siirtyminen apuvälinekeskukselle lisäsi vuoden 2019 ku-
luja noin 80 730 eurolla. 
 
Uniapnealaitteiden lisääntyneen tarpeen myötä myös erilaisten hengityslaitteiden lisävarusteiden, kuten mas-
kien ja kostuttimien tarve kasvoi. Näiden laitteiden hankintakustannukset olivat yhteensä noin 322 000 euroa 
(v. 2018/ 234 000 euroa). 
 
Toinen merkittävä hankintakustannuksiin vaikuttava apuvälineryhmä olivat yksilölliset ortoosit ja proteesit, joita 
hankittiin yhteensä 1 435 kpl. Näiden välineiden kustannukset olivat noin 600 000 euroa. Eniten hankittiin 
alaraajan ortooseja (695 kpl) ja proteeseja (41 kpl), ortopedisiä jalkineita (377 kpl) sekä peruukkeja (251 kpl). 
Myös tukihihojen ja –sukkien hankinta lisääntyi ja niitä hankittiin 1 210 kpl ja kustannukset olivat yhteensä noin 
114 700 euroa (v. 2018/ 102 200 euroa). Apuvälineiden varaosia hankittiin huoltolähetteellä noin 14 900 eurolla 
(v. 2018/ 8 800 euroa). 
 
Investoinnit 
 
Uniapnealaitteiden tarpeen voimakas kasvu lisäsi kierrätettävien apuvälineiden määrää ja hankintakustannuk-
sia. Vuoden 2019 aikana uniapnealaitteita hankittiin 1 505 kpl (v. 2018/ 937 kpl) ja niitä lainattiin 1 697 
kpl (v.2018/ 1166 kpl). 
 
Investointimenoihin kirjatut uniapnealaitteiden hankintakustannukset olivat noin 500 000 euroa (v. 2018/ 
350 000 euroa). Toinen merkittävä kasvu oli sähkösäätöisissä sängyissä, joita hankittiin 48 kpl (v. 2018/ 21 
kpl). Sänkyjen kustannukset olivat yhteensä noin 88 340 euroa (v. 2018/ 41 880 euroa). Myös painehaavojen 
ehkäisyyn tarkoitettujen apuvälineiden hankinta kasvoi edelleen. Painehaavapatjoja ja –tyynyjä hankittiin 
yhteensä 365 kpl (v.2018/ 325 kpl) ja kustannukset olivat yhteensä 143 676 euroa (v.2018/ 126 719euroa). 
Liikkumisen apuväline -hankinnoissa (2 270 kpl / 681 030 euroa) eniten kustannusten lisäystä toivat kiinteärun-
koistenpyörätuolien (18 kpl), lepoasentoon säädettävien pyörätuolien (31 kpl), lasten rattaiden (5 kpl) ja säh-
köisten kelaustenkeventäjien (4 kpl) hankinnat, joiden kustannusten lisäys oli yhteensä noin 
76 730 euroa. 
 
Kierrätettävissä apuvälineissä noudatettiin kolmen vuoden poistoaikaa. 
  

Valtuusto 09.06.2020 § 9 Liite 4



118 
 
 

 
 

 
12.1  Talousarvion toteutuminen 

 
12.1.1 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
 

  
Henkilöstö ja osaaminen 

SHP Strate-
ginen ta-
voite 

Osaava, motivoitunut, hyvinvoiva ja toiminnan laajuuteen nähden riittävä henkilöstö
Ammattilaisia houkutteleva työympäristö, jatkokoulutus- ja etenemismahdollisuu-
det ja edut  

SHP Kriitti-
set menes-
tystekijät 

- Osaamisen varmistaminen 
- Yhteiset tavoitteet, sitoutuminen ja yhdessä tekeminen 
- Haluttu työpaikka 

SHP / tulos-
yksikkö / 
tulosalue: 
tavoitteet ja 
toteutta-
missuunni-
telma 

 
Riittävä henkilökuntamäärä, osaa-
misen varmistaminen ja syventä-
minen sekä työssä jaksamisen ja -
viihtymisen turvaaminen toimin-
tayksikön tarpeiden mukaisesti. 
 
Toimivat sijaisjärjestelyt (osaami-
nen, määrä) j riittävät määrärahat 
vähentävät työn kuormittavuutta ja 
parantavat työhyvinvointia. 
 
Effector-pääkäyttäjien työmäärän 
huomioiminen henkilöstöresurs-
seissa sekä erityisosaamista vaati-
van pääkäyttäjätyön huomioiminen 
palkassa. 
 
 

Arvio toteutumisesta:  
· Apuvälinekeskuksen henkilökunta on osallistunut seu-

raaviin koulutuksiin: Apuvälinealan valtakunnalliset 
neuvottelupäivät (2), Effector-käyttäjäpäivät (2), Laki-
sääteiset vakuutukset (1), Sähköpyörätuolit Linx –oh-
jelmointi (3), Sähköturvallisuus (1), Happirikastin -kou-
lutus (1), Nostin-koulutus (1), Apuvälinemessut (7) 
sekä shp:n turvallisuuteen liittyviin koulutuksiin. 
 

· Yksilölliset kehityskeskustelut on pidetty kaikille avk:n 
työntekijöille 
 

· Avk:ssa oli yhteensä 36 sairauspoissaolopäivää, ei si-
jaisia 
 

· 1 vuorotteluvapaa (2.9.19 alkaen), sijainen oli 
 

· Effector on koko shp:ssa käytössä oleva tietojärjes-
telmä. Pääkäyttäjille järjestettiin yksi koulutuspäivä 
2/19 ja tietojärjestelmän hallinnointiin ja ylläpitoon 
suunniteltua vastuujakoa esiteltiin Kanta-Hämeen ter-
veydenhuollon yhteistyöryhmälle 4/19. Lisäksi perus-
tettiin Effector-tukiposti. Ko. tietojärjestelmän hallin-
noinnin ja ylläpidon jakamista vastuukäyttäjille ei ole 
ajanpuutteen vuoksi suunnitellusti pystytty viemään 
eteenpäin. Edelleen pääkäyttäjillä on runsaasti ko. tie-
tojärjestelmän liittyvää työtä oman työnsä ohella. 

Seuranta- 
mittarit 

Koulutukset ja koulutusmäärärahojen käyttö 
Kehityskeskustelut 
Sairauspoissaolot 
Potilaspalaute 
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Toiminta ja yhteistyö 

SHP Strate-
ginen ta-
voite 

Nopea, oikea-aikainen vaikuttava ja turvallinen hoito 
Yhtenäiset ja tehokkaat hoitoketjut kotoa kotiin PTH-ESH-Erva 

SHP Kriitti-
set menes-
tys-tekijät 

 - Päivystävä ja elinvoimainen keskussairaala 
- Yhteistyön ja kumppanuuksien tiivistäminen 
- Hoitoketjujen aktiivinen kehittäminen ja uudistaminen 
- Digitaaliset palvelut 

SHP / tulos-
yksikkö / 
tulosalue: 
tavoitteet ja 
toteutta-
missuunni-
telma 

 
Laadukas, oikea-aikainen apuvälinei-
den saatavuus ja -palvelu koko sai-
raanhoitopiirin alueella (erityisapuvä-
lineet apuvälinekeskuksesta ja pe-
rusapuvälineet perusterveydenhuol-
lon apuvälineyksiköistä) 
 
Erva-yhteistyön tekeminen apuväli-
nehankinnoissa ja -kilpailutuksessa 
sekä mahdollisuuksien mukaan apu-
välineluovutusten yhtenäistämistä 
valtakunnallisten apuvälineiden luo-
vutusperusteiden mukaisesti. 

Arvio toteutumisesta: 
· Alueellisessa apuvälinekeskuksessa on sovitut työ-

jaot, joiden sujumiseksi on pidetty tapaamiset ter-
veyskeskusten apuvälineyksiköiden esimiesten 
kanssa 2/19 ja 11/19, apuvälineyksiköiden työnteki-
jöiden kanssa 4/19 ja 10/19 sekä jatkuva keskustelu 
ja yhteistyö; käytössä Effector-posti.  
 

· Apuvälineiden kierrätyksen ja kuljetusten varmista-
miseksi on yhdessä hankintatoimen kanssa pidetty 
Kantalogistiikan kanssa yhteistyökokoukset 3/19 ja 
10/19. 

 
 

· Apuvälinepalvelujen Tays-Erva yhteistyökokous pi-
dettiin 5/19 ja lisäksi on pidetty useita Tays-Erva 
skype –kokouksia liittyen apuvälineiden määräai-
kaiskilpailutuksen järjestämiseen ja toteuttamiseen 
sekä valtakunnallisten apuvälineiden luovutusperus-
teiden soveltamiseen. Apuvälinekeskuksessa on v. 
2019 ollut vielä käytössä Kanta-Hämeen sairaanhoi-
topiirin apuvälineiden luovutusperusteet. 
 

· Apuvälinepalvelujen seurantakyselyjä tehtiin kaksi: 
yksi keväällä ja toinen syksyllä. Kaikkiin keväisen ky-
selyn vastauksiin, joissa asiakas on tuonut esiin jon-
kin ongelman apuvälineen käytön suhteen, korjauk-
sen tarpeen tai muun ongelman tai vastaaja on toi-
vonut yhteydenottoa, on otettu yhteyttä ja tehty tar-
vittavat jatkotoimenpiteet joko apuvälineasiantunti-
joiden tai huollon toimesta. Syksyn kyselyjä on aloi-
tettu purkamaan.  

Seuranta- 
mittarit 

  
Potilaspalaute 
Palaute alueen terveyskeskusten apuvälineyksiköistä 
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Asiakas 

SHP Strate-
ginen ta-
voite 

Asiakaslähtöinen toiminta- ja palvelukulttuuri 

SHP Kriitti-
set menes-
tys-tekijät 

- Hoitaminen on palvelua- hoitokokemus on myös palvelukokemus 
- Asiakaspalveluasenne- kohtaamisen ja kuulluksi tulemisen korostunut merkitys 
- Asiakassuhteiden säilyttäminen ja uusien asiakkaiden hankinta (asiakkaan valinnanvapaus) 
- Markkinointi ja brändäys osana toiminnan kehittämistä 
- Hoidon laatu, potilasturvallisuus ja prosessien toimivuus 
- Uuden sairaalan asiakaslähtöinen suunnittelu

SHP / tulos-
yksikkö / 
tulosalue: 
tavoitteet ja 
toteutta-
missuunni-
telma 

 
 
Takaisinsoittojärjestelmän käyttöön-
otto 
 
 
 
 
 
 
Suunnitelman tekeminen apuvälinei-
den määräaikaishuoltojen toteutuk-
sesta 
 

Arvio toteutumisesta: 
· Takaisinsoittojärjestelmä otettiin käyttöön 6.3.19. 

Potilaspalaute pitkäkestoisilta apuvälinepalvelun 
asiakkailta oli pääsääntöisesti negatiivinen. Lisäksi 
potilaille tehdyn kyselyn mukaan 64 % asiakkaista 
oli tyytymättömiä käyttöön otettuun puhelinpalve-
luun.  
 

· Potilailta tullut palaute käsiteltiin KHKS:n takaisin-
soittopalvelun seurantaryhmän kokouksessa 10/19 
ja sen jälkeen apuvälinekeskuksessa takaisinsoit-
tojärjestelmän käyttöä on jatkettu siten, että apuvä-
linekeskuksen henkilökunta on apuvälinepalvelun 
sujuvoittamiseksi antanut pitkäkestoisille apuväli-
nepalvelun asiakkaille tarvittaessa oman työnume-
ronsa takaisinsoittonumeron sijaan.  

 
 

· Lakisääteisten määräaikaishuoltojen tarkoituksena 
on apuvälineiden toiminnan ja turvallisuuden var-
mistaminen. Tämän toiminnan toteuttamiseksi apu-
välinekeskus on ollut mukana Tays-Erva määräai-
kaishuoltojen kilpailutuksessa syksyn aikana.  

Seuranta- 
mittarit 

  
Potilaspalaute  
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Talous 

SHP Strate-
ginen ta-
voite 

Toimintakatteen kasvu 
Toimintakulujen hallinta 
Kustannustietoisuus 

SHP Kriitti-
set menes-
tys-tekijät 

- Vapaavalinta asiakkaiden ”kotiuttaminen” / vapaavalinnan kohde 
- Tuottavuuden parantaminen / kustannuskasvun hallinta 
- Tasapainoinen talous 
- Talouden kokonaisuuden hallinta, raportointi ja ennustaminen 
- Liiketoimintaosaaminen 
- ESH/PTH/SOS rahoitusmallin konseptointi

SHP / tulos-
yksikkö / 
tulosalue: 
tavoitteet ja 
toteutta-
missuunni-
telma 

  
Hankintasopimusten seuranta 
 
Muille kuin jäsenkuntalaisille tuotettujen 
apuvälinepalvelujen laskutuksen kehittämi-
nen ja hallinta  
1. Vakuutuspotilaiden apuvälinepalvelujen 
laskuttamista varten Effector-tietojärjestel-
mään kehitetyn kuntalaskutuksen mukaisen 
laskutusmallin käyttöönotto ja hallinta  
2. Vapaavalinta -potilaiden apuvälinepalve-
lun laskuttamisen suunnittelu ja toteuttami-
nen 

Arvio toteutumisesta: 
· Alaraajaproteesien, sähköisten hoitosänky-

jen ja henkilönostinten osalta tehty kilpailu-
tukset ja sen jälkeen hankintasopimukset 
. 

· Effector –tietojärjestelmään kehitetty vakuu-
tuspotilaiden apuvälinepalvelun laskutusmalli 
on otettu käyttöön vuoden alusta. Laskutusai-
neisto on ajettu kuukausittain. 
 

· Vapaavalinta –potilaiden apuvälinepalvelun 
laskutusmalli on kehitteillä.  

Seuranta- 
mittarit 

  
TA:n toteuman seuranta 

 
  

Valtuusto 09.06.2020 § 9 Liite 4



122 
 
 

 
 

Talousarvion toteutuminen 
 
Vuoden 2019 talousarvio laadittiin siten, että tavoitteena oli 0-tulos, siten että ali-/ylijäämää ei synny. 
Apuvälinekeskuksen tulosta voidaan säädellä hinnaston muutoksilla toimintavuoden aikana. Lasku-
tusta muutettiin loppuvuoden osalta siten, että talousarvion mukaiseen tulokseen päästään. Meno- 
ja tuloeriäkirjattiin kuitenkin vielä tammikuussa 2020 siten, että talousarvion tavoite ylittyi jonkin ver-
ran. Vuoden 2019 tulos oli 3 001 euroa ylijäämäinen. Apuvälinekeskuksen taseessa oli vuoden 2018 
tilipäätöksen jälkeen alijäämää 18 396 euroa, joten vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen taseeseen 
jäi alijäämää vielä15 394 euroa. 
 
Apuvälinepalvelujen myynnistä laskutettiin kuntia, terveyskeskuksia ja muita yhteensä 1 572 283 
euroa. Vuonna 2018 laskutus oli 1 414 695 euroa. Sairaanhoitopiiriä laskutettiin 2 255 313 euroa, 
kun laskutus vuonna 2018 oli 1 857 520 euroa. Tulot ja menot ylittivät talousarviossa arvioidut 
summat. Menoissa suurimmat erot talousarvioon verrattuna olivat palveluiden ostoissa, investoin-
neissa ja poistoissa. 
 
Apuvälineiden laskutus jakautui kertomusvuonna seuraavasti: 
 
Sairaanhoitopiiri 2 255 313 euroa 
Terveyskeskukset 1 353 064 euroa 
Sosiaalitoimet 115 570 euroa 
Muut 103 649 euroa 
 
 
12.1.2 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen 
 
Tuloslaskelma 
 

 
  

Alkuperäinen 
talousarvio Toteuma Poikkeama

Liikevaihto 3 237 000 3 852 596,15 615 596,15

Materiaalit ja palvelut -1 655 000 -2 074 151,84 -419 151,74

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 160 000 -1 685 504,33 -525 504,33

Palvelujen ostot -495 000 -388 647,51 106 352,59

Henkilöstökulut -301 000 -277 310,76 23 689,24

Palkat ja palkkiot -249 000 -229 661,34 19 338,66

Henkilösivukulut -52 000 -47 649,42 4 350,58

Eläkekulut -43 000 -40 302,69 2 697,31

Muut henkilösivukulut -9 000 -7 346,73 1 653,27

Poistot ja arvonalentumiset -1 130 000 -1 469 365,74 -339 365,74

Suunnitelman mukaiset poistot -1 130 000 -1 469 365,74 -339 365,74

Liiketoiminnan muut kulut -121 000 -24 035,62 96 964,38

LIIKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ 30 000 7 732,19 -22 267,71

Rahoitustuotot ja -kulut -30 000 -4 730,95 25 269,05
Muut rahoitustuotot 0 111,94 111,94
Kuntayhtymälle maksetut korkokulut -30 000 -4 802,54 25 197,46

Muut rahoituskulut 0 -40,35 -40,35

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 0 3 001,24 3 001,34

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 3 001,24 3 001,34
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Investoinnit 
 

 
 
  

Alkuperäinen 
talousarvio

Toteutuma Poikkeama

APUVÄLINELIIKELAITOS
Menot -1 230 000,00 -1 690 679,00 -460 679,00

APUVÄLINEKESKUSLIIKELAITOS YHTEENSÄ
Menot -1 230 000,00 -1 690 679,00 -460 679,00

Netto -1 230 000,00 -1 690 679,00 -460 679,00
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Rahoituslaskelma 
 

 
  

Alkuperäinen 
talousarvio Toteuma Poikkeama

Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä/-alijäämä 30 000,00 7 732,19 -22 267,81

Poistot ja arvonalentumiset 1 130 000,00 1 469 365,74 339 365,74

Rahoitustuotot ja -kulut -30 000,00 -4 730,95 25 269,05

Investointien rahavirta
Investointimenot -1 230 000,00 -1 690 679,00 -460 679,00

Toiminnan ja investointien rahavirta -100 000,00 -218 312,02 -118 312,02

Rahoituksen rahavirta
Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys kuntayhtymältä 800 000,00 1 127 119,40 327 119,40

Lyhytaikaisten lainojen muutos kuntayhtymältä -700 000,00 -792 010,90 -92 010,90

Muut maksuvalmiuden muutokset
Saamisten muutos kunnalta 0,00 115 799,27 115 799,27
Saamisten muutos 0,00 -388 969,51 -388 969,51
Korottomien velkojen muutos kuntayhtymältä 0,00 156 373,76 156 373,76

Rahoituksen rahavirta 100 000,00 218 312,02 118 312,02
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12.2 Tilinpäätöslaskelmat 
 
12.2.1 Tuloslaskelma 
 

 
 
  

1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018

Liikevaihto 3 852 596,15 3 272 215,59
Liiketoiminnan muut tuotot 0,00 12 080,65

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -1 685 504,33 -1 406 048,09

Palvelujen ostot -388 647,51 -2 074 151,84 -393 445,12 -1 799 493,21

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -229 661,34 -245 140,00

Henkilösivukulut

Eläkekulut -40 302,69 -40 417,56

Muut henkilösivukulut -7 346,73 -277 310,76 -7 752,40 -293 309,96

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -1 469 365,74 -1 469 365,74 -1 265 829,66 -1 265 829,66

Liiketoiminnan muut kulut -24 035,62 -33 994,33

Liikeylijäämä (-alijäämä) 7 732,19 -108 330,92
Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 111,94 80,23

Kuntayhtymälle maksetut korkokulut -4 802,54 -8 476,00

Muut rahoituskulut -40,35 -4 730,95 -0,25 -8 396,02

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 3 001,24 -116 726,94

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 3 001,24 -116 726,94

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 001,24 -116 726,94

Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,29 % -4,48 %

Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 0,29 % -4,48 %

Voitto, % 0,08 % -3,57 %
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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 
 
 

 
  

A 1.1.-31.12.2019 1.1-31.12.2018

Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä) 7 732,19 -108 330,92

Poistot ja arvonalentumiset 1 469 365,74 1 265 829,66

Rahoitustuotot ja -kulut -4 730,95 -8 396,02

1 472 366,98 1 472 366,98 1 149 102,72 1 149 102,72

Investointien rahavirta
Investointimenot -1 690 679,00 -1 690 679,00 -1 448 064,86 -1 448 064,86

Toiminnan ja investointien rahavirta -218 312,02 -298 962,14

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys kuntayhtymältä 1 127 119,40 965 376,68

Lyhytaikaisten lainojen muutos kuntayhtymältä -792 010,90 335 108,50 -720 997,08 244 379,60

Muut maksuvalmiuden muutokset

Saamisten muutos kuntayhtymältä 115 799,27 104 783,08

Saamisten muutos muilta -388 969,51 -80 902,84

Korottomien velkojen muutos muilta 156 373,76 -116 796,48 30 702,30 54 582,54

218 312,02 298 962,14

Rahoituksen rahavirta

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

LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran
kertymä 5 vuodelta, eur

-1 206 599,76 -1 192 609,00

Investointien tulorahoitus, % 87,09 79,35

Lainanhoitokate 1,85 1,59

Quick ratio 1,21 1,28

Current ratio 1,21 1,28
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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 
 

 
  

2019 2018
VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT 1 609 807,76 1 388 494,50

Aineelliset hyödykkeet 1 609 807,76 1 388 494,50

4. Koneet ja kalusto 1 609 807,76 1 388 494,50

VAIHTUVAT VASTAAVAT 1 656 214,56 1 383 044,32

Saamiset 1 656 214,56 1 383 044,32

Lyhytaikaiset saamiset 1 656 214,56 1 383 044,32

Myyntisaamiset 592 268,80 208 637,33

Saamiset kuntayhtymältä 947 526,25 1 063 325,52

Muut saamiset 116 419,51 111 081,47

VASTAAVAA YHTEENSÄ 3 266 022,32 2 771 538,82

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA -15 394,84 -18 396,08

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -18 396,08 98 330,86

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 3 001,24 -116 726,94

 VIERAS PÄÄOMA 3 281 417,16 2 789 934,90

Pitkäaikainen 1 963 425,26 1 706 918,51

Lainat kuntayhtymältä 1 963 425,26 1 706 918,51

Lyhytaikainen 1 317 991,90 1 083 016,39

Lainat kuntayhtymältä 870 612,65 792 010,90

Ostovelat 349 082,21 226 436,96

Muut velat 36 132,47 0,00

Siirtovelat 62 164,57 64 568,53

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3 266 022,32 2 771 538,82

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, % -0,47% -0,66%

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 85,17% 84,95%

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % 85,17% 84,95%

Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 € -15 -18

Lainakanta 31.12., 1000 € 2 834 2 499
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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. 
 
Tuloslaskelman liitetiedot 
 

 
  

Toimintatuottojen erittely

Toimintatuotot  2 019 2 018

Myyntituotot jäsenkunnilta 1 572 283,04 1 414 695,43
Sisäiset myyntituotot 2 280 313,11 1 857 520,16
Toimintatuotot yhteensä 3 852 596,15 3 272 215,59
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12.3.2 Taseen vastattavien liitetiedot 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

Pysyvät vastaavat
2019 2018

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto Koneet ja kalusto

Poistamaton hankintameno 1.1. 1 388 494,50 1 206 259,30
Lisäykset tilikauden aikana 1 690 679,00 1 448 064,86
Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00
Hankintameno 31.12. 3 079 173,50 2 654 324,16
Tilikauden poisto 1 469 365,74 1 265 829,66

Kirjanpitoarvo 31.12. 1 609 807,76 1 388 494,50

Oma pääoma 2019 2018

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. -18 396,08 98 330,86
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. -18 396,08 98 330,86

Tilikauden ali-/ylijäämä 3 001,24 -116 726,94

Oma pääoma yhteensä -15 394,84 -18 396,08

Lyhytaikaiset siirtovelat
2019 2018

Lomapalkkajaksotus 62 164,57 64 568,53

Siirtovelat 62 164,57 64 568,53
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12.3.3 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 
 
 

 
  

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

2019 2018

Koko henkilöstö 7,0 7,0

Henkilöstökulut

2019 2018

Palkat 225 141,59 249 748,07
Sairausvakuutus- ja tapaturmakorv 0,00 -7 968,07
Kokouspalkkiot 4 519,75 3 360,00
Eläkekulut 40 302,69 40 417,56
Muut henkilösivukulut 7 346,73 7 752,40

Henkilöstökulut yhteensä 277 310,76 293 309,96
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12.3.4 Apuvälinekeskusliikelaitoksen vaikutus kuntayhtymän talouteen 
 
 
LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNTAYHTYMÄN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMISEEN

Ky:n 

tuloslaskelmaosa 

toteutumis-vertailussa

Liikelaitosten 

tuloslaskelma-

osa

Eliminoinnit 

Kuntayhtymä

Eliminoinnit 

Liikelaitos

Ky:n tuloslaskelma 

tilinpäätöksessä

Toimintatuotot

Myyntituotot

Ulkoiset 217 319 312,56 1 572 283,04 218 891 595,60

Sisäiset 0,00 2 280 313,11 0,00 -2 280 313,11 0,00

Sisäiset ky 64 626 337,04 -64 626 337,04 0,00

Maksutuotot 9 607 367,97 9 607 367,97

Tuet ja avustukset 499 006,50 499 006,50

Muut toimintatuotot 5 032 559,38 5 032 559,38

Toimintakulut

Henkilöstökulut -100 945 540,01 -277 310,76 -101 222 850,77

Palvelujen ostot 0,00

Ulkoiset -91 322 915,95 -130 290,87 -91 453 206,82

Sisäiset -2 280 313,11 -258 356,64 2 280 313,11 258 356,64 0,00

Sisäiset ky -64 367 980,40 64 367 980,40 0,00

Aineet ja tarv ikkeet ja tavarat -28 395 887,01 -1 685 504,33 -30 081 391,34

Muut toimintakulut -3 717 602,80 -24 035,62 -3 741 638,42

Toimintakate 6 054 344,17 1 477 097,93 2 021 956,47 -2 021 956,47 7 531 442,10

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot

Ulkoiset 19 642,23 111,94 19 754,17

Sisäiset 4 802,54 -4 802,54 0,00

Muut rahoitustuotot 517 320,75 517 320,75

Korkokulut 0,00

Ulkoiset -142 766,92 0,00 -142 766,92

Sisäiset -4 802,54 4 802,54 0,00

Muut rahoituskulut -13 905,77 -40,35 -13 946,12

Vuosikate 6 439 437,00 1 472 366,98 2 017 153,93 -2 017 153,93 7 911 803,98

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelmanmukaiset poisto -9 665 977,04 -1 469 365,74 -11 135 342,78

Lisäpoistot -1 000 000,00 -1 000 000,00

Satunnaiset erät 1 273 295,56 1 273 295,56

Tilikauden tulos -2 953 244,48 3 001,24 2 017 153,93 -2 017 153,93 -2 950 243,24
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LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNTAYHTYMÄN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMISEEN

Ky:n osarahoitus-

laskelma

Liikelaitoksen 

rahoitus-laskelma Eliminoinnit ky Eliminoinnit LL

Kunnan rahoitus- 

laskelma 

tilinpäätöksessä

Toiminnan rahavirta

Tulorahoitus

Vuosikate 6 439 437,00 1 472 366,98 2 017 153,93 -2 017 153,93 7 911 803,98

Satunnaiset erät 1 273 295,56 1 273 295,56

Tulorahoituksen korjauserät -3 757 508,26 -3 757 508,26

Investointien rahavirta

Investointimenot -18 757 442,95 -1 690 679,00 -20 448 121,95

Pysyvien vastaav ien hyödy 999 664,94 999 664,94

Varsinaisen toiminnan ja invest -13 802 553,71 -218 312,02 2 017 153,93 -2 017 153,93 -14 020 865,73

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten vähenny 76 922,00 76 922,00

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 20 000 000,00 1 127 119,40 -1 127 119,40 20 000 000,00

Pitkäaikaisten lainojen vähen -12 111 108,80 -792 010,90 792 010,90 -12 111 108,80

Lyhytaikaisten lainojen muuto 5 000 000,00 5 000 000,00

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pä 134 484,77 134 484,77

Vaihto-omaisuuden muutos 233 988,69 233 988,69

Pitkäaik.lainas. lisäys 

liikelaitokselle -1 127 119,40 1 127 119,40 0,00

Lyhytaik.lainas. vähennys 

liikelaitokselta 792 010,90 -792 010,90 0,00

Saamisten muutos kunnalta 0,00 115 799,27 -115 799,27 0,00

Saamisten muutos -504 213,12 -388 969,51 -893 182,63

Korottomien velkojen 

muutos liikelaitokselle -115 799,27 115 799,27 0,00

Korottomien velkojen muutos 4 559 848,85 156 373,76 4 716 222,61

Rahoituksen rahavirta 16 939 014,62 218 312,02 450 907,77 -450 907,77 17 157 326,64

Rahavarojen muutos 3 136 460,91 0,00 2 468 061,70 -2 468 061,70 3 136 460,91

Rahavarojen muutos 3 136 460,91 0,00 3 136 460,91

Rahavarat 31.12. 15 969 813,13 0,00 15 969 813,13

Rahavarat 1.1. 12 833 352,22 0,00 12 833 352,22

Vientiselitteet eliminointikirjauksille:

Kunnan rahoituslaskelmaosa: Liikelaitoksen rahoituslaskelmaosa:

Sisäinen my y nti liikelaitokselle -258 356,64 Liikelaitoksen sisäinen my y nti -2 280 313,11

Palv elujen ostot liikelaitokselta 2 280 313,11 Palv elujen ostot kunnalta 258 356,64

Sisäinen korko liikelaitokselta -4 802,54 Sisäinen korko kunnalle 4 802,54

2 017 153,93 -2 017 153,93

Uusi laina liikelaitokselle 1 127 119,40 Uusi laina kunnalta -1 127 119,40

Liikelaitoslainasta ly henny s -792 010,90 Ly henny s kunnalle lainasta 792 010,90

Sisäisten v elkojen v ähenny s 115 799,27 Sisäisten saamisten v ähenny s -115 799,27

450 907,77 -450 907,77
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13 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista 
 
 
 

 
  

KIRJANPITOKIRJAT SÄILYTYSTAPA

Tasekirja Sidottu kirja

Päiväkirja Sähköinen arkistointi

Pääkirja Sähköinen arkistointi

APUKIRJAT SÄILYTYSTAPA

Myyntireskontra Sähköinen arkistointi

Ostoreskontra Sähköinen arkistointi

Käyttöomaisuus Sähköinen arkistointi

Nimi Tositesarja Tapahtuma Säilytystapa
Kirjanpito

MuistioE 440MuisE Muistiotositteet Excelistä Sähköinen arkistointi
Palkka 440Palkka Prima-palkanlaskenta palkka-aineistot Sähköinen arkistointi
Pankki 440Pankk Pankkitositteet Sähköinen arkistointi
PalvKassa 440KPL0 Ceepos kp-aineisto Sähköinen arkistointi
Lindorff 440KPL1 Potilaslaskutus suoritukset Sähköisessä järjestelmässä
Effica 440KPL2 Potilaslaskutus kp-aineisto Sähköisessä järjestelmässä
Varasto 440KPL3 WebMarela kp-aineisto Sähköisessä järjestelmässä
MatkaL 440KPL4 Populus matkalaskut kp-aineisto Sähköinen arkistointi
TKPesu 440KPL5 TKPesu sis. laskutus kp-aineisto Sähköinen arkistointi
SisLask 440KPL6 Sisäinen laskutus kp-aineisto Sähköisessä järjestelmässä
ComRis 440KPL7 CommitRis sis.lask. kp-aineisto Sähköisessä järjestelmässä
AKT 440AKT Investointien aktivoinnit Sähköisessä järjestelmässä
AIF 440AIF Aif tositekonversio Sähköisessä järjestelmässä

Myyntireskontra
Vii 440Viite Viitesuoritukset Sähköinen arkistointi
Man 440ManSu Manuaalisuoritukset Sähköisessä järjestelmässä
Perintä 440PLIN Perintätoimiston suoritukset Sähköisessä järjestelmässä

Ostoreskontra
OL 440OR Ostolaskut Sähköinen arkistointi
OLM 440OR Ostolaskut manuaalinen Sähköinen arkistointi
OM 440OSM Ostoreskontran maksut Sähköinen arkistointi

Käyttöomaisuus
KOM 440KOM Käyttöomaisuus Sähköisessä järjestelmässä
XAKOM 440XAKOM Käyttöomaisuuden konvesio Sähköisessä järjestelmässä

Tilinpäätös
Liitetietotositteet Paperituloste
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14 Tilikauden tuloksen käsittely 
 
 
Johtokunta esittää, että liikelaitoksen ylijäämä 3 001,24 euroa siirretään taseeseen tilikauden yli- ja 
alijäämätilille 
 
15 Tilinpäätöksen allekirjoittaminen 
 
Hämeenlinnassa 18.2.2020 
 
 
 
_______________________________         _______________________________ 
Anitta Vainio          Rauno Lehtonen 
 
 
 
 
_______________________________         _______________________________ 
Riku Bitter          Ville Viitanen 
 
 
 
 
_______________________________         _______________________________ 
Satu Hietanen          Päivi Kallio 
 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
Minna Lax         Tero Pitkämäki 
 
16 Tilinpäätösmerkintä 
 
 
Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen. 
 
 
Hämeenlinnassa _____päivänä_____2020 
 
 
 
 
 
BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö 
Minna Ainasvuori JHT, HT 
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17 Tilinpäätöksen allekirjoittaminen 
 
 
Hämeenlinnassa _____päivänä_____2020 
 
 
 
 
_______________________________         _______________________________ 
Kaija-Leena Savijoki         Kari Kaistinen 
 
 
 
 
_______________________________         _______________________________ 
Minna Penttilä         Riku Bitter 
 
 
 
 
_______________________________         _______________________________ 
Kirsti Suoranta         Rauno Kurki 
 
 
 
 
_______________________________         _______________________________ 
Merja Taponen         Sakari Raiskio 
 
 
 
 
_______________________________         _______________________________ 
Riitta Romu          Päivi Sieppi 
 
 
 
 
_______________________________         _______________________________ 
Vesa Mäkinen         Seppo Ranta 
 
18 Tilinpäätösmerkintä 

 
Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen 
 
Hämeenlinnassa _____päivänä_____2020 
 
 
 
BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö 
Minna Ainasvuori JHT, HT 
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Hallituksen käsittelyn 17.3.2020 jälkeen on kirjaan tehty muutoksia seuraaviin laskelmiin: 
 

- s. 108 pakollisten varausten muutokset 
- s. 111 saamiset 
- s. 112 peruspääoma 
- s. 134 ja 135 liikelaitoksen vaikutus kuntayhtymän tilikauden tuloksen muodostumiseen 

 
Tehdyt muutokset ovat teknisiä eivätkä vaikuta tilikauden tulokseen. 
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Keskus 020 743 2920 
Faksi 020 743 2935 
www.bdo.fi 
 

BDO Audiator Oy 
Vattuniemenranta 2 
00210 Helsinki 

 

Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy (y-tunnus 0904285-6) kuuluu suomalaiseen BDO-konserniin.  Emoyhtiö BDO Oy on itsenäinen jäsen BDO International 
Limitedissä ja kuuluu kansainvälisten itsenäisten BDO-jäsenyhtiöiden verkostoon. 

TILINTARKASTUSKERTOMUS 2019 
 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustolle  
 
Olemme tarkastaneet Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon 
ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, 
rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja 
toimintakertomuksen. Lisäksi tilinpäätös sisältää kuntayhtymän liikelaitoksen 
erillistilinpäätöksen. 
 
Kuntayhtymän hallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa sen hallinnosta ja 
taloudenhoidosta tilikaudella. Kuntayhtymän hallitus ja sairaanhoitopiirin johtaja vastaavat 
tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot 
kuntayhtymän tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta 
tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus ja 
sairaanhoitopiirin johtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet selkoa kuntayhtymän sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. 
 
Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen julkishallinnon hyvän 
tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja 
raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet 
toimielinten jäsenten ja sairaanhoitopiirin johtavien viranhaltijoiden toiminnan 
lainmukaisuutta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuutta 
olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niistä esitetyn selonteon. 
Lisäksi olemme tarkastaneet valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeellisuutta. 
Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko hallintoa hoidettu 
lain ja yhtymävaltuuston päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa 
sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita. 
 
Tarkastuksen tulokset 
 
Konservatiivisen tulosalueen sitova tavoite toimintakate ylittyi lähes 5 milj. euroa/20 % 
talousarvioon nähden. Valtuusto on 10.12.2019 kokouksessaan hyväksynyt 4,4 milj. euron 
ylitysoikeuden konservatiivisen tulosalueen toimintakuluihin.  
 
Kuntayhtymän taseessa on 31.12.2019 tilanteessa alijäämää -7,182 milj. euroa. Kun 
huomioidaan poistoero, on katettava alijäämä -3,598 milj. euroa. Alijäämä tulee kuntalain 
110 §:n mukaan kattaa vuoden 2020 tilinpäätöksessä. 
 
Alkuvuoden 2020 koronaviruskriisi todennäköisesti vaikuttaa kuntayhtymän taloudelliseen 
tilanteeseen. 
 
Kuntayhtymän hallintoa on hoidettu lain ja yhtymävaltuuston päätösten mukaisesti.  
 
Kuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti. 
 
Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita. 
 
Kuntayhtymän tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja 
määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden tuloksesta, 
taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta. 
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Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä 
 
Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. 
 
Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta. 
 
 
Hämeenlinnassa 19.5.2020 
 
BDO Audiator Oy 
tilintarkastusyhteisö 
 
 
 
Minna Ainasvuori 
JHT, HT 
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Arviointikertomus vuodelta 2019

Tarkastuslautakunta 12.5.2020 § 13

Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikertomukseen sisällytettävistä
teemoista ja arviointikertomuksen rakenteesta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2019 arviointikertomuk-
sen valmistelun.

Päätös: Aloitettiin arviointikertomuksen laadinta. Asian käsittelyä jatke-
taan kokouksessa 19.5.2020.

Tarkastuslautakunta 19.5.2020 § 19

Ehdotus: Tarkastuslautakunta laatii loppuun, hyväksyy ja allekirjoittaa 
vuoden 2019 arviointikertomuksen ja saattaa sen valtuustolle tiedoksi.

Päätös:  Tarkastuslautakunta hyväksyi liitteenä 1 olevan arviointikerto-
muksen ja päätti  osoittaa sen yhtymävaltuustolle  tiedoksi.  Kuntayhty-
män hallituksen tulee antaa kuntalain mukaisesti yhtymävaltuustolle sel-
vitys arviointikertomuksen johdosta tehtävistä toimenpiteistä.

Valtuusto 9.6.2020 § 10

Liite (5) Arviointikertomus vuodelta 2019

Tarkastuslautakunta: Valtuusto merkitsee vuoden 2019 arviointikerto-
muksen tiedoksi.

Kuntayhtymän hallituksen tulee antaa kuntalain mukaisesti yhtymäval-
tuustolle selvitys arviointikertomuksen johdosta tehtävistä toimenpiteis-
tä.

Päätös:

10. §

Valtuusto Kokouspäivä

09.06.2020

Esityslista

Sivu

 184



 

 

 

  

   

 
 

 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymä 

ARVIOINTIKERTOMUS 2019 
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Yhteenveto   

  

 

 

 

 

 

  

Vuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin. Kaikkien tavoitteiden osalta tar-
kastuslautakunta ei pystynyt arvioimaan toteutumista, koska tavoitetasoja tai mittareita ei 
ollut laadittu.  

Taloudellisten tavoitteiden osalta oli haasteita tänäkin vuonna. Hallitusta sitova tavoite; ti-
likauden tulos oli talousarviossa 0 euroa, kun toteutuma oli -2.950.243 euroa. Konservatiivi-
sen tulosalueen sitova tavoite toimintakate ylittyi talousarvioon nähden lähes 5 miljoonaa 
euroa. 

Kuntayhtymän taloudellinen tilanne on edelleen vaikea. Alijäämiä on katettavana n. 3,6 mil-
joonaa euroa ja kattamisen tulee kuntalain mukaan toteutua viimeistään tilinpäätöksessä 
2020. Alijäämät olivat kattamiskauden lähtötilanteessa vuonna 2015 yhteensä 23,2 miljoonaa 
euroa. Tästä on tultu tuntuvasti alaspäin alijäämien kattamissuunnitelmalla ja matkalle on 
osunut hyviäkin vuosia. Vuonna 2018 kuntayhtymä teki 6,8 miljoonaa euroa ylijäämää. Osal-
taan alijäämien kattaminen on vaatinut kuntayhtymän omia säästö- ja kehittämistoimia ja 
osaltaan jäsenkuntien maksuosuuksien kasvattamista. Vuoden 2019 kuntamaksut alenivat n. 
1,7 %, joka on poikkeuksellista verrattuna muihin sairaanhoitopiireihin. Lähtökohdat siis vuo-
delle 2019 olivat kuntayhtymälle erittäin haasteelliset. 

Kuntatalouden tilanne ei tule helpottumaan lähitulevaisuudessa. Vain arvattavaksi jää tässä 
vaiheessa alkuvuoden koronapandemian vaikutukset maan ja kuntien taloudelle. Edelleen 
tarvitaan kuntayhtymän ja jäsenkuntien yhteisiä ponnisteluja talouden haasteissa. 

Tarkastuslautakunta on nostanut tässä arviointikertomuksessa esiin erityisiä onnistumisia ti-
likaudella 2019. Näistä mainittakoon kuntayhtymän uusi strategia, useat kehittämishankkeet, 
potilaiden hoitoon liittyvät monet uudistetut prosessit, digitaaliset palvelut ja työmenetel-
mät sekä panostaminen edelleen asiakkuusnäkökulman huomioimiseen toiminnassa. Tarkas-
tuslautakunta haluaa nostaa yhdeksi myönteiseksi asiaksi myös ylimmän johdon onnistuneet 
rekrytoinnit.  

Lautakunta on myös nostanut esille joitakin huolenaiheitaan. Ulkopuolisten sairaaloiden 
käyttö ja potilaiden vapaa hakeutuminen jatkoivat edelleen kasvuaan. Sairaanhoitopiiri on 
tehnyt imagon kohottamiseen liittyviä toimenpiteitä, mutta tässä on edelleen paljon tehtä-
vää. Kanta-Hämeen asukkaille tarvitaan selkeää viestiä, että sairaanhoitopiirissä saa hyvää 
hoitoa ja hoidon piiriin pääsee. Tämä lupaus täytyy pystyä myös lunastamaan. 
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1 Tarkastuslautakunnan tehtävät, toiminta ja kokoonpano  

Kuntalain mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hal-
linnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. ar-
vioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkas-
tuslautakunta arvioi myös toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tuloksellisuutta 
ja tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunta myös arvioi talouden tasapainotuksen toteutu-
mista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kuntayhtymän taseessa 
on kattamatonta alijäämää. 

Lautakuntaan kuuluivat puheenjohtajana Matti 
Hämäläinen, varapuheenjohtajana Pekka Arvio ja 
jäseninä Ritva Aho, Heikki Koskela ja Aira Suikki. 
Lautakunnan sihteerinä toimi JHT-tilintarkastaja 
Minna Ainasvuori. 

Lautakunta kokoontui vuoden 2019 arviointia var-
ten 6 kertaa. Lisäksi tarkastuslautakunta sai käyt-
töönsä tulosalueiden selvitykset tavoitteiden to-
teutumisesta. Arvioinnissa käytettiin apuna myös 
sairaanhoitopiirin tilinpäätöstä, talousarviota, 
henkilöstökertomusta ja asiakkuuskertomusta. 
Tarkastuslautakunta suoritti lakisääteisen tehtä-
vänsä mukaisesti toiminnan ja talouden tuloksel-
lisuuden arviointia. Lisäksi tarkastuslautakunta 
käsitteli sidonnaisuusilmoitusvelvollisten anta-
mat sidonnaisuusilmoitukset ja valmisteli ne saa-
tettavaksi valtuustolle tiedoksi. 

Tarkastuslautakunta on toteuttanut arviointityö-
tään hyväksymänsä arviointisuunnitelman mukai-
sesti. Arviointisuunnitelmassa lautakunnan työn 

painopistealueita olivat kuntayhtymän strategis-
ten tavoitteiden toteutumisen arvioinnin lisäksi 
kuntayhtymän talouden tilanne, Assi-sairaalan ra-
kentaminen, psykiatrinen tulosalue, tukipalvelu-
jen tulosalue, Riihimäen yksikön toiminta, han-
kintaprosessit ja sairaanhoitopiiri työnantajana. 
Lisäksi tarkastuslautakunta tapasi pääluottamus-
miehet henkilöstön edustajina. 

Tarkastuslautakunta perehtyi jokaisessa kokouk-
sessaan kuntayhtymän ajankohtaisiin asioihin, 
mm. kuntayhtymän strategian toimeenpanoon ja 
valtuuston hyväksymien tavoitteiden toteutumis-
tilanteeseen, jonojen kehittymiseen, henkilöstön 
saatavuuteen ja talouden tilaan.  

Arviointikertomus hyväksyttiin tarkastuslauta-
kunnan kokouksessa 19.5.2020. Arviointikerto-
mus lähetettiin myös kaikkien jäsenkuntien tar-
kastuslautakuntien käyttöön. 

2 Arvio kuntayhtymän hallituksen laatiman toimintakertomuksen laadusta, luotet-
tavuudesta ja kehittämistarpeesta  

Tarkastuslautakunta esittää näkemyksenään, että kuntayhtymän hallituksen 17.3.2020 käsittelemä 
tilinpäätös (sisältäen toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisen, tilinpäätöslaskelmat, tilin-
päätöksen liitetiedot ja liikelaitoksen tilinpäätöksen) antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän 
toiminnasta ja taloudesta. Tilintarkastajan raportoinnissa ei ole olennaisia tilinpäätökseen sisälty-
viä virheitä. Tarkastuslautakunta uusii näkemyksensä siitä, että rakennusten tasearvot ja poisto-
ajat tulee ottaa viipymättä tarkasteluun ja huomioida kiinteistöjen järjestelyihin liittyvät suunnitel-
mat ja uusi Assi-sairaala. Vanhojen sairaalarakennusten poistot kasvavat lähivuosina merkittä-
västi uuden sairaalan rakentamisen ja käyttöönoton myötä. 

Talousarviossa 2019 on päätetty, että kuntayhty-
män hallitusta sitovat kuntayhtymän tuloslaskel-
man tulos sekä investointimenojen yhteissumma. 
Muille kuin sairaanhoitopiirin jäsenkunnille ta-
pahtuvan myynnin lisäyksestä johtuen menoja 
voidaan lisätä enintään lisätuloja vastaava 
määrä. 

Palvelutuotantojohtajaa sitovat (tukipalvelujen 
osalta kuitenkin talous- ja tukipalvelujohtajaa) 

tulosalueen ulkoisten toimintakulujen loppu-
summa ja kuntamaksut kuitenkin siten, että 
palkka- ja työnantajamaksuihin varattua määrä-
rahaa ei saa ilman sairaanhoitopiirin johtoryhmän 
hyväksymistä käyttää muihin kuluihin. Kuitenkin 
palkkoja ja ostopalvelumäärärahoja voidaan tar-
kastella kokonaisuutena riippuen siitä, kuinka va-
kanssit saadaan täytettyä. 
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Tarkastuslautakunta on perehtynyt tulosalueiden 
tavoitteisiin ja toistaa jälleen edellisvuosien ta-
paan, että tavoitteiden laatuun tulisi edelleen 
kiinnittää huomiota. Tavoiteasetanta on kehitty-
nyt siinä, että kaikki tulosalueet esittävät tavoit-
teet ja toteutuman strategian päämääristä läh-
tien esitysasultaan samalla tavalla. Kuitenkaan 
useimmille tavoitteille ei ole asetettu mitattavaa 
tavoitetilaa tai mittaria. Tavoiteltavia asioita on 
esitetty, mutta selkeät ja konkreettiset arvioita-
vissa olevat mittarit puuttuvat. Tarkastuslauta-
kunta näkee tämän tärkeäksi kehittämiskoh-
teeksi.  

Tulosalueilla on myös edelleen erilaisia tapoja 
määrittää tavoitteita ja mittareita sekä rapor-
toida tavoitteiden toteutumisesta.  

Tarkastuslautakunta pitää erittäin tärkeänä, 
että kaikille tulosalueille asetetaan tavoitteet 
ja mittarit samalla tavalla niin, että ne on myös 
esitetty talousarviossa ja tilinpäätöksen talous-
arvion toteutumisvertailuissa samalla tavalla. 

Tarkastuslautakunnan mielestä operatiivinen 
tulosalue on onnistunut selvästi parhaiten mi-
tattavien tavoitteiden asettamisessa.

3 Sairaanhoitopiirin strategia  

Strategiakausi päättyi vuoden 2018 lopussa ja 
uusi strategia vuosille 2019-2021 valmisteltiin ke-
vään 2019 aikana. Strategiaa valmisteltiin johto-
ryhmissä sekä hallituksen ja viranhaltijoiden yh-
teisessä työseminaarissa. Strategian laatimisessa 
käytettiin ulkopuolista konsultointiapua.  

Strategian valmistelu- ja hyväksymisaikataulusta 
johtuen vuoden 2019 tavoitteiden mittareiden 
laadinta tehtiin vasta syksyllä. Mittareiden val-
mistelussa keskityttiin olemassa olevien mittarei-
den hyödyntämiseen ja nopeasti käyttöön otetta-
vien uusien mittareiden käyttämiseen.  

Strategian seurannasta on päätetty eri tasoilla. 
Sairaanhoitopiirin strategiajohtoryhmä vastaa yh-
tymätasolla strategian toteutumisesta, mittarei-
den laatimisesta ja strategisten tavoitteiden ke-
hittämisestä. Tulosalueiden johtoryhmät vastaa-
vat ja seuraavat omalta osaltaan strategian to-
teutumisesta ja raportoivat siitä kuukausittain 
edelleen kliinisten tulosalueiden osalta palvelu-
tuotannon johtoryhmälle sekä strategiajohtoryh-
mälle. Yhtymähallitukselle strategian toteutumi-
sesta raportoidaan osavuosikatsauksen yhtey-
dessä. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että 
strategian toteutumisen seuranta on vastuu-
tettu tarkasti. Tarkastuslautakunta seuraa stra-
tegian toteutumista arviointikertomusten yh-
teydessä.  

Sairaanhoitopiirin uuden strategian keskeinen si-
sältö on tiivistetty neljään peruspilariin:  

1) Asiakkaat: Laadukas hoito – sinua kuunnellen  
2) Henkilöstö: Palkitseva työ  
3) Kumppanuudet: Yhdessä arvoa asiakkaalle 

4) Talous ja tuottavuus: Sijoitus terveyteen  

Strategisille tavoitteille määritettiin tavoiteta-
sot, keskeiset osa-alueet ja valmisteltiin mittarit, 
jotka hyväksyttiin sairaanhoitopiirin hallituksessa 
syksyllä 2019. Mittareita päivitetään vuosittain ja 
jokaiselle peruspilarille on määritelty omistaja 
sairaanhoitopiirin strategiajohtoryhmästä. 

Talousarvion 2019 mukaan talousarvion painopis-
teet sekä tarkastuslautakunnan arviointi paino-
pistealueiden toteutumisesta on kuvattu alla: 

1) Asiakas: Asiakaslähtöinen toiminta- ja palve-
lukulttuuri  

2) Henkilöstö: Motivoitunut, hyvinvoiva ja toi-
minnan laajuuteen nähden riittävä henki-
löstö sekä ammattilaisia houkutteleva työ-
ympäristö, jatkokoulutus- ja etenemismah-
dollisuudet ja edut  

3) Toiminta: Nopea, oikea-aikainen, vaikuttava 
ja turvallinen hoito sekä yhtenäiset ja te-
hokkaat hoitoketjut kotoa kotiin (PTH-ESH-
Erva)  

4) Tasapainoinen talous: Toimintakatteen 
kasvu, toimintakulujen hallinta sekä kustan-
nustietoisuus  

 

Strategian toteuttamisessa on onnistuttu hyvin 

Toiminnassa on menty strategian suuntaan 

Ei ole toteutunut 
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4 Vuoden 2019 toiminnan painopistealueet ja strategian toteuttaminen 

Tarkastuslautakunta esittää alla eräitä huomioita vuonna 2019 tehdyistä toimenpiteistä ja päätök-
sistä, joiden voidaan katsoa edistävän tuloksellista toimintaa sairaanhoitopiirissä.  

 

Assi-sairaala Assi-sairaalan allianssin kehityshanke eteni. Suunnitteluvaiheen kustannuk-
sia syntyi 31.12.2019 mennessä 9,6 miljoonaa euroa. Yhteensä Assi-sairaa-
lan kustannusarvio on 348 miljoonaa euroa. Kehitystyön haasteena on ollut 
laskennallisen kustannustason nouseminen hankkeen talousarviota suurem-
maksi ja tämän vuoksi suunnitelmia on kehitetty ja muokattu uudelleen. 

Tarkastuslautakunta on laittanut merkille, että sairaalasuunnittelussa on 
panostettu asiakasnäkökulman huomioimiseen mm. ottamalla asiakasedus-
tajia suunnitteluryhmiin. 

Uusi strategia ja uusi pe-
russopimus 

Sairaanhoitopiirille hyväksyttiin uusi strategia vuosille 2019-2021. Strate-
gian keskeisenä tavoitteena on terveyshyötyjen maksimointi ja kustannus-
ten hillintä pidemmällä tähtäimellä. Strategian toimeenpanoon liittyy 
useita tuottavuus- ja vaikuttavuushankkeita. Tarkastuslautakunta pitää 
tärkeänä, että sairaanhoitopiirillä on voimassa oleva tulevaisuutta oh-
jaava strategia. Talousarvioon tulee sisällyttää strategiasta johdettavat 
talousarviotavoitteet. Alkuvuoden 2020 koronapandemia saattaa vaikut-
taa merkittävästi strategian toteutumiseen. Myös vuoden 2020 työehto-
sopimusneuvotteluilla voi olla vaikutuksia kuntayhtymän toimintaan ja 
talouteen.  

Perussopimusta uudistettiin myös vuoden 2019 aikana ja siinä otettiin huo-
mioon nykyisen kuntalain vaatimukset, mm. alijäämien kattamismenette-
lyistä sopiminen. 

Sähköinen asiointialusta 
lanseerattiin 

Sähköinen asiointialusta Oma Raitti lanseerattiin syksyllä 2019. Vuoden lop-
puun mennessä alustalle oli kirjautunut n. 2000 henkilöä. 

 

Henkilöstökulttuurin 
muutostyö 

Vuonna 2019 toteutettiin henkilöstön laaja kulttuurikysely, jonka perus-
teella on tarkoitus jatkaa organisaatiokulttuurin kehittämistyötä. Kulttuu-
rikyselyn tulokset osoittivat suurta vaihtelua eri tehtävien ja yksiköiden 
välillä henkilöstötyytyväisyydessä, mihin on tärkeää kiinnittää jatkuvaa 
huomiota. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä kehitystyötä, jolla pyritään 
vahvistamaan henkilöstön sitoutumista. 

Kehittämistyön aktiivi-
suus 

Vuoden aikana on ollut käynnissä monia hyviä kehittämishankkeita, mm. 
ASSI-sairaalaan liittyvä muutosjohtaminen, digisairaala sekä monia erilaisia 
lääketieteelliseen toimintaan liittyviä hankkeita (esim. hoitohenkilöstön op-
timiresurssien selvittäminen). Kehittämistoimet ovat tärkeitä myös tulevai-
suuden talouden haasteiden ja kustannusten hillintään liittyvien paineiden 
vuoksi. 

Synnytä Hämeenlinnassa 
-viestintä 

Synnytysyksikkö on tehnyt aktiivista some-markkinointia mm. Synnytä Hä-
meenlinnassa facebook-sivujen ja Instagram-tilin kautta. Tästä huolimatta 
synnytysten määrä jonkin verran laski (valtakunnallisen trendin mukaisesti). 

Päivystyksen henkilöstö-
tilanne 

Päivystyksessä oli vaikea henkilöstötilanne, kun pula päivystäjistä laajeni 
myös keskussairaalaan. Tästä tilanteesta selvittiin organisoimalla päivystys-
työ uudelleen lisäämällä lääkärityön määrää. Tämä näkyi loppuvuonna eri-
tyisesti ns. aulapotilaiden viiveiden vähenemisenä.  

Sisäinen tiedottaminen, 
erityisesti isoista muu-
toksista 

Sairaanhoitopiirissä on meneillään ja edessä todella suuria muutoksia, joi-
den suunnitteluun on otettu laajasti mukaan myös henkilökuntaa sekä on 
haluttu kuulla henkilöstön näkemyksiä ja tarjottu mahdollisuuksia osallistua 
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kehitystyöhön. Tämä on tärkeää, mutta vaarana voi olla, että henkilöstö 
ei koe tällaista kehitystyötä mielekkääksi ja kulmakivenä onkin löytää 
oikeat henkilöt näihin hankkeisiin.  

Yhteistyö perustervey-
denhuollon kanssa 

Yhteistyöllä perusterveydenhuollon kanssa on jo pitempi historia ja tätä yh-
teistyötä on jatkettu myös tilikaudella 2019. Esimerkiksi psykiatrialla, Rii-
himäen kirurgian poliklinikalla ja fysiatriassa on erilaisia yhteistyön muotoja 
perusterveydenhuollon kanssa. 

Prosessien aktiivinen ke-
hittäminen 

Kaikilla tulosalueilla on kehitetty potilaiden hoitoprosesseja ja näistä on an-
nettu hyvät selvitykset tilinpäätöksessä. Esimerkkeinä mainitaan moniam-
matillisen tähystystoiminnan LEAN-hanke, murtumapoliklinikan toiminnan 
aloittaminen, nuorisopsykiatrian tutkimus-, hoito- ja kuntoutusprosessien 
kehittäminen sekä aivoinfarktihoidon ansiokas kehitystyö. 

 
 
 

Tarkastuslautakunta esittää alla eräitä huomioita kehitettävistä asioista vuotta 2019 koskevan ar-
vioinnin perusteella.  

Ulkopuolisten sairaaloi-
den käyttö 

Edellisessä arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta nosti esille ulkopuo-
listen sairaaloiden käytön kasvun pysähtymisen positiivisena asiana. Vuonna 
2019 ulkopuolisten sairaaloiden käyttö kuitenkin ylittyi talousarvioon vara-
tun määrärahan 5 miljoonalla eurolla ollen yhteensä 45,5, miljoonaa euroa. 
Ylitys oli yli 12 %. Talousarvion laadintavaiheessa ulkopuolisten sairaaloiden 
käyttöön varatusta määrärahasta pienennettiin 2,5 miljoonaa euroa. Tar-
kastuslautakunta pitää tärkeänä, että talousarvio laaditaan totuudenmu-
kaisesti erityisesti niiden määrärahojen osalta, joihin ei suoraan omin 
toimin päästä nopeasti vaikuttamaan (esimerkiksi juuri ostot ulkopuoli-
sista sairaaloista sisältäen potilaiden vapaan hakeutumisen).  

Strategian jalkauttami-
nen talousarviotavoittei-
den kautta 

Uusi strategia valmistui vuonna 2019 ja osittain sen toteutumista kuvaavat 
mittarit jouduttiin asettamaan vanhojen mittareiden ’päälle’. Tarkastus-
lautakunta pitää tärkeänä, että strategiatavoitteet, talousarviotavoit-
teet ja mittarit ovat linjassa keskenään. 

ASSI-investointihankkee-
seen liittyvät riskit 

ASSI-hankkeen toteutukseen liittyy monia riskejä. Toimintakertomuksessa 
on raportoitu riskeistä liittyen hankkeen aikatauluun, laajuuteen, rahoituk-
seen ja talouteen. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että hankkeen 
kustannuksia seurataan säännöllisesti ja riittävällä tarkkuustasolla myös 
hallituksessa ja valtuustossa. Hanke on historiallisen iso kuntasektorin 
rahoittama investointi Kanta-Hämeessä ja jo tämänkin vuoksi hankkeen 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä seurannan merkitys korostuu. 
Kuten toimintakertomuksessa todetaan, seutukunnan erimielisyys hank-
keen osalta on myös nähtävissä yhdeksi riskiksi.  

Tähtisairaala-hanke  Tähtisairaala-hanke on valittu yhdeksi keskeiseksi strategiseksi suunnitel-
maksi liittyen sairaanhoitopiirin tulevaisuuteen ja palvelujen turvaamiseen. 
Hanke olisi voinut edetä ripeämminkin. Tarkastuslautakunta toivoo, että 
hanke viedään suunnitelman mukaisesti loppuun.  

Tietojärjestelmähaas-
teet 

Uusi Lifecare –sairauskertomusjärjestelmä otettiin käyttöön alkuvuonna 
2019. Ohjelman kanssa oli joitakin haasteita ja käytettävyysongelmia. Myös 
tietojärjestelmien katkokset haittasivat joltain osin toimintaa (sähköinen 
sairauskertomusjärjestelmä, Kanta-arkisto ja Reseptikeskus). Ongelmaan 
on puututtu ja palvelinkapasiteettia on lisätty, jonka myötä ongelmat vä-
henivät. 
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Koronapandemian vaiku-
tukset 

Alkuvuonna Suomeenkin rantautui koronavirus, joka on vaikuttanut sairaan-
hoitopiirin toimintaan. Uusia epidemia-aaltoja arvioidaan tulevaksi myö-
hemminkin. Vaikutukset sairaanhoitopiirin talouteen voivat olla huomatta-
vat, kun koronapandemian vuoksi kiireetöntä hoitoa vähennettiin merkittä-
västi viikkojen ajaksi. Valtion mahdolliset tukitoimet ovat auki arviointiker-
tomuksen kirjoitushetkellä. 

Talous Kuntayhtymän alijäämät (poistoero huomioiden 3,6 milj. euroa) tulee kat-
taa vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Tämä tullee olemaan erittäin haasteel-
lista. 

Henkilöstön mukaan ot-
taminen muutoksiin 

Henkilöstön edustajilta on tullut esille, että isojen muutoshankkeiden oh-
jausryhmissä (Assi ja uuden strategian laadinta) on ollut vain yksi henkilös-
tön edustaja. Henkilöstön kuuleminen ja edunvalvonta on tärkeää turvata 
isoissa muutoksissa, tällä myös voidaan lisätä henkilöstön sitoutumista muu-
tostilanteissa. 

Henkilöstön perehdytys Tarkastuslautakunta raportoi vuoden 2018 arviointikertomuksessa huoles-
taan henkilökunnan perehdytyksen riittävyydestä. Tarkastuslautakunta pi-
tää hyvänä, että henkilöstö liikkuu joustavasti osastolta toiselle tarpeen 
mukaan, mutta tällöin riittävän perehdytyksen onnistuminen korostuu. Tar-
kastuslautakunta kuuli tämän vuoden arvioinnissa pääluottamusmiehiä ja 
uudistaa tämän huolensa. Liian vähäisen perehdytyksen vuoksi on riskinä, 
että henkilökunta ei halua liikkua yksiköiden ja osastojen välillä. On luon-
nollista, että henkilöstö pelkää vastuunottoa ilman riittävää perehdytystä.   

5 Tulosaluekohtaiset tavoitteet – tarkastuslautakunnan huomioita 

Operatiivinen tulosalue 

Lähetteiden määrä kasvoi 5,3 %. Mediaaniodotusaika ensikäynnille lyheni 4 vuorokaudella 
ollen vuoden 2019 lopussa 29 vrk. Lähetteistä 90,2 % käsiteltiin alle 3 vuorokaudessa, kun 
tavoitteena oli 95 %. Eniten hoidon saatavuus parani ortopedialla, mutta kaikkineen hoitoa 
odottavien määrä kasvoi 4226 potilaaseen, kun vastaava luku oli edellisenä vuonna 3739.  
Haastavaa on, että ulkopuolisten sairaaloiden käyttö ja vapaa valinta jatkavat kasvuaan.  

Henkilöstöä ja osaamista koskevat tavoitteet eivät toteutuneet kuin henkilöstömäärän 
osalta. Henkilöstökulut ylittivät budjetin, sairauspoissaolojen määrä kasvoi, koulutuspäivät 
ja kehityskeskustelut eivät toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Henkilöstön työnkiertoa on 
jatkettu, nyt myös hoitotyön esimiesten välillä. Tämä on yksi keino vahvistaa henkilöstön 
osaamista.  

Tulosalue sai hyvät tulokset asiakaspalautteiden osalta, suositteluprosentti oli korkea, 95,5 
%. 

Vuonna 2019 kehitettiin sähköisiä palveluita, mm. ottamalla käyttöön leikkauspotilaan säh-
köinen esitietolomake. Lisäksi otettiin käyttöön tekstiviesti-ilmoitukset, joiden kautta poti-
las saa edellisenä päivänä tiedokseen tuloajan sairaalaan ja näin ei joudu odottamaan pai-
kan päällä turhaan. 

Toimintatuotot toteutuivat 147 te yli talousarvion ja toimintakulut ylittyivät 1,4 milj. eu-
roa. Henkilöstökulut ylittivät talousarvion 661 te:lla ja palvelujen ostot 536 te:lla. Myös ai-
neet ja tarvikkeet toteutuivat budjetoitua suurempina (323 te).  
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Konservatiivinen tulosalue 

Tavoitteiden arviointi on tulosalueen osalta jokseenkin hankalaa, koska tilinpäätöksessä ei 
ole otettu kantaa siihen, ovatko tavoitteet toteutuneet. Kaikille tavoitteille ei ollut konk-
reettisia mittareita. Tavoitteiden ja mittareiden asettamiseen tulisi kiinnittää huomiota.  

Tulosalueen polikliininen toiminta kasvoi edellisvuosien tapaan. Kuntalaskutettavat käynnit 
lisääntyivät 3,4 % ja päiväsairaalan kuntalaskutettavat käynnit lisääntyivät edellisvuoteen 
nähden 11,5 %. Vuodeosastohoitojaksojen määrä vähentyi edellisvuodesta 1,5 %. 90 % lähet-
teistä käsiteltiin kolmen vuorokauden kuluessa, luku parani viime vuodesta (85 %). Hoitoon-
pääsyn jonotusaika pidentyi 39 päivään (v. 2018: 32 pv). 

Asiakaspalautteiden suositusmittari oli 95 % eli näin moni suosittelisi erittäin todennäköi-
sesti tai melko todennäköisesti sairaalaa muille. ”Happy or not” -kyselyn  hyvät palautteet 
olivat päivystyksessä tulosalueen heikoimmat, 73 %, muissa yksiköissä 86 %-96 %.  

Kehitystyö palvelujen osalta jatkui. Aivoinfarktien hoidon hyvät tulokset ovat saaneet edel-
leen myös laajaa kansainvälistä huomiota. Sairaanhoitajien täydennyskoulutus aloitettiin 
laaja-alaisesti ja aikuisten päiväsairaalatoiminta on palkittu potilaskeskeisestä työstään.  

Kehityskeskustelut toteutuivat edellisvuotta paremmin, nyt kehityskeskustelu on käyty 57 
%:n kanssa (v. 2018: 42 %). Edelleen luvun osalta on paljon parannettavaa. Käytyjen koulu-
tuspäivien määrä/henkilö laski hieman edellisvuodesta. Sairauspoissaolot vähenivät 13,6 % 
edellisvuoteen verrattuna.  

Tulosalueen toimintakulut ylittyivät lähes 5 milj. euroa talousarvioon nähden. Palvelujen 
ostot ulkopuolisten sairaaloiden ostojen osalta ylittyivät 4 milj. eurolla ja aineiden ja tar-
vikkeiden hankinnat ylittyivät 750 te. 

 

Psykiatrinen tulosalue 

Psykiatrian tavoitteet ja mittarit eivät vielä ole kehittyneet toivotusti. Tarkastuslautakunta 
jäi edelleen kaipaamaan myös psykiatrisen tulosalueen osalta mitattavampia tavoitteita ja 
selkeitä mittareita.  

Kuntalaskutettavien käyntien lukumäärä lisääntyi 7 % ja lähetteiden määrä kasvoi edelli-
sestä vuodesta 3,2 %. Lastenpsykiatrian lähetteiden määrä kasvoi yli 10 % ja nuorisopsykiat-
rian lähes 10 %. Suurin osa lähetteistä (92 %) pystyttiin käsittelemään kolmen vuorokauden 
kuluessa.  

Positiivisena asiana todetaan, että nuorisopsykiatrian avo- ja osastohoidon tutkimus-, hoito- 
ja kuntoutusprosessia on kehitetty edelleen. Myös lastenpsykiatrialla kehittämistyötä on jat-
kettu ja aikuispsykiatrialla jatkettiin uudistettujen tutkimus- ja hoitoprosessien toiminta-
käytäntöjen juurruttamista. ECT-hoidon eli sähköhoidon kehittäminen on ollut keskeinen 
painopistealue ja tähän työhön on koulutettu sairaanhoitajia. 

Tilikaudella valmistui lisää kokemusasiantuntijoita ja nyt sairaanhoitopiirin alueelta löytyy 
yhteensä 23 koulutettua kokemusasiantuntijaa.  

Henkilöstön sairauspoissaolot lisääntyivät edellisvuoden tapaan noin 500:lla (12 %).  Käyty-
jen kehityskeskustelujen määrä nousi hieman, ollen nyt 52 % (edellisenä vuonna 47 %). Tar-
kastuslautakunta pitää tärkeänä tavoitteena, että kehityskeskustelut käydään vuosittain 
kaikkien kanssa. Henkilöstön koulutuspäivät laskivat edellisvuodesta.  

Lääkäreiden rekrytoinneissa oli edelleen haasteita, myös psykologien sijaisuuksiin oli aiem-
paa vaikeampi löytää tekijöitä. Hyvää on, että tulosalueella on valittu yhdeksi vuoden 2020 
kehitystavoitteeksi lääkäri- ja psykologien rekrytoinnin kehittäminen.  

Toimintakulut ylittyivät 0,5 milj. euroa, joista palvelujen ostoissa oli isoin ylitys budjetoi-
tuun nähden (0,7 milj. euroa). 
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Tukipalvelujen tulosalue 

Tukipalvelujen tulosalueella on asetettu mittarit, mutta tavoitetasot olivat jääneet asetta-
matta. Ilman konkreettisia tavoitetasoja on vaikeaa ottaa kantaa tavoitteiden toteutumi-
seen  

Tukipalveluilla on tärkeä rooli uuden sairaalan rakentamishankkeessa. Tarkastuslautakunta 
toistaa näkemyksensä, että Assi-hankkeen kustannusseurantaan on erittäin tärkeää osoittaa 
riittävät resurssit ja välineet.  

Kehityskeskustelujen toteuma nousi hieman edellisvuodesta ollen nyt 72 % (edellisenä 
vuonna 68 %). Koulutuspäivien määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Sairauspoissaolot lisääntyi-
vät vuodesta 2018 n. 4 %. Vuonna 2019 toteutetun työhyvinvointitutkimuksen (Työterveys-
laitos) mukaan tukipalvelujen henkilöstön työhyvinvointi on lisääntynyt kaikilla mittareilla. 
Edellinen kysely toteutettiin vuonna 2017.  

Tulosalueen tulos toteutui n. 2,5 milj. euroa budjetoitua heikompana. Palvelujen ostot ylit-
tivät talousarvion 2,1 milj. eurolla ja poistoja kirjattiin 2,3 milj. euroa budjetoitua enem-
män.  

6 Talous 

Tilikauden 2018 lopussa sairaanhoitopiirin taseessa kattamattomia alijäämiä oli noin 4,5 milj. eu-
roa, mutta myös 3,6 milj. eroa poistoeroa, joka tulkitaan ylijäämiä vastaavaksi eräksi. Tilikauden 
2019 tulos oli 2,7 milj. euroa alijäämäinen, jolloin taseen kattamaton alijäämä kasvoi noin 7,2 milj. 
euroon (poistoero huomioiden 3,6 milj. euroa). Kuntalain alijäämän kattamista koskevan säännök-
sen mukaan sekä taseen vanha että uusi, vuodelta 2019 syntynyt alijäämä on katettava vuonna 
2020. Sairaanhoitopiiri laati syksyllä 2019 uudistamis- ja tuottavuusohjelman, jonka mukaisia toi-
menpiteitä toteutettiin jo loppusyksystä. Suurin osa toimista kohdistuu kuitenkin vuodelle 2020.  

Talousarvio oli laadittu tasapainoon, niin että ta-
voitteena oli nollatulos. Tilikausi toteutui kuiten-
kin 2,7 milj. euroa alijäämäisenä. Investointime-
nojen yhteissumman talousarviotavoite oli 35,2 
milj. euroa, mutta tilikauden toteutunut inves-
tointimenojen yhteissumma oli 20,4 milj. euroa, 
josta uuden sairaalan suunnittelun osuus oli 9,6 
milj. euroa.  Investointien nettosumma oli 19,4 
milj. euroa. 

Kuntayhtymän kokonaispoistot tilikaudella olivat 
yli 12,1 milj. euroa ja talousarvio ylitettiin pois-
tojen osalta noin 2,2 milj. eurolla. Poistojen yli-
tykseen vaikutti hallituksen päättämä Ahveniston 
rakennuksista vuoden 2019 tilinpäätöksen yhtey-
dessä tehty 1 miljoonan euron suuruinen lisä-
poisto. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, 
että kuntayhtymässä tehdään perusteellinen 
suunnitelma Ahveniston sairaalarakennusten 
tasearvojen realistisuudesta ja niiden alaskir-
jaussuunnitelmasta. 

Liikelaitokset mukaan luettuna toimintatulot to-
teutuivat vain hieman talousarviota suurempina 
(noin 230 000 €), kun taas toimintamenot ylittyi-
vät noin 2,5 miljoonaa euroa.  

Talousarvion valmistelun yhteydessä kuntamak-
suja laskettiin noin 1,7 %, jolloin kuntayhtymän 
kuntamaksut olivat noin vuoden 2016 tasolla. 
Tämä aiheutti yhteensä noin 3,4 M€ vähennyksen 
kuntamaksuihin. 

 
Eniten talousarviosta poikkesivat seuraavat 
erät: 

 Palvelujen ostot ylittivät talousarvion 2,4 M€. 
 Aine- ja tarvikeostot ylittyivät 1,1 M€. 
 Vuokrat alittivat talousarvion noin 0,6 M€.  
 Poistoja ja arvonalentumisia tehtiin yhteensä 

2,2 M€ talousarviota enemmän. Ylityksestä 
kertaluonteisia poistoja oli 1 M€.  

 Satunnaiset tulot toteutuivat 1,3 M€ suurui-
sina, satunnaisia eriä ei ollut budjetoitu. 

 Investoinnit (netto) alittuivat n. 15,7 M€. 

Taseessa on kattamattomia alijäämiä tilikauden 
lopussa noin 7,18 M€, jotka tulee kattaa vuoden 
2020 aikana (poistoero huomioiden alijäämät 
3,6 M€).  
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Kuntayhtymän ulkoiset toimintakulut kasvoivat 
noin 1,9 % vuodesta 2018 (ed. vuonna kasvu oli 
2,0 %). Verrattuna muihin sairaanhoitopiireihin, 
toimintakulujen nousu oli maltillisempaa (shp:t 
yhteensä elo-joulukuu 2019: 6,0 %, vrt. 2016: 2,4 
%, lähde: Kuntaliitto). Henkilöstökulut kasvoivat 
2,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstö-
kulujen ennakoitua maltillisempaa kasvua selit-
tää virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkko-
jen tarkistukset ja henkilöstösivukulujen määrän 
lasku. 

Ulkopuolisten sairaaloiden määrärahaa alennet-
tiin talousarviovalmistelussa 43 M€:sta 40,5 
M€:oon, jotta kuntalaskutus saatiin halutulle ta-
solle. Tilikauden toteumaksi tuli kuitenkin 45,5 
M€ (määrärahaylitys n. 5 M€).  

Sairaanhoitopiirin tulosta paransi potilasvakuu-
tusmaksusta saatu hyvitys 2,5 M€.  

Jäsenkunnilta kerättyjen myyntitulojen muutos 
vuoden 2018 tammi-elokuusta vuoden 2019 
tammi-elokuuhun oli 0,3 % (vrt. sairaanhoitopiirit 
keskimäärin 4,0 %).  

Satunnaiseksi tuloksi kirjattiin Työsyke Oy:n 
myynnistä tuloutunut 1,3 M€. 

Kuntayhtymä otti vuoden aikana uutta lainaa 20 
M€ ja vanhoja lainoja lyhennettiin yhteensä 12,1 
M€. Kokonaisuudessa lainakanta kasvoi vuonna 
2019 noin 13 M€.  Investointien tulorahoitus laski 
38,7 %:iin (vuonna 2018 vastaava luku oli 99,9 %). 
Tunnusluku kuntayhtymän toiminnan ja inves-
tointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta 
osoittaa, että vuosien 2015–2019 aikana toimin-
nan ja investointien rahavirta on ollut 10,4 M€. 

Tämän verran siis toiminnasta ja investoin-
neista on kertynyt tulorahoitusta, jolla on voitu 
lyhentää lainoja. Investointimenot ovat talousar-
viossa yht. 7-14 M€ vuosittain ja 43 M€ yhteensä 
ajanjaksolla 2019–2022.   

 

 

 

 

 

 

 

 
TP2018 TA2019 TP2019 TOTEUMA-% 

Toimintatuotot 238 103 969  233 794 000  234 030 529  100,1 % 

Toimintakulut ‐222 359 476  ‐224 026 000  ‐226 499 087  101,1 % 

Vuosikate 16 427 501  9 968 000  7 911 804  79,4 % 

Investoinnit, netto ‐15 177 980  ‐35 192 000  ‐19 448 457  55,3 % 

Pitkäaik. lainojen lisäys 9 000 000  37 735 000  20 000 000  53 % 

Pitkäaik. lainojen vähennys ‐13 111 109  ‐12 511 000  ‐12 111 109  96,8 % 

Lyhytaik. lainojen muutos     ‐5 000 000   

  

Taulukko 1: Keskeisten talouslukujen toteuma ja vertailu talousarvioon (ulkoiset erät ml. liikelaitokset) 
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VUOSI MILJ. € MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN 

2010 150,20 + 2,7 % 

2011 159,65 + 6,2 % 

2012 162,65 + 1,9 % 

2013 168,90 + 3,8 % 

2014 177,35 + 5,0 % 

2015 184,12 + 3,8 % 

2016 191,25 + 3,9 % 

2017 196,30 + 2,6 % 

2018 197,66 + 0,7 % 

2019 194,23 - 1,7 % 

Taulukko 2 Kuntamaksujen toteutuma (ilman ensihoitoa, sisältää myös ulkopuoliset sairaalat)

 

7 Palveluiden kysyntä ja hoidon saatavuus 

Hoidon saatavuus on keskeinen tekijä kilpailussa potilaista muiden sairaaloiden ja yksityissektorin 
kanssa. Hoidon saatavuus toteutui pääsääntöisesti lain edellyttämissä määräajoissa ja parantui ta-
saisesti kaikilla tulosalueilla. Terveydenhuoltolain mukainen potilaan vapaa hoitopaikan valinta on 
edelleen lisännyt potilaiden hakeutumista sairaanhoitopiirin ulkopuolisiin sairaaloihin.

Palveluiden kysyntä jatkoi tasaista kasvuaan. Eri-
koissairaanhoidon palvelujen kysyntä lähetteillä 
mitattuna kasvoi 7,5 % verrattuna edelliseen vuo-
teen. Lähetemäärän kasvuun vaikutti kuitenkin 
vuonna 2019 muutettu sisäisten lähetteiden kir-
jauskäytäntö. Tämän muutoksen vaikutus oli 4,6 
%, jolloin todellinen kysynnän kasvu oli 2,8 %.  Sai-
raanhoitopiirin ulkopuolelta tulleiden lähetteiden 
määrä laski 22,2 % (+1,2 % vuonna 2018). Myös il-
man lähetettä tulleiden asiakkaiden määrä laski 
hieman edellisvuoteen nähden (-0,3 %).   

Palveluiden käyttö kuntalaskutettavien käyntien 
osalta kasvoi kokonaisuudessaan 3,5 %.  

Hoitoon odottavia oli jonoissa vuoden lopussa 
5519 potilasta (edellisenä vuonna 4559 potilasta), 
joista yli 6 kuukautta odottaneita oli 1,0 % kai-
kista odottaneista. Yli 6 kk hoitoon jonottaneiden 
määrä pysyi lähes ennallaan. Hoitoon odottavien 
määrä on kokonaisuudessaan kasvanut seuranta-
jaksolla.  

Ns. vapaista hakeutujista syntyi kuluja lähes 11,5 
M€ (vuonna 2018: 10,1 M€). KHSHP:ssa vapaiden 

Toimintakulut TA 
(€) 

Toimintakulut TOT 
(€) 

Toteuma% Poikkeama 
€ 

Operatiivinen -70 264 800 -71 641 004  101,96 % 1 376 204   

Konservatiivinen -83 259 400 -87 886 136  105,56 % 4 626 736   

Psykiatria -20 277 500 -20 731 390  102,24 % 453 890   

Tukipalvelut -41 439 100 -42 181 601  101,79 % 742 501 

Yhtymähallinto -6 968 200 -1 941 814  27,87 % -5 026 386 

Tulosalueet yhteensä -222 209 000 -224 381 945  100,98 % 2 172 945 

Apuvälinekeskus -1 817 000 -2 117 142  116,52 % 300 142 
 

Shp yhteensä -224 026 000 -226 499 087  101,10 % 2 473 087 
 

Taulukko 3 Vuoden 2019 ulkoiset toimintakulut tulosalueittain 
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hakeutujien laskutus muilta sairaaloilta oli noin 
1,2 M€.  

Vapaista hakeutujista aiheutuvat kustannukset 
jatkoivat kasvuaan. Tarkastuslautakunta on 
huolissaan tästä kehityksestä.

8 Henkilöstö 

Strategian yhdeksi peruspilareista on nostettu henkilöstö ja strategiseksi tavoitteeksi palkitseva 
työ. Henkilöstönäkökulmaa on tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan edelleen pyritty huomioi-
maan sairaanhoitopiirin toiminnassa ja sen suunnittelussa. Kehittämistä kuitenkin edelleen tarvi-
taan, myös ’perusasioissa’, kuten kehityskeskustelujen käymisen osalta 

Kokonaishenkilöstömäärässä ei tapahtunut suuria 
muutoksia. Organisaatiomuutoksina 1.1.2019 al-
kaen tekstiilihuollon toiminnat ja henkilöstö siir-
tyivät tukipalveluista Päijät-Hämeen Tekstiili-
huolto Oy:lle ja kardiologinen vuodeosastohoito 
osastolta 6BK siirtyi Sydänsairaala Oy:lle. 

Uuden strategian myötä sairaanhoitopiirissä ta-
voitellaan merkittävää kulttuurinmuutosta, jossa 
toimivaltaa ja vastuuta jalkautetaan alaspäin 
työntekijöille. Yksi uuden strategian neljästä pe-
ruspilarista onkin henkilöstö ja palkitseva työ. 

Syksyllä 2019 sairaanhoitopiirissä toteutettiin 
laaja henkilöstön kulttuurikysely, jossa havaittiin 
merkittävää vaihtelua eri tehtävien ja yksiköiden 
välillä henkilöstötyytyväisyydessä. Erityisesti 
vaihtelua oli työn mielekkyydessä ja siinä, miten 
hyvin työhön liittyvien merkittävien asioiden ko-
ettiin toteutuvan. Kyselyn perusteella on perus-
tettu sairaanhoitopiirin arvojen määritystyö, 
mikä jatkuu vuonna 2020. 

Henkilöstön sairastavuus nousi hieman verrattuna 
edellisvuoteen, kokonaismäärä oli 16,6 pv (v. 
2018: 16,3 pv). Ammattiryhmien välillä on perin-
teisesti ollut suuria eroja. Huoltohenkilökunnan 
sairauspoissaolot ovat korkeimmat, 26,8 pv (v. 
2018: 26,9 pv). Hoitohenkilökunnan sairauspois-
saolopäivät olivat 17,1 pv (v. 2018: 16,7 pv), lää-
kärihenkilökunnan 8 pv (v. 2018: 8 pv), tutkimus-
henkilöstön 14,1 pv (v. 2018: 16,2 pv) ja toimis-
tohenkilöstön 14,1 pv (v. 2018: 10,7 pv). Tulos-
alueista eniten sairauspoissaoloja henkilötyö-
vuotta kohden oli tukipalveluiden tulosalueella, 

21,9 pv ja toiseksi eniten psykiatrian tulosalu-
eella, 20,2 pv.  

Sairauspoissaolot ovat edelleen korkealla tasolla 
esimerkiksi mielenterveyssyiden osalta, vaikka il-
miön voidaan nähdä olevan valtakunnallinen. 
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat edelleen ylei-
sin sairauspoissaolon syy, vaikka nämä poissaolot 
laskivat verrattuna edelliseen vuoteen. Kasvua oli 
hieman vammojen ja tapaturmien sekä hengitys-
elinsairauksien aiheuttamissa sairaspoissaoloissa.  

Koulutuspäivien määrä henkilötyövuotta kohden 
oli 3,3, pv, mikä oli viime vuoden tasossa (2018: 
3,4 pv/htv). Koko henkilöstön osalta koulutuspäi-
vien määrä oli 114 päivää vähemmän kuin edelli-
senä vuonna ja koulutukseen käytetty määräraha 
väheni selvästi. Koulutuspäivien vähenemisen 
syyt on tarpeen selvittää. Koulutettu henkilö-
kunta on kuitenkin tärkein sairaanhoitopiirin voi-
mavara kilpailtaessa potilaista muiden palvelun-
tuottajien kanssa.  

Eniten kouluttautuivat lääkärit, 7,5 pv (pv 2018: 
7,4 pv). Tutkimushenkilöstön koulutuspäivät oli-
vat 4,1 (v. 2018: 4,8 pv), hoitohenkilöstön 3 pv 
(v. 2018: 3,2 pv), toimistohenkilöstön 2,2 pv (v. 
2018: 2,2 pv)) ja huoltohenkilöstön 0,8 pv (v. 
2018: 0,8 pv). Ainoastaan lääkärihenkilöstön kou-
lutuspäivien määrä kasvoi, muiden ammattiryh-
mien osalta määrä laski tai pysyi ennallaan. 

Henkilöstökustannukset (palkat ja sivukulut) oli-
vat vuonna 2019 n. 101,2 milj. euroa, kun vuonna 
2018 vastaava luku oli n. 98,8 milj. euroa.
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9 Sairaanhoitopiirit vuonna 2019     

 

Yllä olevassa taulukossa on esitetty lukujen muutokset prosenteissa edelliseen vuoteen nähden. 

 

  

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Kanta‐Hämeen shp 103,3 107,1 106,2 107,3 105,9 103,8 100,2 100,3

Sairaanhoitopiirit keskimäärin 104,2 104,2 105,5 104,8 106,4 105,1 105,1 102,8

Kanta‐Hämeen shp 1,9 2,0 4,7 1,5 2,7 1,6 3,4 5,7

Sairaanhoitopiirit keskimäärin 4,6 6,2 3,7 2,4 2,7 3,1 4,9 5,3

Kanta‐Hämeen shp 1,3 ‐0,7 14,9 8 10,9 6,2 9 18,6

Sairaanhoitopiirit keskimäärin 6,2 9,5 6,2 6,1 3,1 7 16,6 7,5

Kanta‐Hämeen shp 2,5 2,7 0,6 ‐0,5 ‐1,6 ‐0,5 0,3 ‐0,3

Sairaanhoitopiirit keskimäärin 3,3 6,8 6,8 3,7 4,3 1,6 1,5 1,9

Kanta‐Hämeen shp 2,5 4,6 ‐3,1 ‐2,3 ‐2 ‐0,8 2 0,8

Sairaanhoitopiirit keskimäärin 4,3 3,9 1,1 0,3 1,7 1,4 1,3 5,4

Kanta‐Hämeen shp ‐1,7 2,8 3,6 2,9 4,3 5,2 3,3 3,7

Sairaanhoitopiirit keskimäärin 4,8 4,7 3,6 0,9 4,1 3,1 7,2 3,7

Kanta‐Hämeen shp ‐1,9 2,1 2,7 3,7 3,7 5,2 4,3 3,3

Sairaanhoitopiirit keskimäärin 6,2 4,0 2,8 ‐0,4 3,9 2,5 8,1 4,1

Lähde:  Kuntaliitto, Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi‐joulukuu 2019 

Henkilöstömenot

Toimintatuotot

Myyntituotot jäsenkunnilta

Sairaanhoitopiirit vuonna 2019

Toimintatulot % toimintamenoista

Toimintakulut

Palvelujen ostot

Aineet ja tarvikkeet
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Hämeenlinnassa 19.5.2020 

 

 

 

 Matti Hämäläinen, pj  Pekka Arvio, vpj 

  

 

Ritva Aho, jäsen  Heikki Koskela , jäsen   

 

 

Aira Suikki, jäsen 
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Henkilöstökertomus vuodelta 2019

Hallitus 17.3.2020 § 47

Valmistelija: henkilöstösuunnittelija Maiju Kankainen puh. 040 657 0119
henkilöstöjohtaja Petri Alaluusua puh.  045 7734 8734

Vuodelta 2019 on laadittu henkilöstökertomus, jossa esitetään henkilös-
töön liittyneet tapahtumat sekä keskeiset tunnusluvut ja tilastot. Henki-
löstökertomuksen rakennetta sekä sisältöä on uudistettu ja nyt painopis-
te on enemmän tehdyissä toimenpiteissä ja tapahtumissa. Muutoksella 
pyrittiin tuomaan enemmän lukijaystävällisyyttä sekä nostamaan enem-
män esiin henkilöstön asioita.

Henkilöstökertomuksessa esitellään uutta strategiaa, jossa henkilöstö 
on nostettu ensimmäistä kertaa keskiöön. Organisaatiokulttuurin muu-
tosprojektissa esiin nousi johtamisen näkymättömyys, mutta saamaan 
aikaan lähiesimiehet saivat kiitosta, joskin hajontaa oli talon sisällä run-
saasti. Työterveyslaitoksen hyvinvointitutkimuksessa erityisesti esiin 
nousi työmäärän lisääntyminen yli sietokyvyn (2019 46,3 %, kun vuonna
2015 luku oli 34 %). Rekrytoinnissa panostettiin erityisesti työnantaja-
mielikuvan rakentamiseen sosiaalisen median avulla ja sähköistä pe-
rehdytystä pilotoitiin syksystä 2019 lähtien. Koulutuksissa panostettiin 
erityisesti esimiestyön sekä asiakaspalvelun koulutuksiin. Lähtöpalaut-
teissa kiitosta saivat erityisesti työkaverit ja työn monipuolisuus, kun 
taas omasta osaamisesta palkitsemista pidettiin heikkona. 

Henkilöstökertomuksen loppuosasta löytyy joka vuosi raportoitavat tilas-
tot. Henkilötyövuodet nousivat edellisestä vuodesta 1,1 %. Sairaspois-
saolot nousivat 0,3 päivää henkilötyövuotta kohden, suurimmat nousut 
olivat hoitohenkilöstössä (0,4 päivää) ja toimistohenkilöstössä (3,4 päi-
vää). Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat edelleen suuri sairauspoissaolo-
jen syyryhmä (22 %), vaikkakin se on laskusuuntainen. Mielenterveyden
häiriöt ovat nousevassa trendissä, nousua on vuodesta 2017 ollut yli 
550 päivää. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on ollut vuodesta 2016 
lähtien laskusuuntainen, keski-iän nyt ollessa 46,9 vuotta. 

Henkilöstökertomukseen kootun aineiston sekä vuoden aikana tehtyjen 
havaintojen, käytyjen keskusteluiden ja käsiteltyjen asioiden perusteella
todetaan, että vuoden 2020 aikana on edelleen toteutettava toimia työn-
antajamaineen parantamiseksi, työhyvinvoinnin edistämiseksi sekä 
osaamisen kehittämiseksi koko organisaation tasolla. Onnistuminen 
näissä asioissa on sairaanhoitopiirin strategisena tavoitteena. Erityisen 
tärkeää on siten myös onnistuminen strategian henkilöstöosion toimen-
piteiden toteuttamisessa vuoden 2020 aikana.  

Liite (3) Henkilöstökertomus 2019
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Vuosi 2019 on Kantiksessa ollut hektinen, mikä ei 
sinänsä ole mitään uutta. Jo useiden vuosien ajan 
on monenlaisia muutoksia ollut työstettävänä tai 
odottamassa työstöä. Jatkuvista muutoksista huo-
limatta henkilöstö on pystynyt suorittamaan pe-
rustehtävää, potilaiden hoitoa sekä tätä tukevaa 
työtä erinomaisella tavalla. Kuormitus alkaa kui-
tenkin näkyä koko henkilöstön jaksamisessa. Loppu-
vuodesta julkaistun sairaalahenkilöstön hyvinvoin-
titutkimuksen mukaan lähes puolet vastanneista 
kokee työkuormituksen lisääntyneen yli sietokyvyn. 
Sairastavuus ei ole laskenut, erityisesti mielenter-
veyssyistä johtuvat sairauspoissaolot ovat edelleen 
korkealla tasolla. Kantis ei tässä suhteessa poikkea 
muista sairaaloista, mikä ei tietenkään kuormittunei-
ta yksilöitä ja tiimejä lohduta. Huolestuttava ilmiö 
on valtakunnallinen. Paikallistasolla kuitenkin asiat 
tulee ratkaista. Mekin haemme juuri näitä ratkaisuja. 
Yksi ratkaisuista on strateginen. 

Sairaanhoitopiirin strategiassa yhdeksi peruspilariksi 
on nostettu henkilöstö. Tällä tavalla osoitamme, että 
henkilöstö on meille tärkeysjärjestyksessä samalla 
tasolla asiakkaiden ja potilaiden kanssa. Tavoittelem-
me hyvää asiakaskokemusta, joka saadaan aikaan 
hyvällä työntekijäkokemuksella. Hyvä työntekijäko-
kemus edellyttää toimivaa organisaatiokulttuuria. 
Organisaatiokulttuurin muotoilua varten tarvitaan 
tieto nykytilasta. Kantiksen henkilöstöstrategian 
toteutuminen nojaa hyvin pitkälle uudenlaisen or-
ganisaatiokulttuurin rakentamiseen. Vuoden 2019 
aikana olemme selvittäneet henkilöstön näkemyk-
set nykyisestä kulttuurista. Selvityksen perusteella 
meillä on paljon kehitettävää työntekijäkokemukses-
sa. Tätä kehittämistyötä olemme nyt lähteneet teke-
mään. Tiedossa ei ole, että mikään muu julkisyhteisö 
kuin Kantis olisi lähtenyt organisaatiokulttuurinsa 
selvitykseen ja uudistamiseen. Onnistuminen tässä 
toisi meille ja myös meidän asiakkaillemme pelkäs-
tään positiivisia vaikutuksia. 

Vuoden 2019 loppupuolella on henkilöstölle avat-
tu jatkuva kysely intraan. Kyselyn tulokset ovat koko 
henkilöstön nähtävillä. Tulosten avulla mittaamme 
työntekijäkokemusta ja onnistumista strategian to-
teutuksessa. Olemme siis paljon kyselleet ja kyse-
lemme edelleen. Seuraava vaihe on sitten tietenkin 
varsinainen tekeminen ja teot. Paras lopputulos saa-
daan aikaan tekemällä nämä teot yhdessä.

Petri Alaluusua

henkilöstöjohtaja

”Sairaanhoitopiirin 
strategiassa yhdeksi 

peruspilariksi on 
nostettu henkilöstö.”

SIVU 2
HENKILÖSTÖKERTOMUS 2019

HENKILÖSTÖJOHTaJaN 

TERVEHdyS
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83% 
naisia

1921 
työkaveria

V u o n n a 

2019

145
eri nimikettä

Saimme 
148 

uutta vakituista 
työkaveria

Kehityskeskusteluja 
käytiin 

856 
kappaletta.

Olemme iältämme 
keskimäärin 

44,5 
vuotiaita. 

Meille maksettiin 
101,4 

miljoonalla 
eurolla palkkoja.

Sairastimme 

16,6 
päivää henkilötyövuotta 
kohden, nousua oli 0,3 
päivää vuodesta 2018

126 
vakituista 

työkaveria irtisanoutui 
tai eläköityi

SIVU 3
HENKILÖSTÖKERTOMUS 2019
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Henkilöstö yksi strategian 

PERUSPILaREISTa
aSIaKKaaT 

laadukas hoito 
– sinua 

kuunnellen

HENKILÖSTÖ 
palkitseva työ

KUMPPaNUUdET 
yhdessä arvoa 

asiakkaalle

TaLOUS Ja 
TUOTTaVUUS 

sijoitus terveyteen

TAVOiTeTASO

Suunnitelmat osaamisen kehittä-
miseen ja työhyvinvoinnin lisää-
miseen tehty koko henkilöstölle, 

työntekijöiden tyytyväisyys ja 
työnantajamaine vertailuorgani-

saatioiden kärkiryhmää

TAVOiTelTu lOPPuTulemA

Houkutteleva ja arvostava 
työyhteistö, jossa osaajat voivat 

vaikuttaa työnsä sisältöön

mAHdOlliSTAJAT

Keskeiset kehittämisalueet 
tunnistettu ja linkitetty hoito-

polkuihin, osaamisen systemaat-
tinen kehitys, mahdollistava ja 

kannustava johtaminen, teknolo-
gia henkilöstön tukena ja apuna

KesKeiset osa-alueet

- Lisätään vastuuta ja luottamusta hierarkiaa vähentämällä 
- Mahdollistava ja kannustava johtaminen
- Sähköisten prosessien ja työkalujen toimivuutta parannetaan 
- Tiimimäinen työskentelytapa

tavoitetaso 2019 - 2021

mATAlA HierArKiA

- Keskeiset osaamisalueet ja kehittämistä vaativat osaamisalueet tunnistettu
- Koko organisaation osaamisperusteiset koulutussuunnitelmat + yksilölliset 
suunnitelmat
- Urakehityksen mahdollistaminen (urapolkumalli)

OmAn Työn KeHiTTäminen JA 
JATKuVA OPPiminen

- Työyhteisössä arvostava dialogi ja hyvä ilmapiiri
- Työyhteisötaitoja kehitetään
- Laadukas ja riittävä perehdyttäminen

ArVOSTAVA TyöyHTeiSö

- Yksilölliset ja joustavat ratkaisut työn ja työn ulkopuolisen elämän 
yhteensovittamiseen
- Joustava työajan käyttö
- Etätyöskentelyn lisääminen
- Työmatkaliikenteen kehittäminen

elämän JA Työn 
yHTeenSOViTTAminen JOuSTAVASTi

Henkilöstö - Palkitseva työ

SIVU 4
HENKILÖSTÖKERTOMUS 2019

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä valmisteltiin vuonna 2019 täysin uusi toimintastrategia vuosille 2019-2021 ja henkilöstö nos-
tettiin strategiaan yhä keskeisempään asemaan. Strategia rakentuu neljän peruspilarin varaan ja jokaiselle peruspilarille on määri-
telty konkreettiset tavoitteet, vastuuhenkilöt, etapit ja mittari. Mittarit tavoitetasoille määriteltiin loppuvuodesta. Henkilöstön osalta 
strategian tavoitteena on palkitseva työ. Tällä tarkoitetaan sitä, että työyhteisömme on arvostava ja houkutteleva. Osaajilla on myös 
mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön. Tavoitteena on olla vähemmän hierarkinen työyhteisö, jossa jokaisella on lupa, valta 
ja vastuu työskennellä yhteisten tavoitteiden eteen. Onnistumisiin myös kannustetaan ja mahdollistetaan työn ja muun elämän yh-
teensovittaminen entistä paremmin. Vuoden 2019 strategian toteutuksessa päästiin verrattain hyvin etenemään, vaikka lopullinen 
versio mittareineen valmistui vasta loppusyksystä. 
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”

”
ylimmän johdon pitäisi näkyä alaisilleen paljon 
enemmän. Kaikki muutokset, ohjeet ja säännöt 

olisi paljon helpompi ymmärtää ja hyväksyä, 
kun ne saisivat kasvot. Tulisi enemmän yhteen 

hiileen puhaltamisen tunne.

lähin esimies helposti lähestyttävä 
ja muutenkin aivan mahtava.

merkitykselliset asiat 
henkilöstölle TOP 5

mielekkäät työtehtävät 42%
Työpaikan vahva yhteishenki 38%
Työn ja vapaa-ajan tasapaino35%

Oikeudenmukainen palkka 
ja luontoisedut 35%

Ammattitaitoiset kollegat 33%

Organisaatiokulttuurilla 
kohti parempaa 
työntekijäkokemusta 
Syksyllä 2019 sairaanhoitopiirissä pysähdyttiin 
organisaatiokulttuurin äärelle. Organisaatiokult-
tuurin selvitykseen lähdettiin uuden strategian 
innoittamana. Oikeanlaisen organisaatiokulttuurin 
avulla voidaan luoda sellainen työntekijäkokemus, 
joka siirtyy asiakkaille ainutlaatuisina kohtaami-
sina arjessa. Vain hyvinvoiva henkilökunta pystyy 
auttamaan muita parhaalla tavalla – ja siten hyvi-
en työskentelyedellytysten luominen henkilöstöl-
lemme on yksi keskeinen toimintamme tavoite.

Organisaatiokulttuuria lähdettiin selvittämään yhdessä 
kulttuurimuotoilutoimisto Leidenschaftin kanssa. Syksyn 
aikana sairaanhoitopiirissä toteutettiin koko henkilöstön 
kattavalla Siqni-henkilöstökyselyllä. Lisäksi järjestettiin 
19 henkilöstön pienryhmähaastattelua, joihin osallistui 
yhteensä noin 200 työntekijää, sekä kymmenen johdon ja 
pääluottamusmiehen yksilöhaastattelua.

Siqni-kyselyllä kartoitettiin erityisesti henkilöstölle mer-
kityksellisimpiä asioita työssä sekä kokonaistyytyväisyyt-
tä. Kyselyn kokonaisvastausprosentti oli 53%. Suurimmat 
vastaajaryhmät olivat johtoryhmä (82%) ja tutkimushen-
kilöstö (70%). Pienin vastausaktiivisuus löytyi lääkärihen-
kilöstöstä, joista vain 38% vastasi kyselyyn. Merkityk-
sellisimmiksi asioiksi nousivat mielekkäät työtehtävät ja 
työpaikan vahva yhteishenki. 

eNPS-suositteluindeksissä, jossa käytettiin kysymysmuo-
toa ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit tätä yritystä työ-
paikkana ystävällesi tai kollegallesi?” indeksi oli -24 (as-
teikko -100 – +100). Suosittelijoita oli 19%, neutraaleja 
37% ja arvostelijoilta 44% kyselyn vastaajista. Kyselyssä 
oli myös useita avoimia kysymyksiä ja kullanarvoista pa-
lautetta organisaation kehitykseen kertyi yhteensä 237 
sivua.

Organisaatiokulttuuriselvityksen mukaan Kanta-Hämeen 
keskussairaala oli valikoitunut työnantajaksi pragmaatti-
sista syistä, kuten kotipaikkakunnan tai puolison työstä 
johtuen. KHSHP:n henkilöstön sitoutumiseen positiivises-
ti vaikuttavia tekijöitä olivat mm. paikkakuntaan ja omaan 
elämään vaikuttavat tekijät, varma ja turvallinen työpaik-
ka, erikoissairaanhoidon työpaikka, potilaat ja työn merki-
tys, oman yksikön yhteishenki, hyvä esimiestyö, sopivan 
kokoinen organisaatio, jonka toimintaan voi itse vaikuttaa, 
sekä hyvät henkilöstöedut ja kouluttautumismahdollisuu-
det.

Johtaminen koettiin työntekijöiden keskuudessa melko 
näkymättömäksi ja muutosten teko koettiin hitaaksi ja ras-
kaaksi. Tulosten pohjalta johto tulee jalkautumaan jatkos-
sa paremmin henkilöstö pariin kuulemaan työntekijöiden 
iloja, huolia ja kehitysideoita.

Lähiesimiesten työ sai selvityksestä työntekijöiltä pääosin 
kiitosta, mutta vaihtelua kokemuksessa oli runsaasti yk-
siköstä riippuen. Esimiehille toteutettiin loppuvuodesta 
2019 Organisaatiokulttuurin ABC-koulutukset ja vuonna 
2020 sairaanhoitopiirissä tullaan määrittelemään esimie-
hen rooli päivittäisessä johtamisessa. Esimiestaitoihin on 
kiinnitetty huomioita täydennyskoulutusten suunnitte-
lussa sekä toteutuksessa. Esimiestaitojen kehittämistä ja 
myös esimiesten jaksamista tukevaa työtä tullaan jatka-
maan edelleen. 

Organisaatiokulttuuriselvityksen tulokset purettiin loppu-
vuodesta 2019 tulosaluekohtaisissa purkutilaisuuksissa. 
Vuonna 2020 purkua jatketaan yksiköissä esimiesten toi-
mesta. Tehdyn selvityksen pohjalta sairaanhoitopiiri mää-
rittelee itselleen arvot ja tavoitekulttuurin, joihin jatkon 
kehitystyö tulee pohjaamaan. Tavoitekulttuurin ja arvojen 
määrittely tapahtuu vuoden 2020 alkupuolella. Organi-
saatiokulttuurin muuttaminen on pitkä ja aikaa vievä pro-
sessi, jota tullaan jatkamaan tulevina vuosina. 

SIVU 5
HENKILÖSTÖKERTOMUS 2019
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Työterveyslaitoksen henkilöstön 
hyvinvointitutkimuksessa korostui 
työmäärän kasvu

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri osallistuu Työter-
veyslaitoksen toteuttamaan sairaaloiden laajaan 
henkilöstön hyvinvointitutkimukseen joka toinen 
vuosi. Vuonna 2019 tutkimus toteutettiin syys-
lokakuussa ja tutkimustulokset julkaistiin tammi-
kuussa 2020.  Kyselyyn vastasi 1080 työntekijää ja 
vastausprosentti oli 55%. 

Työterveyslaitoksen asiantuntija esitteli tulokset sairaan-
hoitopiirin johtoryhmässä joulukuussa 2019 sekä tam-
mikuussa 2020 koko henkilöstölle suunnatussa tilaisuu-
dessa. Tutkimustulokset käsitellään kevään 2020 aikana 
yksiköissä, tulosalueilla ja sairaanhoitopiirin johtoryhmäs-
sä. Linkki tutkimuksen tuloksiin on kaikkien työntekijöi-
den käytettävissä.

Tulokset raportoidaan aihealueittain, joita ovat työ, työyh-
teisö ja johtaminen. Yksiköt voivat tarkastella omia tulok-
siaan aihealueittain suhteessa oman organisaation muihin 
yksiköihin ja sairaanhoitopiiriin sekä arvioida muutosta 
vertaamalla tuloksia aiempien vuosien tuloksiinsa. 

Tulosten perusteella työntekijöistämme lähes yhdeksän 
kymmenestä panostaa työhönsä kykyjään ja voimavaro-
jaan. Työmäärän kokee lisääntyneen yli sietokyvyn lähes 
puolet vastanneista (2019 46,3%, kun vuonna 2015 luku 
oli 34%). Vastaajista 27% kokee työnsä palkitsevaksi. 
Asiakasväkivalta ja sen uhka on kasvanut selvästi vuoden 
2015 tuloksista. Sama suunta nousee esiin myös muiden 
organisaatioiden tuloksissa.

Työyhteisön toimintaa kuvaavien mittareiden kehitys-
suunta on sairaanhoitopiirissämme myönteinen. Erityises-
ti työyhteisön innovatiivisuuden, työyhteisön toiminnan 
kehittämisen ja sosiaalisen pääoman tulokset ovat kehit-
tyneet positiivisesti. Työntekijöistämme suurin osa kokee 
työnsä mielekkääksi ja kaksi kolmasosaa lähiesimiehensä 
toiminnan oikeudenmukaiseksi.  Aiempaa selvästi useam-
pi pitää päätöksentekoa organisaatiossa oikeudenmukai-
sena. Kehityskeskustelut koetaan vastausten perusteella 
selvästi aiempaa hyödyllisemmiksi. 

Seitsemän kymmenestä vastaajasta suosittelisi sairaan-
hoitopiiriämme työnantajana ystävilleen ja uskoo jatka-
vansa työssä eläkeikään asti. Lähes puolet vastaajista on 
harkinnut työnantajan vaihtamista ja vaihtamista harkin-
neita on enemmän kuin vuonna 2017.

!lähes puolet 
vastanneista kokee 

työmäärän lisääntyneen 
yli sietokyvyn.

Jatkuva kuukausikysely antaa 
ajantasaisempaa tietoa 
henkilöstön työhyvinvoinnista

Joulukuussa 2019 Kanta-Hämeen keskussairaalas-
sa otettiin käyttöön jatkuva henkilöstökysely, jo-
hon henkilöstöllä on mahdollisuus vastata nopeas-
ti ja matalalla kynnyksellä. 

Kyselyssä kartoitetaan työntekijöiden kokemuksia kulu-
neen kuukauden ajalta. Tarkoituksena on seurata ajan-
tasaisesti strategiaan nostettujen asioiden toteutumista 
isompien, muutaman vuoden välein toteutettavien henki-
löstökyselyiden rinnalla. 

Jatkuva henkilöstökysely pohjaa kevään 2019 aikana käy-
tössä olleeseen kuukausittaiseen tukipalveluiden Fiilis-
mittariin. Sairaanhoitopiirin tasoiset, jatkuvasti päivittyvät 
tulokset ovat katseltavissa reaaliajassa koko henkilökun-
nalle sisäisillä sivuilla. Yksikkökohtaiset tulokset ovat esi-
miesten saatavilla henkilöstöpalvelujen kautta. 

Taukoliikuntaohjelmalla 
hyvinvointia työpäivään

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri otti käyttöönsä 
näyttöpäätteellä toimivan Break Pro 3.3 -tauko-
liikuntaohjelman. Taukoliikuntaohjelma on ollut 
henkilöstön käytössä vuoden 2019 elokuun alusta 
lähtien.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat suurin työkyvyttömyyt-
tä aiheuttava tautiryhmä. Taukoliikuntaohjelman avulla 
on tarkoitus ohjata henkilöstöä huolehtimaan työn riittä-
västä tauottamisesta sekä aktiivisesta liikeharjoittelusta 
työn ohessa. Taukoliikuntaohjelman avulla työasentoihin 
tulee kiinnitettyä huomiota. Hankinnan tavoitteena on en-
naltaehkäistä tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä opastaa 
henkilöstöä ylläpitämään työkuntoaan myös silloin, kun 
jo sairastaa tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Taukoliikunta 
edesauttaa myös henkisen vireyden ylläpitämistä työteh-
tävien lomassa.

Ohjelman säännöllinen käyttö parantaa työhyvinvointia ja 
vähentää niskahartiaseudun, alaselän ja hiirikäden oirei-
luja. Ohjelma sisältää 96 kpl noin minuutin pituisia tauko-
liikunta –video-ohjelmia. Ohjelma käynnistää taukoliike-
ohjauksen käyttäjän valitsemalla vakiomuistutuksella 30, 
45, 90 tai 120 minuutin välein tai määritellyin kellonajoin.

Taukoliikunnan käytöstä tehtiin syksyllä kysely henkilös-
tölle Intrassa. Kyselyn perusteella taukoliikuntaohjelma 
on ollut aktiivisessa käytössä erityisesti osasto- ja toimis-
tosihteereillä ja siihen oltiin erittäin tyytyväisiä.

SIVU 6
HENKILÖSTÖKERTOMUS 2019
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Korvaavan työn idea 

Korvaavan työn menettely otettiin käyttöön sairaanhoito-
piirissä loppuvuodesta 2018. Menettelyä käytetään, kun 
työntekijä on tilapäisesti sairauden, vamman tai tapatur-
man vuoksi osittain estynyt tekemästä tavanomaisia työ-
tehtäviään, mutta kykenee terveyttään tai toipumistaan 
vaarantamatta tekemään väliaikaisesti korvaavaa työtä. 
Korvaava työ kestää lyhimmillään yhden päivän ja pisim-
millään kahdeksan viikkoa. Aloite korvaavan työn tekemi-
sestä voi tulla työntekijältä, työnantajalta tai työterveys-
huollosta.

Korvaava työ on aina tilapäistä, ja se liittyy työntekijän var-
sinaiseen työhön (myös etätyö, koulutus, verkko-opinnot 
tai hallinnolliset tehtävät).  Esimies selvittää sairaus- tai 
tapaturmapoissaolon kohdalla, onko korvaava työ mah-
dollista. Työntekijä ja esimies sopivat yhdessä korvaavan 
työn järjestämisestä. Korvaavan työn vastaanottaminen 
on vapaaehtoista ja esimies harkitsee kokonaistilanteen 
mukaan, pitääkö korvaavan työn tekijän tilalle palkata si-
jainen.

Korvaavan työn hyödyt

Korvaavan työn ansiosta työpanosta on mahdollisuus saa-
da niihin työtehtäviin, jotka ovat tärkeitä, mutta joita teh-
dään vain silloin, kun niitä ehditään tekemään. Työyhteisö 
hyötyy korvaavasta työstä, sillä se antaa lisäresurssia ja 
vaikuttaa myönteisesti työilmapiiriin, mahdollistaa

osaamisen laajentamisen ja helpottaa työsuunnittelua. 
Korvaavan työn tekeminen antaa työntekijälle mahdolli-
suuden säilyä täysipainoisena työyhteisön jäsenenä.

Työntekijän kannalta korvaava työ mahdollistaa työnte-
kijän työhön paluun sekä työkyvyn ja työelämässä pysy-
misen. Sairauspoissaolopäiviä ei kerry työntekijälle, vaan 
normaali palkka jatkuu. Korvaava työ madaltaa kynnystä 
palata sairauspoissaolon jälkeen töihin. Työntekijä voi op-
pia uusia taitoja ja toimintatapoja. Korvaava työ mahdol-
listaa työn tekemisen kevennetysti omaa terveyttään ja 
toipumistaan vaarantamatta sekä mahdollistaa osallistu-
misen ammattitaitoa kehittävään koulutukseen. Työkyvyn 
heikentyminen voidaan tunnistaa aikaisemmin ja kuntou-
tus aloittaa varhaisemmassa vaiheessa.  

Korvaavan työn ansiosta työntekijän arvostus sekä luotta-
mus työntekijän ja työnantajan välillä lisääntyvät, sairaus-
poissaolokustannukset vähenevät ja prosessien sujuvuus 
lisääntyy.

Korvaavan työn sopimukset

Korvaavan työn sopimuksia on tehty yhteensä 20 kpl, 
joista 3 kpl vuonna 2018, 16 kpl vuonna 2019 ja 1 kpl 
vuonna. 2020. Näiden sopimusten taustalla oleviin 11:sta 
sairauslomatodistukseen oli kirjattuna työterveyshuollon 
suositus korvaavan työn tekemisestä. Yksi korvaavan työn 
jakso keskeytyi poissaoloon, mutta työntekijä palasi sai-
rauspoissaolon jälkeen takaisin korvaavaan työhön. 

SIVU  7
HENKILÖSTÖKERTOMUS 2019

Korvaavasta työstä hyötyvät kaikki osapuolet
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motivoitunut, ammattitaitoinen ja hyvin 
resursoitu henkilökunta on sairaanhoitopiirin 

perustehtävän onnistumisen edellytys. 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä rekrytoi-
daan vuosittain suuri joukko ihmisiä eri teh-
täviin ja sairaanhoitopiirissä onkin käytössä 

noin 145 eri nimikettä. 

työnantajabrändiä, tuoda näkyväksi sairaalaa työpaikkana, tuo-
da esiin sairaalan eri tehtäviä ja lisätä myös paikallista tunnet-
tavuutta. Sairaanhoitopiirin aktivoitui Linkedln:ssä, missä tiedo-
tetaan sairaalan vapaista työpaikoista sekä meneillään olevista 
tapahtumista. Työpaikkailmoituksia on jaettu sairaanhoitopiirin 
omiin sosiaalisen median kanaviin sekä ostettu maksettua nä-
kyvyyttä. Tulevia vuosia ajatellen on ensiarvoisen tärkeää, että 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri onnistuu nostamaan profiiliaan 
vetovoimaisena mahdollistavana työnantajana.

Marraskuussa 2019 päätettiin sairaanhoitopiirin hallituksen 
päätöksellä ottaa kokeiluun sisäinen haku, jonka tarkoituksena 
on tarjota mahdollisuuksia omalle henkilöstölle niin oman osaa-
misen kehittämisen kuin urapolkujen tukemisen näkökulmasta. 
Sisäistä hakua on tarkoitus kokeilla vuoden 2020 ajan ja vuoden 
lopulla sairaanhoitopiirin hallitus tekee päätöksen sisäisen haun 
jatkamisesta. Hallituksen päätöksellä myös koeaika nostettiin 
neljän kuukauden sijaan kuuteen kuukauteen. 

Lyhytaikaisten äkillisten poissaolojen vuoksi hoitohenkilös-
tön sijaispyyntöjä tuli henkilöstöpisteelle 200 kappaletta (368 
vuonna 2018, 277 vuonna 2017), joista osaan saatiin sijaisvä-
lityksen kautta sijainen rekrytoitua. Tekstiviestejä lähetettiin 
potentiaalisille sijaisille vuoden aikana yli 19 000 kappaletta, 
mikä tarkoittaa 36% laskua edelliseen vuoteen nähden (29800 
vuonna 2019, 17 700 kpl vuonna 2017). Sijaisvälityksessä ha-
vaittiin vuonna 2019 selkeä lasku. Osittain osastot järjestelivät 
sijaistarpeen työvuoromuutoksin tai hyödyntämällä toisen yksi-
kön henkilökuntaa.

Henkilöstöpalvelut järjestivät vuonna 2019 viisi tulokasinfoa 
uusille työntekijöille, joissa uudet työntekijät toivotetaan ter-
vetulleiksi sairaanhoitopiirin palvelukseen sekä käydään lävit-
se sairaalan strategiaan, turvallisuuteen, hygieniaan ja palve-
lussuhteeseen liittyviä asioita. Henkilöstöpalvelut osallistuivat 
yhdessä eri yksikköjen kanssa vuoden 2019 aikana yhteensä 
kolmeen eri rekrytointitapahtumaan Kanta-Hämeessä ja Pirkan-
maalla. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on merkittävä työllistäjä 
paikallisesti ja lukeutuu Kanta-Hämeen suurimpien työnantajien 
kärkijoukkoon.

Vuonna 2019 julkisessa haussa oli 287 eri tehtävää (260 vuonna 
2018, 212 vuonna 2017), joista määräaikaisia oli 123 kappalet-
ta (53 vuonna 2018, 41 vuonna 2017). Kaikkiin avoinna ollei-
siin tehtäviin tuli hakemuksia kaiken kaikkiaan 2013 kappaletta 
(1982 vuonna 2018, 2 406 vuonna 2017) ja keskimäärin haki-
joita oli 7 avointa paikkaa kohden (7 vuonna 2018, 11 vuonna 
2017). Eniten avoimia tehtäviä oli hoitohenkilöstössä, jossa oli 
avoinna yhteensä 138 tehtävää (171 vuonna 2018, 104 vuonna 
2017), mikä tarkoittaa 19% laskua hauissa edellisvuoteen ver-
rattuna. Yleisin haettu tehtävänimike oli sairaanhoitaja. Aikai-
sempiin vuosiin verrattuna määräaikaisten tehtävien haut ovat 
lisääntyneet ja samalla hakijamäärät määräaikaisiin tehtäviin 
laskeneet.

Vakituiset virat ja toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet saatiin 
täytettyä pääasiassa hyvin. Erikoislääkäreiden saatavuudessa oli 
ongelmia muutamilla kliinisillä erikoisaloilla.

Kesällä 2019 päätettiin sairaalalle rekrytoida täysipäiväinen 
henkilö rekrytoinnin asiantuntijatehtäviin. miia roisko aloitti 
tehtävässä syyskuussa ja hänen toimenkuvaansa kuuluu rekry-
toinneissa avustamisen lisäksi rekrytoinnin kokonaisvaltainen 
kehittäminen niin työnantajabrändin ja rekrytointiviestinnän 
osalta. Syksyllä 2019 on aloitettu sairaanhoitopiirin uusittuun 
strategiaan nojautuva työnantajabrändin rakentaminen. Rekry-
tointien tueksi on yhteistyössä viestinnän kanssa tehty rekry-
tointivideoita, joissa sairaanhoitopiirin oman työntekijät antavat 
kasvot toiminnalle. Videoiden tarkoitus on vahvistaa 
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Sairaanhoitopiirin uudessa strategiassa määriteltiin perehdytyk-
sen kehittäminen yhdeksi toimenpiteeksi, jonka tueksi otettiin 
syksyllä 2019 pilottikäyttöön FCG Talent Oy:n tuottama sähköi-
nen Intro-perehdytysjärjestelmä. Ohjelmiston käyttöönotolla 
pyritään lisäämään perehdytyksen suunnitelmallisuutta, doku-
mentointia, ajoittamista, digitaalisiin materiaaleihin (mm. vide-
oihin ja kuvamateriaalit) siirtymistä sekä perehdytyksen mittaa-
mista ja tilastointia. 

Pilottiin lähtivät mukaan sihteerityön yksikkö, sairaalahuolto, 
neurologian vuodeosasto 4B, päivystysklinikka, kirurgian vuo-
deosasto 5A sekä lastenpsykiatrian lääkärit. Perehdytyspoh-
jia tehtiin syksyn aikana ja ensimmäiset perehdytykset uusille 
työntekijöille päästiin aloittamaan joulukuussa. Pilotti päättyy 
toukokuussa 2020 ja ohjelman käytön jatkoa tarkastellaan pi-
lotista saatujen tulosten valossa. Jatkossa ohjelmistoa voitaisiin 
hyödyntää uusien työntekijöiden perehdytyksen lisäksi myös 
esimerkiksi sisäisissä henkilöstösiirroissa, opiskelijoiden pereh-
dytyksessä sekä Assi-sairaalaan siirryttäessä. 

Selkeämpää perehdytystä 
SähköiSeSti

Pilottiyksiköiden kommentteja:

”Ohjelma on tosi hyvä ja sillä saa nä-
kyväksi kaiken sen työn, mitä 

sihteerit tekevät.
Se helpottaa myös työntekijän 
siirtymistä toiseen yksikkö.”

”introlla olisi mahdollisuus saada 
ainakin suunnilleen tasalaatuinen 

perehdytys kaikille.”

”Se helpottaa esimiestä muistamaan 
kaikki tarvittavat asiat.” 
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Osaamisen kehittämisellä 
vaikutetaan asiakas- ja henkilöstökokemukseen

laadukkaalla täydennyskoulutuksella 
voidaan vaikuttaa tarjoamamme palve-
lun ja hoidon laatuun, turvallisuuteen 

ja asiakaslähtöisyyteen sekä 
henkilöstön kehittymiseen, 

työhyvinvointiin ja sitoutumiseen. 

Sairaanhoitopiirimme strategiassa vuosille 2019-2020 nousee 
vahvasti esiin osaamisen kehittämisen, tutkimuksen ja oppilai-
tosyhteistyön merkitys. 

Sairaanhoitopiirin henkilöstön koulutustarpeita arvioidaan suh-
teessa sairaanhoitopiirin toimintaa ohjaaviin strategisiin tavoit-
teisiin sekä koulutussuunnitelmiin. Tavoitteena on osaamisen 
ylläpitäminen ja kehittäminen pysyvänä, vaikuttavana ja luon-
taisena osana toimintakulttuuria ja jokapäiväistä työntekoa or-
ganisaation kaikilla tasoilla. Jokaisella työntekijällä on oikeus ja 
velvollisuus osaamisensa kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

Koulutusyksikkö järjestää yleisiä, kaikkia tulosalueita koskevia 
koulutuksia sekä alueellisia koulutuksia yhteistyössä organisaa-
tiomme asiantuntijoiden kanssa. Sairaanhoitopiirin tulosyksiköt 
voivat myös järjestää erikoisalakohtaista tarpeelliseksi katso-
maansa koulutusta ja henkilöstö voi käydä sairaalan ulkopuoli-
sissa koulutuksissa yksiköiden koulutusmäärärahojen puitteissa. 

Vuosina 2018-2019 Koulutuspalveluiden yksikkö toimi osan 
ajasta vajailla henkilöstöresursseilla, millä oli vaikutusta orga-
nisaation sisällä järjestettyjen koulutusten määrään, suunnitte-
luun ja toteutukseen vuoden 2019 ajan. Koulutussihteeri Teija 
Wiberg ja henkilöstön kehittämispäällikkö Hanna Kulla-nummi-
nen aloittivat Koulutuspalveluissa keväällä 2019 tavoitteenaan 
asiakaslähtöinen ja laadukas kumppanuus koko henkilöstön 
kanssa. 

Koulutuspalveluissa pyrittiin vuoden 2019 kuluessa lisäämään 
sisäisten täydennyskoulutusten määrää, koulutusmenetelmien 
monimuotoisuutta ja huomioimaan uusi strategia sekä yksiköis-
tä nousseet tarpeet. Viestintää pyrittiin kehittämään sisäisesti 
muun muassa koulutuskoosteiden sekä muun aktiivisen viestin-
nän ja vuorovaikutuksen avulla. Sairaanhoitopiirin verkkosivuja 
päivitettiin koulutusten osalta ja sivuille alettiin nostaa tulevia 
koulutuksia. Myös sairaanhoitopiirin LinkedIn-tili aktivoitiin 
syksyllä ja sitä hyödynnetään myös koulutusviestinnässä. Yksi-
köiden koulutussuunnitelmat kerättiin ensimmäistä kertaa säh-
köisen kyselyn avulla. Myös alueellisille kumppaneille tehtiin 
syksyllä sähköinen koulutustarvekysely. Entistä useampia sai-
raanhoitopiirin koulutuksista pyrittiin avaamaan alueellisiksi. 

” Jokaisella työntekijällä on oikeus ja 
velvollisuus osaamisensa kehittämiseen 

ja ylläpitämiseen.
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Esimies- ja johtamisosaamisella on suuri merkitys organisaation 
toimintaan kaikilla strategiaan nostetuilla alueilla. Vuonna 2019 
esimiehille tarjottiin koulutusta eri koulutusmenetelmillä; ver-
kossa, luentoina sekä toiminnallisempina pienryhmäkoulutuk-
sia. Koulutusta tarjottiin syksyn 2019 aikana johdolle ja esimie-
hille muun muassa muutosjohtamisesta, organisaatiokulttuurin 
perusteista, Titania-työvuorosuunnittelusta sekä valmennusta 
projektityöskentelystä. Marraskuussa järjestettiin muun muassa 
Vastuuttoman työkäyttäytymisen tunnistaminen ja ennaltaeh-
käisy -koulutus, jossa kouluttajana toimi Totti Karpela. Osallis-
tujia oli 93 ja koulutukseen osallistuneet antoivat koulutuksesta 
yleisarvosanaksi 4.7 (asteikolla 1-5). 

”Paras talossa järjestetty koulutus urani aikana.”

Henkilöstöasioiden esimieskoulutukset aloitettiin syksyllä 2019 
keskustelevina pienryhmäkoulutuksina, joissa hyödynnetään 
esimerkkitapauksia oppimisen tukena. Kouluttajana toimi pal-
velussuhdepäällikkömme ulla Palttala. Koulutukset toistuivat 
saman sisältöisinä useamman kerran ja jatkuvat vuodelle 2020. 
Aiheina koulutuksissa olivat työsopimukset ja vuonna 2020 ai-
heina tulevat olemaan myös lomat, perhevapaat ja sairauspois-
saolot. Kerätyn palautteen pohjalta esimiehet kokivat pienryh-
mäkoulutukset hyödyllisinä. 

”Yksi aihe, yksi koulutuskerta, selkeää. Pieni ryhmä, syntyi 
hyvää keskustelua. Kouluttaja osasi selkeästi aiheen ja sai 

asian selkeästi tuotua esiin.”

Asiakaspalveluun ja potilaan kohtaamiseen liittyvää täydennys-
koulutusta järjestettiin yksiköissä esimerkiksi osastotunneilla. 
Kouluttajana on toiminut usein sairaanhoitopiirin asiakaspalve-
lun erityisasiantuntija Sanna mäkynen. Syksyllä järjestettiin Pal-
velumuotoilu sote-alalla –koulutus. Kokonaisarvosanaksi osallis-
tujat arvioivat 4.4. (1-5) ja avoin palaute oli positiivista. 

”Erittäin hyvä kokonaisuus: osa luentoa, osa 
ryhmätyöskentelyä aihetta oppien! Sain konkreettisia 

työkaluja omaan työhöni / kehittämiseen.”
  

Lääkehoidon verkkokoulutus LOVe on jatkuvaa koulutustoimin-
taa, jossa edellytetään hyväksyttyä suoritusta viiden vuoden vä-
lein. LOVe tenttitilaisuuksia järjestettiin 61, mikä on sama määrä 
kuin edellisenä vuonna (61 tenttiä ja 61 uusintaa). Hyväksyttyjä 
suorituksia oli 181. Lääkehoito-osaamisen tueksi tarjottiin verk-
kokoulutusta sekä tarvittaessa henkilökohtaista tukiopetusta.  

Sairaanhoitopiirissä kiinnitettiin huomiota myös erilaisiin tur-
vallisuuskoulutuksiin. Muun muassa Alkusammutuskoulutuksia, 
Turvallisuuskoulutuksia, Uhka- ja väkivaltatilanteiden ehkäisy ja 
hallintakoulutuksia sekä Turvallisuuden hallinta (HaiPro) -

koulutuksia järjestettiin säännöllisesti vuoden aikana. Myös 
työsuojelu järjesti täydennyskoulutusta. Tietosuojakoulutusta 
tarjottiin verkkokoulutuksena ja uudesta tiedonhallintalaista 
järjestettiin koko päivän alueellinen koulutuspäivä marraskuus-
sa. Potilasturvallisuutta kehittävää koulutusta toteutettiin sekä 
verkkokoulutuksena että lähikoulutuksina, esimerkiksi EPI- ja 
PCA-teoria ja ajokorttikoulutuksia.

Life Care- potilastietojärjestelmiin liittyviä koulutustilaisuuksia 
oli eri henkilöstöryhmille yhteensä 184. Dream Broker –video-
editointiohjelma otettiin käyttöön syksyllä 2019 ja käyttäjille 
järjestettiin perus- ja jatkokoulutukset. Sairaanhoitopiirimme 
ammattilaiset eri aloilta olivat mukana suunnittelemassa ja kou-
luttamassa eri alojen koulutuksissa. Koulutuksia järjestettiin 
muun muassa kivunhoidosta, palliatiivisesta hoidosta, ravitse-
muksesta, naistentaudeista, sydänpotilaan hoidosta, PEG-poti-
laan hoidosta, sairaalahygieniasta ja tartuntataudeista sekä psy-
kiatrian eri alueilta. 

Vuoden aikana koulutusohjelmassa oli henkilöstökoulutuksia 
saman verran kuin edellisenä vuonna eli 471 (sisältäen lääke-
hoidon tentit ja uusinnat erillisinä sekä potilastietojärjestelmien 
koulutukset). 

Sairaanhoitopiirissä kannustetaan omaehtoiseen kouluttautu-
miseen ja osaamisen kehittämiseen ja sairaanhoitopiiri tukee 
omaehtoista kouluttautumista myös taloudellisesti. Osaamisen 
ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyviä linjauksia ja periaattei-
ta on sisällytetty sairaanhoitopiirin koulutusohjeeseen, joka on 
päivitetty vuonna 2018.  Vuoden 2019 aikana tuen piirissä oli 
19 henkilöä ja näistä kertyvät koko vuoden kustannukset olivat 
n. 98 000 euroa. Johtoryhmän linjauksen mukaisesti tätä sum-
maa ei ylitetä tulevina vuosina.

Täydennyskoulutuspäiviä henkilöstöllemme kertyi 5599,1 päi-
vää. Koulutuspäivien määrä koko henkilöstön osalta oli 114 
päivää vähemmän kuin 2018. Henkilötyövuotta kohden kou-
lutuspäiviä oli 3,3 päivää, mikä oli lähes samalla tasolla kuin 
edellisenä vuonna (2018 3,4 pv/htv). Vuonna 2019 henkilöstön 
täydennyskoulutukseen käytettiin 550 489 euroa. Täydennys-
koulutukseen käytetty summa väheni selvästi edellisestä vuo-
desta (691 436 euroa vuonna 2018). 

Totti Karpela puhumassa 
vastuuttomasta työkäyttäytymisestä. 

mitä on vastuuton työkäyttäytyminen, 
miten siihen voi puuttua ja miten sitä 

voi ennaltaehkäistä?
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Keskussairaala täytti 40-vuotta keväällä 2019. 
Juhlistimme tätä henkilöstöjuhlilla toukokuussa 

Aulanko Areenalla. Tarjolla oli salaattibaari ja 
juotavaa.  Musiikista vastasi Linna Wind Band, 

bilebändi UJO! ja DJ.  Juhlissa esiintyi myös 
sairaanhoitopiirin omaa henkilöstöä sekä Herra 
Sattunen. Mukavaan juhlatunnelmaan osallistui 

yli 400 sairaanhoitopiirin työntekijää!
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Kunnossa kaiken ikää 
(KKi) –mittauspäivä 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä järjestettiin osana henkilöstön terveyden 
ja hyvinvoinnin edistämistä Kunnossa kaiken ikää -mittauspäivä 25.9.2019, 
jossa pääsi katsastamaan oman kuntonsa hikoilematta ja hengästymättä. Mit-
taukset olivat maksuttomia ja niihin sai osallistua työtilanteen niin salliessa. 
Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä valtakunnallisen Kunnossa kaiken ikää 
-ohjelman sekä Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa. Henkilöstön sairas-
tavuus on kasvussa ja suurin sairausryhmä on tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

Testiasemana toimi rekka, joka kiersi 16 sairaanhoitopiirissä ja kuntayhty-
mässä syyskuun aikana eri puolilla Suomea. Rekassa kukin osallistuja pää-
si mittauttamaan kuntonsa kolmella mittauksella. Puristusvoimatesti kuvaa 
lihasvoimaa ja ennustaa toimintakykyä. Kehonkoostumusanalyysi mittaa 
lihasten ja rasvan määrää, lihastasapainoa ja sisäelinten ympärillä olevaa 
viskeraalirasvaa. Kestävyyskunto arvioidaan levossa sykemittarilla, ja tulos 
kertoo arvion maksimaalisesta hapenottokyvystä.

Osallistujat saivat itselleen monipuolista tietoa omasta fyysisestä kunnos-
taan sekä ammattilaisten vinkit kunnon kohentamiseen ja fiksuun syömi-
seen. Työantaja sai arvokasta tietoa henkilöstön fyysisestä kunnosta tapah-
tuman järjestäjältä raportin muodossa. Tulokset on raportoitu tulosalueittain 
ja ne julkaistaan Intrassa. 

SIVU 13
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lapsi mukaan 
töihin -päivä
Lapsen oikeuksien viikolla 22.11.2019 jär-
jestettiin yhteistyössä sairaalan eri osasto-
jen ja Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun 
opiskelijoiden kanssa Lapsi mukaan töihin 
-päivä. 

Päivän tarkoituksena oli tukea työn ja va-
paa-ajan yhteensovittamista strategian mu-
kaisesti sekä tutustuttaa lapsi vanhemman 
työpaikkaan ja siihen mitä työnteko sairaa-
lassa on. Aamupäivän aikana vanhemmat ja 
lapset kiersivät sairaalan tiloissa järjestetys-
sä sairaalasuunnistuksessa eri yksiköiden 
pisteitä ja tutustuivat sairaalan tiloihin ja 
työtehtäviin. Päivän aikana sairaalasuunnis-
tukseen osallistui noin 50 lasta vanhempi-
neen.  Päivän lopuksi lasten oli mahdollista 
osallistua palvelutuotannon johtoryhmän 
kokoukseen ja kertoa siitä, millainen on 
hyvä sairaala. 

Päivän ohjelmaa on tarkoitus kehittää tule-
vina vuosina ja jatkaa Lapsi mukaan töihin 
-päivän toteuttamista.
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Kestävämpiä 
kulkutapoja 
työmatkalle
Vuonna 2018 sairaanhoitopiirissä käynnistettiin henkilöstön 
työmatkaliikenteen kehittäminen, jonka tavoitteena on pyrkiä 
lisäämään kestävien kulkutapojen käyttöä. Samalla parannetaan 
henkilöstön terveyttä ja hyvinvointia sekä pienennetään liiken-
teen haitallisia ympäristövaikutuksia. Hyötyä tulee myös asiak-
kaille vapaiden pysäköintipaikkojen lisääntymisen muodossa.

Kehittämistyö aloitettiin työmatkakyselyllä ja liikkumissuunni-
telman laatimisella. Kyselyn tuloksia käsiteltiin sairaanhoitopii-
rin laajennetussa johtoryhmässä sekä työpajassa yhdessä hen-
kilöstön kanssa. Tämän jälkeen laadittiin toimenpideohjelma, 
jonka avulla joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyk-
siä parannetaan suunnitelmallisesti. Työmatkakysely toistettiin 
vuonna 2019. Toimenpideohjelman mukaisia toimenpiteitä on 
toteutettu vuoden 2019 aikana runsaasti, esim. työsuhdemat-
kaetu otettiin käyttöön, pyörien sisäsäilytystila ja samaan tilaan 
myös pyörien huoltotila saatiin valmiiksi, maksuttomat yhteis-
käyttöpyörät, sähköpyöräkokeilut ja kimppakyytiläisille varatut 
pysäköintipaikat sekä kimppakyytisovellus. 

Aktiivisesta liikkumisen ohjauksen työstä huolimatta potentiaa-
lia kestävien kulkutapojen lisäämiseksi on sairaanhoitopiirissä 
edelleen paljon. Toukokuussa 2019 toteutetun työmatkakyselyn 
mukaan 38 % alle 10 kilometrin matkoista tehdään yksin omalla 
autolla. Kaikista vastaajista 42 % katsoo voivansa kulkea joukko-
liikenteellä, vaikka vain 7 % matkoista tehdään joukkoliikenteel-
lä. Autoilijoista joka kolmas voisi kulkea työmatkat polkupyörällä. 

Sairaanhoitopiiri sai vuonna 2019 työmatkaliikenteen kehittä-
miseen 10 311 euron suuruisen valtionavustuksen ja työmatka-
liikenteen kehittämistä jatketaan edelleen

uusia henkilöstöetuja
Työsuhdematkalippu otettiin käyttöön sairaanhoitopiirissä 
vuoden 2019 alussa. Työnantaja kustantaa ePassi Työmatkaedun 
kautta työntekijälle korkeintaan 300 euroa vuodessa henkilö-
kohtaisia paikallisliikenteen ja Matkahuollon linja-autolippuja 
ja junien kausilippuja. Työmatkaedussa on 50% omavastuu ja 
etu kuuluu vakituisten työntekijöiden lisäksi niille määräaikai-
sille työntekijöille, joiden palvelussuhde kestää yli 6 kuukautta. 
Vuonna 2019 etua käytti 126 työntekijää ja työnantaja maksoi 
työmatkaetua yhteensä 43 403 euroa. 

Kesäkuussa aloitettiin yhteistyö Holiday Clubin kanssa, jonka 
perusteella henkilöstölle tarjotaan edullisesti Holiday Clubin 
kohteita. Yhteistyöhön päädyttiin, jotta voisimme tarjo-ta lo-
makohteita työntekijöilleen laajemmalla alueella kotimaassa 
sairaanhoitopiirin omien lomaosakkeiden (Vuokatti, Saariselkä) 
lisäksi. Henkilöstölle etuhintaan tarjottavaan koh-devalikoimaan 
kuuluvat Holiday Clubin tietyt Villas-huoneistot ympäri Suomea. 
Villas-huoneistoja varattiin vuoden 2019 aikana 122 kertaa. 
Myös muut Holiday Clubin kohteet olivat etuhintaan tarjolla 
henkilöstölle.

Sportti- ja KulttuuriPassin määrärahaa nostettiin 70 eurosta 
100 euroon vuonna 2019. Nostolla kompensoitiin henkilökun-
nalle liikunta-avustusten lopettamista niiden suuren

VuOden 2019 HenKilöSTöeTuJA

• Lomaosakkeet
• Virkistyspaikat
• Sportti- ja KulttuuriPassi
• ePassi Työmatkaetu
• Kimppa-kimppakyytisovellus ja kimppakyytipaikat
• Tenniskenttä
• Holiday Clubin henkilöstöetu
• Kuntosali
• Yhteiskäyttöpyörät veloituksetta käytössä
• Henkilökuntayhdistysten liikunta- ja kulttuuritarjonta
• Sähköpyöräkokeilut
• Pyörävarasto henkilökunnalle
• Pyörien huolto, omatoimisesti tai palveluna
• Pukuhuoneissa pyyhehuolto ja hiustenkuivaimet
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hallinnollisen työmäärän vuoksi. ePassia käytti 1651 työntekijää 
vuonna 2019 (1503 henkilöä vuonna 2018). Työnantaja maksoi 
ePassilla yhteensä 149 073 euron edestä työntekijöille liikun-
ta- ja kulttuuriharrastuksia (94 645 euroa vuonna 2018), josta 
liikuntaan kului 77 091 euroa ja kulttuuriin 71 982 euroa.

Kanta-Hämeen keskussairaala palkittiin 
työmatkaliikenteen edelläkulkijana
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Miten Tulorekisteri on 
vaikuttanut työnmäärään 

Kanta-Hämeen 
keskussairaalassa?
Tulorekisterin pääkäyttäjänä toimii palkkasihteeri Sari lehmo-
nen. Sari kertoo, että tulorekisteri on työllistänyt valtavasti ja 
tulorekisteriin kuukausittain tehtävät ilmoitukset on tuonut  li-
sätyötä palkkahallintoon. Tulorekisterissä palkkatiedot tulee olla 
sentilleen oikein, ajallaan ja tietojen korjaaminen ja muuttami-
nen on hankalaa jälkikäteen. 

Tulorekisterin takia onkin ensiarvoisen tärkeää, että palkattomat 
poissaolot, virkavapaat ja vuosilomat ilmoitetaan ajoissa ja työ-
sopimukset tehdään viipymättä, sillä jokainen jälkikäteen tehty 
ilmoitus joudutaan käsin korjaamaan Tulorekisteriin. Mikäli Tu-
lorekisteriin ilmoitetaan tietoja virheellisesti tai puutteellisesti 
tulee työnantajalle näistä sanktiomaksuja. Sanktiomaksut voivat 
olla päiväkohtaisia tai prosentuaalisia osuuksia virheellisistä 
summista. ”Palkat aina ajallaan ja 

aina oikein 
maksettu.

Palkanlaskennassa tuli vuoden 2019 alusta käyttöön verohal-
linnon tulorekisteri, joka on kansallinen sähköinen tietokanta 
tulotiedoille. Se sisältää palkka-, eläke- ja etuustiedot jokai-
sesta tulonsaajasta. Työnantajat ilmoittavat tiedot maksetuista 
ansiotuloista tulorekisteriin. Vastaavasti henkilöt voivat katsoa 
tulorekisteristä omia palkka-, eläke- ja etuustietojaan, jotka ovat 
tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa kootusti ja reaaliai-
kaisesti. 

Tulorekisterin käyttöönotto aiheutti runsaasti selvittelytyötä 
tietojärjestelmähaasteiden vuoksi henkilöstöpalveluissa lähes 
koko vuoden ajan. Tästä huolimatta palkat saatiin aina ajallaan 
maksuun ammattitaitoisten palkkasihteereiden asioista. Vir-
heetön palkanlaskenta sai myös useita kiitoksia syksyn organi-
saatiokulttuuriselvityksessä: ”Palkat aina ajallaan ja aina oikein 
maksettu.”

Henkilöstön palkkalaskelmat alettiin toimittaa ympäristöystäväl-
lisesti ja nopeasti verkkopalkkana marraskuusta 2019 lähtien. 
Verkkopalkka on sähköinen palkkalaskelma, joka on nähtävissä 
verkkopankin avulla älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella. 
Verkkopalkan vaihtoehtona on mobiilisovellus CGI:n Palkat Mu-
kana. Verkkopalkalla saatiin myös vähennettyä suuria postitus-
kuluja.

Tulorekisteri ja verkkopalkka 
toivat muutoksia
palkanlaskentaan
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Henkilöstöpalveluissa 
KumPPAneiTASi OVAT:

Anu, Jenni, maiju, ulla, Sirkka-liisa, Sari, Petri, liina, eija, 
Heidi, erja, Teija, Hanna, miia ja Virpi (Virpi puuttuu kuvasta)
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Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä pyydetään palvelussuhteen 
päättäviä vastaamaan sähköiseen lähtökyselyyn anonyymisti. 
Vastausten perusteella pyritään kehittämään erityisesti esimies-
toimintaa. 

Kyselyyn vastanneita henkilöitä oli vuonna 2019 yhteensä 92. 
Eniten vastaajia oli operatiiviselta tulosalueelta (34%) ja tutki-
mus- ja hoitohenkilöstöstä (59 %). Ikäryhmistä eniten vastaajia 
oli alle 25-vuotiaissa sekä 25-34 vuotiaissa, molemmissa 23%. 
Suurimpia lähtösyitä olivat työpaikan vaihto (45%) ja määräai-
kainen työsuhde (23%). Vastaajista 88 henkilöä oli työntekijöitä 
ja neljä henkilöä esimiehiä.

Työtehtäviä, työyhteisöä, kehittymismahdollisuuksia, palkkausta 
sekä itselle tärkeimpiä asioita työssä kysyttiin numeerisella as-
teikolla 1 täysin eri mieltä – 5 täysin samaa mieltä. 

Työtehtäviä koskevista kysymyksistä parhaat arvosanat saivat 
työn monipuolisuus (ka 4,3), työtehtävän vastaaminen koulutus-
ta (ka 4,2) sekä työtehtävien sisällön vastaaminen odotuksia (ka 
4,1). Heikoiten arviointiin omat vaikutusmahdollisuudet omiin 
työtehtäviin (ka 3,3) sekä työajan riittämisen tehtävien hoitoon 
(ka 3,4). 

Työyhteisöä koskevista vastauksista parhaiten arviointiin suh-
teet omiin työkavereihin (ka 4,5) sekä yhteistyö oman esimiehen 
kanssa (ka 4,2). Heikoimman arvosanan sai perehdytyksen laatu 
(ka 3,3) ja työstä saatu riittävä palaute (ka 3,4). 

Kehittymismahdollisuuksia koskevissa kysymyksissä parhaat ar-
vosanat sai työtehtävien haasteellisuus ja vastuullisuus (ka 4,1). 
Heikoiten arvioitiin kehityskeskustelujen hyöty omiin työtehtä-
viin (ka 2,5). 

Työmatkaa ja työaikajärjestelyjä vastaajat pitivät hyvinä (ka 3,9 
ja 3,7), kun taas palkkakehitystä (ka 2,8) ja omasta osaamisesta 
palkitsemista (ka 2,4) pidettiin keskimääräistä heikompana. 

Asiat, joita vastaajat arvostavat eniten työpaikkaa valitessa, oli-
vat työn sisältö (ka 4,7), työhyvinvointi (ka 4,5) sekä perhe ja so-
siaaliset suhteet (ka 4,4). Vähiten tärkeänä pidettiin paikkakun-
nan vapaa-ajan viettomahdollisuuksia (ka 3,3).

lainauksia avoimista 
palautteista:

”Olen kiitollinen, että sain olla osana 
Kanta-Hämeen keskussairaalan 

toimintaa. Suhteellisen lyhyessä ajassa 
pääsin sisälle laajaan työnkuvaan ja 

kiinni kokonaisuuksiin.”

”Työntekijöiden hyvinvointiin kannattaa 
panostaa ja arvostakaa työntekijöitä. 

Tätä ei ehkä liikaa voi painottaa.”

”Toivoisin myös, että johtoporras 
kuuntelisi työtekijöitä enemmän.”

”mielelläni tulen takaisin mikäli joskus 
käy niin, että olen työpaikkaa vailla.”

Työkaverit ja työn 
monipuolisuus 
SAiVAT KiiTOSTA 
läHTöPAlAuTTeiSSA
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Tunnuslukuja ja taulukoita 

HenKilöSTömäärä JA HenKilöTyöVuOSi

Henkilötyövuodet palvelussuhteessa 2019

ammattiryhmä   Vakinainen Määräaikainen yhteensä Muutos % 2018-2019
    
Hoitohenkilöstö   749,7  181,9  931,6  1,1 %
Huoltohenkilöstö   192,8  38,7  231,5  -4,8 %
Lääkärihenkilöstö  121,8  112,7  234,5  6,9 %
Toimistohenkilöstö  186,6  41,8  228,4  2,0 %
Tutkimushenkilöstö  81,6  13,3  95,0  1,4 %

Kaikki yhteensä   1332,4  388,4  1720,9  1,1 %

Henkilötyövuodet palvelussuhteessa 2019

ammattiryhmä   Miehet  Naiset  yhteensä
   
Hoitohenkilöstö   117,1  814,5  931,6
Huoltohenkilöstö   59,8  171,7  231,5
Lääkärihenkilöstö  103,4  131,0  234,5
Toimistohenkilöstö  25,2  203,2  228,4
Tutkimushenkilöstö  14,6  80,3  95,0

Kaikki yhteensä   320,1  1400,8  1720,9

yleisimmät tehtävänimikkeet ammattiryhmittäin 

Hoitohenkilöstö 
sairaanhoitaja   731
perus-/mielenterveys-/lähihoitaja 96
röntgenhoitaja   44

Huoltohenkilöstö 
sairaalahuoltaja    135
asentaja    35
välinehuoltaja    32

lääkärihenkilöstö 
erikoistuva lääkäri  90
osastonylilääkäri    46
erikoislääkäri    41

Toimistohenkilöstö 
osastonsihteeri    122
toimistosihteeri    18
projektipäällikkö    9

Tutkimushenkilöstö 
psykologi    25
sosiaalityöntekijä   15
kuntoutusohjaaja   10
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HenKilöSTön iKärAKenne

Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuosina ammattiryhmittäin 2015 - 2019

Vakinaisen henkilöstön ikärakenne lukumääränä 31.12.2019

Ikä vuosina  Miehet  Naiset  yhteensä Ikäryhmän %-osuus 
         henkilöstömäärästä

alle 25     3       5       8    0,54 %
25-34   35  202  237  15,90 %
35-44   68  307  375  25,15 %
45-54   79  338  417  27,97 %
55-64   65  380  445  29,85 %
65 ja yli     4       5       9     0,60 %

Kaikki yhteensä  254  1237  1491  100 % 
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ammattiryhmä  alle 25  25-34  35-44   45-54    55-64  65 ja yli   yhteensä
   vuotta vuotta  vuotta  vuotta  vuotta  vuotta

Hoitohenkilöstö  3 181  237  217  209  0  847
Huoltohenkilöstö  2 16  30  64  96  3  211
Lääkärihenkilöstö  0 9  43  53  36  2  143
Toimistohenkilöstö 2 18  35  58  79  4  196
Tutkimushenkilöstö 1 13  30  25  25   0  94

Kaikki yhteensä  8 237  375  417  445  9  1491

Vakinaisen henkilöstön keski-ikä ammattiryhmittäin ja sukupuolijakauma 31.12.2019

    Miehet   Miehet   Naiset   Naiset  yhteensä
   hlö  keski-ikä  hlö  keski-ikä 

Hoitohenkilöstö  96  43,8  751  45,0  847
Huoltohenkilöstö  59  49,7  152  51,7  211
Lääkärihenkilöstö 64  48,7  79  47,8  143
Toimistohenkilöstö 20  45,5  176  50,6  196
Tutkimushenkilöstö 15  44,2  79  46,2  94

Kaikki yhteensä  254  46,6  1237  46,9  1491
 

Vakinainen henkilöstö ammattiryhmittäin ja ikäryhmittäin 31.12.2019
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TyöAJAn JAKAuTuminen JA POiSSAOlOT

Työajan jakautuminen 2019   Työpäiviä  % teoreett. 
        säännöllisestä vuosityöajasta

Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika  351 117    100%

Vähennetään työpäivinä yhteensä   115 876  33,0 %
 Koulutusvapaat         8757     2,5 %
 Muu poissaolo         3359     1,0 %
 Muut palkalliset poissaolot       2477     0,7 %
 Muut palkattomat poissaolot       4395     1,3 %
 Perhevapaat      23 298     6,6 %
 Terveysperusteiset poissaolot    20 820     5,9 %
 Vuosiloma ja muut lomat     52 770  15,0 %

+ rahana korvatut lisä- ja ylityöt         4401     1,3 %

Tehty vuosityöaika    239 642  68,3 %

Tehty vuosityöaika, edellinen vuosi 2018  238 932  68,2 %

Poissaolot syyryhmittäin 2017 - 2019
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TerVeySPeruSTeiSeT POiSSAOlOT

Sairauspoissaolot kalenteripäivinä

Sairauspoissaolot kalenteripäivinä henkilötyövuotta kohden
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Sairauspoissaolot kalenteripäivinä ammattiryhmittäin henkilötyövuotta kohden

Sairauspoissaolot kalenteripäivinä tuloalueittain henkilötyövuotta kohden
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Hoitohenkilöstö
Sairauspoissaolojen kestojakauma kalenteripäivinä 

Huoltohenkilöstö
Sairauspoissaolojen kestojakauma kalenteripäivinä 

lääkärit
Sairauspoissaolojen kestojakauma kalenteripäivinä 
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Toimistohenkilöstö
Sairauspoissaolojen kestojakauma kalenteripäivinä 

Tutkimushenkilöstö
Sairauspoissaolojen kestojakauma kalenteripäivinä 
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Sairauspoissaolojen yleisimmät syyt vuonna 2019

Sairauspoissaolojen yleisimmät syyt sairaslomapäivinä 2017 - 2019
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Työ- veritapaturmat, sairauslomat ja ammattitaudit
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TyöTerVeySHuOllOn KuSTAnnuKSeT

Työterveyshuollon kustannukset

Kelasta saadut korvaukset työterveyshuollon järjestämisestä
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eläKöiTyminen

eläkkeelle siirtyneet henkilöt eläkemuodoittain 2015 – 2019

Eläkemuoto  2015  2016  2017  2018  2019  yhteensä

Vanhuuseläke  41  49  43  39  40  212
Osa-aikaeläke  5  8  5  0  0  18
Osatyökyvyttömyyseläke 10  8  8  12  9  47
Työkyvyttömyyseläke 5  6  6  9  3  29
 
yhteensä  61  71  62  60  52  306
Työkyvyttömyyseläkkeet sisältävät kuntoutustuet ja osatyökyvyttömyyseläkkeet sisältävät osakuntoutustuet.

eläköitymisennuste prosentteina suurimmissa ammattiryhmissä
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eläkkeelle siirtyneiden ja osa-aikaeläkkeen aloittaneiden keski-ikä eläkelajeittain

Vuosi  Vanhuuseläke  Työkyvyttömyyseläke  Osatyökyvyttömyyseläke

2015  63,2   44,1    57,1
2016  63,5   53,1    54,8
2017  63,5   47,0    54,6
2018  64,0   50,4    53,5
2019  64,1   *    56,1
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HenKilöSTöKuluT

Henkilöstökulut tulosalueittain 2019

Tulosalue Palkat ja palkkiot  Henkilösivukulut  yhteensä Talousarvio 2019  Toteuma%

Operatiivinen 25 978 847 €  5 292 823 €  31 271 671 €             30 618 800 €  102,1 %
Konservatiivinen 27 284 044 €  5 556 595 €  32 840 639 €             33 113 400 €     99,2 %
Psykiatria 11 007 188 €  2 241 624 €  13 248 812 €             13 560 500 €     97,7 %
yhtymähallinto    2 191 434 €      439 136 €     2 630 569 €                2 358 200 €   111,5 %
Tukipalvelut 14 829 524 €  6 153 825 €  20 983 349 €             21 476 100 €      97,7 %
apuvälinekeskus        229 661 €        47 649 €        277 311 €                   301 000 €       92,1 %

KHSHP yhteensä 81 520 699 €  19 731 652 €  101 252 351 €           101 428 000 €      99,8 %

Palkkakulut henkilöstöryhmittäin 2019
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HenKilöSTöKOuluTuS

Täydennyskoulutusten määrä henkilöstöryhmittäin 2019

     Koulutuspäiviä      Koulutuspäiviä/     Henkilötyövuodet  
    yhteensä   henkilötyövuosi  
         
Ammattiryhmä      2018    2019                2018                2019  2018  2019
Hoitohenkilöstö   2 948,1  2 762,3  3,2  3,0  922,3  931,8
Lääkärihenkilöstö  1 620,2  1 764,7  7,4  7,5  219,3  235,3
Huoltohenkilöstö      203,4      178,5  0,8  0,8  243,1  231,6
Toimistohenkilöstö     491,3      508,7  2,2  2,2  223,9  228,4
Tutkimushenkilöstö     450,2      384,9  4,8  4,1     93,7     95,0

Koko henkilöstö  5 713,2   5 599,1  3,4  3,3  1702,3  1722,1

KeHiTySKeSKuSTeluT

Sähköisten kehityskeskustelujen toteutumisprosentti
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Työllisyysrahaston koulutuskorvaukset
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Asiakkuuskertomus vuodelta 2019

Hallitus 17.3.2020 § 46

Valmistelijat: johtajaylihoitaja Kirsi Leino puh. 03 629 3162, asiakaspal-
velun erityisasiantuntija Sanna Mäkynen puh. 040 662 8941

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin uudessa, vuonna 2019 valmistunees-
sa strategiassa on vahvana tavoitteena asiakaslähtöisyys ja asiakas-
palveluosaaminen. Nämä ovat edellytys organisaation menestymiseen 
ja kehittämisen keskittämiseksi asiakasarvoa tuottaviin asioihin.

Asiakkuuden keskeiset strategiset osa-alueet ovat:
• Sujuva ja oikea-aikainen hoitoon pääsy
• Tieto hoidon etenemisestä
• Monimuotoiset sähköiset palvelut
• Osallistava ja vuorovaikutteinen asiakkuus
• Näyttöön perustuva hoito – laadukas ja turvallinen

Asiakkuuden kehittämisessä halutaan, että nämä osa-alueet tukevat 
sitä, että asiakkaalle jää sairaalasta positiivinen tunnekokemus ja halu 
suositella sairaalaa. 

Vuosittain koottavan asiakkuuskertomuksen muotoon kerättyä tietoa- 
”asiakkaan ääntä” hyödynnetään yksiköiden toiminnan suunnittelussa ja
kehittämisessä. Lisäksi sillä on merkittävä rooli johdon työkaluna. Vuo-
den 2019 toiminnasta koottu asiakkuuskertomus on jo järjestyksessään 
seitsemäs. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on ollut edelläkävijä asiak-
kuuskertomuksen laadinnassa - siitä ovat ottaneet mallia mm. Pirkan-
maan sairaanhoitopiiri, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Päijät-Hä-
meen hyvinvointikuntayhtymä.

Sairaanhoitopiirissä on käynyt asiakkaana vuoden aikana 67 447 eri 
henkilöä. Heille on mahdollistettu palautteen antaminen monia eri kana-
via pitkin. Palautetta on hyödynnetty tulosalueilla ja konkreettisia isoja ja
pienempiä toimenpiteitä on tehty palautteiden pohjalta.

Kuluneena vuonna säännöllisessä käytössä olevan asiakaskyselyn 
avulla saatiin yhteensä 10 479 vastausta. Kyselyn tavoitteeksi asetettiin,
että kansallisten vertailuväittämien osalta tyytyväisten osuus olisi yli 95 
% ja tyytymättömien alle 3 %. Tämä sama tavoite on käytössä myös 
Tays:issa. Tavoitteesta jäätiin taulukkoon 2 tummennetulla merkittyjen 
arvojen osalta, jotka koskivat tiedon ymmärrettävyyttä ja yhteistä pää-
töksentekoa.
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Väittämä Arvojen  4  ja
5 osuus

Arvojen 1 ja 2
osuus

Saamani hoito oli hyvää 95,8 % 1,4 %
Henkilökunta kohteli minua hyvin 97,2 % 1,1 %
Tunsin oloni turvalliseksi hoidon aikana 96,1 % 1,4 %
Saamani tieto oli ymmärrettävää 94,3 % 1,8 %
Hoitoani koskevat päätökset tehtiin yhdes-
sä kanssani

91,1 % 3,1 %

Näitä tuloksia on mahdollisuus vertailla jatkossa myös muiden sairaan-
hoitopiirien raportoimiin arvioihin. 

Asiakaskyselyn sairaanhoitopiiritasoinen suositteluprosentti oli 93,9 %, 
joka on korkea mutta jää tavoitetasosta 95 %. 

Asiakastyytyväisyyttä mitattiin vuoden aikana myös Happy or Not-lait-
teilla. Vastauksia saatiin 146 818 kappaletta ja tyytyväisten osuus oli 92 
%. Laitteet uudistettiin vuonna 2019 malleihin, joilla saatiin tyytyväisyy-
den tilan lisäksi tietoa tyytymättömyyden tai tyytyväisyyden juurisyistä. 
Nämä juurisyyluokat oli johdettu strategian tavoitteista. Yleisimpänä 
syynä sekä tyytymättömyyteen että tyytyväisyyteen oli ”hoitoon pääsy”. 
Tyytyväisyyttä oli tuonut myös onnistuminen asiakkaan kohtaamisessa. 

Asiakasosallisuuden muina muotoina ovat olleet asiakasraatitoiminta, 
potilasjärjestöyhteistyö ja kokemusasiantuntijatoiminta. Vuonna 2019 
aloitti toimintansa uudistunut asiakasraati. Raati on tehnyt kuuteen eri 
yksikköön tutustumiskäynnit ja kirjanneet käyntiin liittyvät huomionsa 
hyödynnettäväksi. Lisäksi he ovat osallistuneet mm. sairaala-suunnitte-
luun, koulutusmateriaalin arviointiin ja ruokapalveluiden kilpailutusmää-
rityksiin.

Yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa on ollut sekä yhteisinä neuvottelu-
tilaisuuksina että yksiköiden ja järjestöjen välisenä yhteistyönä. Vuonna 
2019 psykiatrian tulosalueella valmistui 12 uutta kokemusasiantuntijaa. 
Kokemusasiantuntijat ovat olleet aktiivisesti mukana koulutuksissa ja 
erilaisissa kehittämisryhmissä.

Asiakaslähtöisyyttä on vahvistettu toiminnan kehittämisessä monella ta-
solla. Asiakkaan sähköinen asiointialusta Oma Raitti lanseerattiin syk-
syllä ja kirjautuneita käyttäjiä oli vuoden lopussa jo lähes 2000.  Uusien 
toimintamuotojen, kuten murtumapoliklinikan, ECT-yksikön ja imetyspo-
liklinikan suunnittelussa ja arvioinnissa on ollut mukana asiakkaita. Hoi-
topolkujen kuvaamista on aloitettu tai päivitetty monen sairausryhmän 
osalta. Asiakkaat on otettu mukaan myös hoitopolkujen kuvaamiseen.

Asiakkaan ääni sairaalasuunnittelussa on vuoden 2019 aikana tullut 
vahvaksi. Jokaisessa suunnitteluryhmässä on ollut mukana asiakas-
edustajat ja asiakastarpeita sairaalasuunnittelun pohjaksi on kartoitettu 
myös laajemmin. 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on mukana vaikuttamassa asiakasläh-
töisyyden ratkaisuihin myös alueellisesti, ERVA-tasoisesti ja kansalli-
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sesti. Alueellisesti yhteistyötä on tehty perusterveydenhuollon toimijoi-
den kanssa. Tähtisairaalayhteistyö on ollut tiivistä myös asiakaslähtöis-
ten palveluiden kehittämisen työryhmässä sekä ERVA asiantuntijatyö-
ryhmässä. Kansallisessa asiakaslähtöisyyden kehittämisverkostossa 
Kanta-Hämeellä on myös vahva edustus.

Potilasturvallisuutta on parannettu monin eri keinoin. Kampanjoilla on yl-
läpidetty henkilökunnan erittäin hyvää rokotuskattavuutta (93 %) sekä 
korostettu käsihygienian merkitystä potilasturvallisuuden osana. Huo-
miota on kiinnitetty erillisten projektien avulla myös lääketurvallisuuteen 
ja laiteturvallisuuteen.

Palvelukulttuurin ylläpitämiseen ja kehittymiseen on tähdätty suunnitel-
mallisesti koulutustoiminnalla ja palkittu palvelukulttuuria ylläpitävää 
henkilökuntaa Potilas ensin – juhlagaalassa. 

Liite (2) Asiakkuuskertomus 2019

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää merkitä tiedoksi asiakkuus-
kertomuksen vuodelta 2019 ja toimittaa sen edelleen tiedoksi valtuustol-
le.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.
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1 Johdanto  
 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin uudessa, vuonna 2019 valmistuneessa 
strategiassa on vahvana tavoitteena asiakaslähtöisyys ja asiakaspalve-
luosaaminen.  

 
Asiakkuuden keskeiset osa-alueet ovat: 
 
 Sujuva ja oikea-aikainen hoitoon pääsy 
 Tieto hoidon etenemisestä 
 Monimuotoiset sähköiset palvelut 
 Osallistava ja vuorovaikutteinen asiakkuus 
 Näyttöön perustuva hoito – laadukas ja turvallinen 

 
Asiakkuuden kehittämisessä halutaan, että nämä osa-alueet tukevat sitä, 
että asiakkaalle jää sairaalasta positiivinen tunnekokemus ja halu suosi-
tella sairaalaa.  
 
Asiakkuuskertomukseen kootaan tietoa siitä, millä tavoin asiakaslähtöi-
syyttä on tarkasteltavan vuoden aikana viety eteenpäin. Tämä on Kanta-
Hämeen keskussairaalan seitsemäs asiakkuuskertomus, ja se toimii 
sekä johdon työvälineenä että yksiköiden asiakaslähtöisen kehittämisen 
tukena.  
 
Kertomuksen ja siitä tehdyn tiiviin PowerPoint-koosteen avulla halutaan 
kertoa palveluja käyttäville asiakkaille ja heidän läheisilleen, miten heidän 
toiveensa ja tarpeensa on otettu huomioon kehittämisessä sekä millaista 
työtä olemme tehneet laadukkaamman hoidon toteutumiseksi.  
 
Asiakkuuskertomusta käsitellään sairaanhoitopiirin johtoryhmissä ja se 
viedään myös tiedoksi sairaanhoitopiirin valtuustolle, hallitukselle ja tar-
kastuslautakunnalle. Tätä asiakkuuskertomusta ja vuodelle 2020 asetet-
tuja tavoitteita esitellään jokaisen tulosalueen johtoryhmässä niiden edis-
tämiseksi.  
 
Sairaanhoitopiirissä on käynyt hoidossa vuoden 2019 aikana 67447 eri 
henkilöä. Asiakasmäärän lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 1 %. 
Hoitopäiviä oli edellisvuotta vähemmän, yhteensä 93014. Tietoa asiak-
kaidemme kokemuksista olemme saaneet monikanavaisesti; esimerkiksi 
yli 10 000 kyselyvastausta, yli 400 vapaamuotoista palautetta sekä yli 25 
000 vastausta Happy or Not-laitteilla. 
 
 

2 Vuodelle 2019 asetettujen kehittämistavoitteiden toteutumisen arviointi 
  
 

Vuodelle 2019 asetettiin edellisvuosien tavoin kehittämistavoitteita ja 
määriteltiin asiakaslähtöisyyttä tukevien toimintojen painopistealueita. 
Niiden toteutumisen tilanne on tiivistetty taulukkoon 1. Tarkemmin tavoit-
teiden toteutumista kuvataan asiakkuuskertomuksen myöhemmissä kap-
paleissa. 
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Tavoite / painopistealue Toteutumisen arviointi 
Korostetaan, että asiakaslähtöisyys 
on organisaatiossa kaikkein ammat-
tiryhmien vastuulla. 

Asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden 
pohjalta nousevia palveluita ja kehit-
tämistä korostettu eri foorumeilla; 
esim. osastotunneilla, tulokasinfoissa, 
opiskelijaohjauksessa ja täydennys-
koulutuksissa 

Jatketaan palvelukulttuurin paranta-
miseen liittyvää valmennusta sekä 
osana koulutuskokonaisuuksia että 
yksikkökohtaisina koulutuksina. 
Tällä vahvistetaan kohtaamisosaa-
mista ja viestintätaitoja. 

Palvelukulttuuriin kehittymistä on tu-
ettu sekä osana sairaanhoitajien pit-
kää täydennyskoulutusta että erillis-
koulutuksina esimerkiksi päivystyk-
sessä, päiväsairaalassa ja leikkaus- 
ja toimenpideyksikössä. 

Panostetaan asiakkuuteen liittyviin 
tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 
Hämeen ammattikorkeakoulun ja yli-
opistojen kanssa. 

Loppuvuodesta on käynnistetty yh-
teistyö HAMK:n Design Factoryn 
kanssa (projektit keväällä 2020). Li-
säksi opiskelijat ovat tehneet asiak-
kuuteen liittyviä opinnäytetöitä.   

Luodaan asiakkaiden osallistumis-
mahdollisuuksia palveluiden kehittä-
mishankkeisiin ja hyödynnetään pal-
velumuotoilun metodeja entistä sel-
keämmin asiakaslähtöisen toimin-
nan vahvistamiseksi.  

Asiakkaille on luotu erityyppisiä osal-
listumismahdollisuuksia palveluiden 
kehittämiseen. Esimerkiksi sairaala-
suunnitteluryhmiin on nimetty asia-
kasedustajat. Asiakasedustajia on ol-
lut mukana myös hoitoprosessien ja 
uusien toimintamuotojen, kuten mur-
tumapoliklinikan kehittämisessä.  

Tehdään hoidon etenemistä selkeyt-
täviä hoitopolkukuvaajia. 

Hoitopolkujen kuvauksia on aloitettu 
ja loppuvuodesta hankittu yhtenäistä 
kuvausmallia mahdollistava työkalu 

Kehitetään palautemuotoja mm. pa-
lautelaitteita hyödyntäen ja suunnitte-
lemalla lapsille soveltuva palaute-
muoto. Otetaan käyttöön Happy or 
Not -laitteen päivitetty malli, jolla saa-
daan asiakastyytyväisyyden tilan li-
säksi tietoa tyytyväisyyden tai tyyty-
mättömyyden juurisyistä.    

Happy or Not-laitteet on vaihdettu 
malleihin, jolla saadaan tietoa myös 
juurisyistä. Lapsille kehitettiin ja pilo-
toitiin oma kyselylomake. Loppusyk-
systä aloitettiin pilotti, jossa testataan 
säännölliseen asiakaskyselyyn vas-
taamista palautelaitteella. Samalla 
kehitettiin näkövammaisille soveltu-
vaa ääniohjattua palautelaitetta. 

Hyödynnetään asiakaspalautteita, 
muistutuksia ja vaaratilanne-ilmoituk-
sia säännöllisesti toiminnan kehittä-
misessä. Konkreettisia toimenpiteitä 
kirjataan yksiköissä ja tulosalueilla 
sekä viestitään niistä asiakkaille. 

Asiakaspalautteita on hyödynnetty ja 
konkreettisia palautteisiin pohjautuvia 
toimenpiteitä on tiedotettu palautepis-
teiden yhteydessä. Asiakaspalauttei-
den, muistutusten ja vaaratilanne-il-
moitusten sisällöstä tehty analyysi tär-
keimpien kehittämiskohteiden määrit-
telemiseksi. 

Selvitetään erikseen tukipalveluihin 
liittyviä asiakkaiden palautekäytän-
teitä. 

Tukipalveluiden johtoryhmässä kes-
kusteltu asiakaspalautemuodoista ja 
käytännöistä. Sovittu välitettäväksi 
tiedoksi sellaiset asiakaspalautteet, 
jotka koskevat osittain tukipalveluiden 
yksiköitä. 

Aloitetaan tarvittaessa johtajaylihoi-
tajan päätöksellä asiakaspalautteen 
pohjalta tutkinta, mikäli palvelukoke-
muksessa on oleellista negatiivista 
poikkeamaa 

Yhtään tutkintaa ei ole aloitettu. Huo-
noon kohteluun on puututtu aktiivi-
sesti esimiestyön kautta. 
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Nivotaan asiakasraadin toiminta 
osaksi yksiköiden ja palveluiden ke-
hittämistä.  

Asiakasraadin toiminta on ollut 
vuonna 2019 aktiivista. Raati on käy-
nyt tutustumiskäynneillä 6 eri yksi-
kössä ja käynneistä tehty yksiköille tii-
vistetty palautekuvaus. Raatilaiset 
ovat mukana myös sairaalasuunnitte-
lussa ja yksittäisissä tapahtumissa. 

Hyödynnetään potilasjärjestöjen asi-
antuntemusta potilasohjauksessa ja 
vertaistuen antajana. Potilasjärjestö-
toimintaa koordinoidaan itse järjes-
tettyjen ja yhteisten tapahtumien vuo-
sikellolla. 

Potilasjärjestöt ovat jatkaneet yhteis-
työtä yksiköiden kanssa. Aulatapahtu-
mien vuosikellon kehittämiseksi ky-
sytty potilasjärjestöjen osallistumisha-
lukkuutta ja kaavailtu vuosikellon 
alustava rakenne. 

Hyödynnetään kokemusasiantunti-
joita laajemmin mm. sairaalasuunnit-
telussa, kehittämispäivissä, ryhmien 
vetäjinä ja hoitoketjujen kehittämi-
sessä.  

Kokemusasiantuntijat ovat olleet mu-
kana psykiatrian suunnitteluryhmää, 
puhujina sairaanhoitajien pitkässä 
täydennyskoulutuksessa ja  Oma Rai-
tin projektiryhmässä  

Vahvistetaan asiakkaiden osalli-
suutta sairaalasuunnittelussa.  

Sairaalasuunnitteluun jokaiseen työ-
ryhmään on nimetty asiakasedustaja 
ja järjestetty erillisiä idea-iltoja, jotka 
mahdollistivat useampienkin asiakkai-
den osallisuuden. 

Tiivistetään alueellista yhteistyötä 
hoitoprosesseissa ja asiakasosalli-
suuden teemoissa. 

Alkuvuodesta kokoontui alueellinen 
osallisuusverkosto, jonka toiminta ty-
rehtyi sote-ratkaisun myötä. Yhteisiä 
teemoja ja tavoitteita kartoitettu kui-
tenkin Huomisen terveyskeskus-
hankkeen tiimoilta. 

Edistetään asiakaslähtöisyyttä edel-
läkävijänä erityisvastuualuetasoi-
sessa yhteistyössä ja 8/9 tähden 
sairaalan valmistelussa. 

Tähtisairaalayhteistyössä tehty aktii-
visesti valmistelua asiakaslähtöisten 
palveluiden kehittämisryhmässä yhte-
näisen palvelujen kehittämistä tuke-
vien ratkaisujen mahdollistamiseksi. 

Tuodaan kansallisen asiakaslähtöi-
syyden kehittämisverkosto SOTE:n 
hyviä ja organisaatioon soveltuvia 
käytänteitä osaksi kehittämishank-
keiden suunnittelua ja jalkautta-
mista. 

Verkoston kokouksista tuotu tietoa 
kunkin kehittämishankkeen tueksi. 
Verkosto järjesti kesäkuussa asiakas-
lähtöisyyden teemoista seminaari-
muotoisen koulutuksen, johon oli 
avoin osallistumismahdollisuus. 

Kehitetään takaisinsoittojärjestelmää 
asiakaspalautteen pohjalta puhelin-
asioinnin helpottamiseksi. 

Asiakaspalautteen perusteella tär-
keimmät takaisinsoittojärjestelmän 
kehittämiskohteet on tunnistettu ja 
päätetty kehittää järjestelmää niiden 
osalta. 

Jatketaan Oma Raitti-palvelualustan 
kehittämistä sähköisten asiointitapo-
jen ja palvelumuotojen tukijana. 

Kehittämistä jatkettu uuden projekti-
päällikön ja projektiryhmän osalta. 
Alusta lanseerattiin syksyllä 2019. Kir-
jautuneita käyttäjiä oli loppuvuodesta 
lähes 2000. 

Kehitetään toimintamalleja asiakkai-
den tiedonsaannin tehostamiseksi. 

Tehty sisäinen ohjeistus liittyen palau-
tettaviin lähetteisiin. Sen myötä asiak-
kaat saavat tiedon, jos heidän hoitolä-
hetteensä on palautettu tai ohjattu toi-
seen yksikköön. Lisäksi hän saa neu-
von, mihin olla jatkossa yhteydessä.  

Jatketaan aktiivista ja positiivista 
viestintää sairaalapalveluiden kehit-
tämisestä. Sairaalasuunnittelua kos-
kevaa asiakasviestintää lisätään. 

Viestintää jatkettu aktiivisesti sekä 
sairaalapalveluiden kehittämisen että 
Assi-sairaalaan suunnittelun osalta 
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Seurataan asiakkaiden kohteluun liit-
tyviä negatiivisia palautteita. Tavoit-
teena on niiden määrän minimointi.  

Yksiköt ja tulosalueet ovat raportoi-
neet säännöllisesti asiakaskyselyn 
kohtelua kartoittavan kysymyksen 
keskiarvoa ja sen suuntaa. Sen vaih-
telu oli vähäistä, yhtä kuukautta lu-
kuun ottamatta kaikilla tulosalueilla yli 
4 (asteikolla 1-5) 

Taulukko 1: Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 
 

3 Asiakaspalautteet kehittämisen taustana 
 
Asiakasosallisuuden mahdollistamisen runkona organisaatiossa on mo-
nipuoliset palautekanavat sekä palautteiden käsittely- ja hyödyntämis-
käytännöt.  Asiakaspalautteiden avulla saadaan esiin palveluiden käyttä-
jien ääni – tieto siitä, miten palvelu on koettu ja millainen tunne palvelun 
käyttäjälle on jäänyt.  
 

 Asiakastyytyväisyyden mittaaminen Happy or Not-laitteilla  
 
Tyytyväisyyttä kartoittavat Happy or Not-laitteet uusittiin vuoden 2019 
aikana. Toukokuusta 2019 lähtien käytössä on ollut laitteet, joiden avulla 
saadaan tyytyväisyyden tilan lisäksi tietoa tyytyväisyyteen johtaneista 
juurisyistä. Juurisyiksi määriteltiin strategian asiakkuusosiosta nousseet 
tavoitteet ja niiden lisäksi avoin ”jokin muu” –vaihtoehto. Vaihtoehdot 
olivat: 
- Hoitoon pääsy 
- Kohtaaminen 
- Avun saanti 
- Tiedonsaanti 
- Turvallisuus 
Yhteensä palautteita annettiin vuoden aikana yli 25 000 kappaletta ja 
tyytyväisyyden jakauma (kuva 1) oli hyvin positiivinen: 92 % vastaajista 
oli antanut positiivisen vastauksen. Laitteilla tyytyväisyyttä kartoitettiin 
kysymyksellä: ”Kuinka onnistuimme?”  
 
 

 
Kuva 1: Asiakastyytyväisyyden jakauma vuonna 2019 
 
Kiinteästi laitteet ovat olleet: Hämeenlinnassa pääovella, kirurgian-, 
sisätautien- ja psykiatrian poliklinikoilla, äitiyspoliklinikalla sekä 
päivystyksessä. Lisäksi kahta laitetta on kierrätetty eri yksiköissä. 
Toisella laitteista on kartoitettu kokemusta mm. tiloista ja kahvion 
palveluista. 
 
Vuonna 2019 tyytyväisyyttä kuvaava Happy or Not-indeksi vaihteli 
yksiköiden välisessä vertailussa siten, että tyytyväisimpiä (indeksi 94) 
ihmiset olivat pääaulan ohi kulkiessaan (kuva 2). Pääaulan laitteella 
annettiin myös suurin osa (67 %) Happy or Not-vastauksista.  
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Kuva 2: Happy or Not-indeksit ja vastausjakaumat laitteittain (kiinteät laitteet) 
 
Tyytymättömyyden juurisyistä vastaajat olivat yleisimmin valinneet 
vaihtoehdon ”hoitoon pääsy” (kuva 3). Toiseksi yleisintä luokkaa, ”muu 
syy” ei oltu avattu kuin muutaman avoimen vastauksen avulla.  
 

 
Kuva 3: Negatiivisten palautteiden juurisyyt 
 
Tyytyväisyyteen oli yleisimmin vaikuttanut sama juurisyy, hoitoon pääsy. 
Lähes yhtä yleisenä juurisyynä nousi esiin kohtaaminen (kuva 4). 
 

 
Kuva 4: Positiivisten palautteiden juurisyyt 
 
Juurisyiden tarkastelussa tulee kuitenkin huomioida, että negatiivisa 
juurisyitä annettiin laitteilla huomattavasti vähemmän (1006 kappaletta) 
kuin positiivisia juurisyitä (10 880 kappaletta). Negatiivisen palautteen 
antajista 49 % oli määritellyt myös juurisyyn, positiivisesti vastanneista 44 
%. 
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 Asiakaskyselyn tulokset vuonna 2019 
 

Kuluneena vuonna säännöllisessä käytössä olevan asiakaskyselyn (liite 
1) avulla saatiin yhteensä 10 479 vastausta.  
 
Asiakaskyselyn tavoitteeksi asetettiin, että kansallisten vertailuväittämien 
osalta tyytyväisten osuus olisi yli 95 % ja tyytymättömien alle 3 %. Tämä 
sama tavoite on käytössä myös Tays:issa. Tavoitteesta jäätiin taulukkoon 
2 tummennetulla merkittyjen arvojen osalta, jotka koskivat tiedon ymmär-
rettävyyttä ja yhteistä päätöksentekoa. 
 
Väittämä Arvojen 4 

ja 5 osuus 
Arvojen 1 
ja 2 osuus 

Saamani hoito oli hyvää 95,8 % 1,4 % 
Henkilökunta kohteli minua hyvin 97,2 % 1,1 % 
Tunsin oloni turvalliseksi hoidon aikana 96,1 % 1,4 % 
Saamani tieto oli ymmärrettävää 94,3 % 1,8 % 
Hoitoani koskevat päätökset tehtiin yhdessä 
kanssani 

91,1 % 3,1 % 

Taulukko 2: Vertailuväittämien tavoitetasojen toteutuma vuonna 2019  
 
Toisena kyselyn tulostavoitteena oli, että sairaalaa erittäin todennäköi-
sesti tai melko todennäköisesti suosittelevien osuus kaikista kysymyk-
seen vastanneista (mukana myös ”en osaa sanoa”-vastauksen antaneet) 
olisi yli 95 %. Tämä tavoite ei täyttynyt suositteluprosentin ollessa 93,9 % 
Suositteluhalukkuus vaihteli hiukan tulosalueittain. Tämä on esitetty ku-
vassa 5. 
 

 
Kuva 5: Suositteluhalukkuus vuonna 2019 tulosalueittain 
 
Suosittelutavoite täyttyi kahden tulosalueen osalta, mutta psykiatrian pal-
veluiden osalta ei. Suositteluhalukkuus oli kuitenkin psykiatrian tulosalu-
een asiakkaiden osalta noussut viime vuoteen verrattuna lähes kolme 
prosenttiyksikköä.  
 
Asiakaskyselyn kaikkien 13 numeraalisesti arvioitavien kysymysten 
osalta lasketut yhteiskeskiarvot ovat kaikki reilusti yli 4 (asteikolla 1-5), 
mikä kertoo asiakkaidemme hyvästä kokonaiskokemuksesta (kuva 6). 
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Kuva 6: Asiakaskyselyn yhteiskeskiarvo tulosalueittain 
 
Vaikka kyselyn kaikkien väittämien osalta vastaukset olivat yli 4 (as-
teikolla 1-5), niin muita väittämiä heikommat keskiarvot koko sairaalan 
tasolla koskivat väittämiä: 
- Pääsin hoitoon riittävän nopeasti (ka. 4,48) 
- Minulla oli mahdollisuus jakaa sairauteen liittyviä kokemuksia hoitavien 
ihmisten kanssa (ka. 4,49) 
- Hoidossa huomioitiin koko elämäntilanteeni (ka. 4,41) 
Näiden osalta mietitään seuraavalle kaudelle toimenpiteitä ja seurantaa. 
 
Kyselyn avoimet vastaukset ovat olleet tärkeitä yksiköille kehitettävien ja 
ylläpidettävien asioiden määrittelyssä. 
 
 

 Vapaamuotoinen palaute ja sen käsittely 
 

Spontaanisti annettua vapaamuotoista palautetta on tullut organisaatiolle 
monia kanavia pitkin. Talteen niistä on käsittelyn jälkeen kirjattu vuoden 
2019 aikana yhteensä 408 kappaletta.  
 
Kirjatuista ja käsitellyistä palautteista pääosa koski hoitotyötä tekeviä yk-
sikköjä. Niiden lisäksi saatiin myös muita palautteita mm. sairaalahuol-
toon ja yhtymähallintoon (taulukko 3). Palautteiden yhteismäärä ylittää 
kokonaismäärän, sillä osa palautteista koski useamman yksikön toimin-
taa. Tällöin se on kohdistettu useampaan kuin yhteen yksikköön. 
 
Tulosalue Palautteiden määrä 
Operatiivinen tulosalue 113 
Konservatiivinen tulosalue 156 
Psykiatrian tulosalue 139 
Tukipalvelut, yhtymähallinto tai muu 21 

Taulukko 3: Kirjattujen vapaamuotoisten palautteiden kohdentuminen eri alueille 
 
Suurin osa kirjatuista palautteista on ollut paperilomakkeita (taulukko 4).  
 
Palautekanava Palautteiden määrä Osuus 
Internet-lomake 47 11,84 % 
Paperilomake 320 80,6 % 
Suullinen 8 2,02 % 
Muu, esim. kortti 22 5,54 % 

Taulukko 4: Kirjattujen vapaamuotoisten palautteiden lähteet 
 

4,67

4,72

4,25

1 2 3 4 5

Operatiivinen
n= 5103

Konservatiivinen
n= 4351

Psykiatria
n= 1101

Kaikkien väittämien yhteiskeskiarvo
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Internet- ja paperilomakkeella tarkoitetaan lomakepohjaa, jossa palaut-
teen sisältö on ohjattu kirjattavaksi luokkiin: ”Tästä haluan kiittää” ja ”Tätä 
voisi kehittää”. 
 
Palautteiden sisältö vaihteli runsaasti. Kiitoksia talteen kirjatuissa vapaa-
muotoisissa palautteissa oli 277 kappaletta ja kehittämisideoita 280 kap-
paletta.  
 
Kiitokset kohdistuivat henkilökunnan ystävällisyyteen. Kiittävien palaut-
teiden lauseissa sanat, jotka yleisimmin olivat yhteydessä toisiinsa, on 
havainnollistettu kuvassa 7. 
 

 
Kuva 7: Kiittävien palautteiden sanakartta 
 
Kehittämisideat jakautuivat laajemmin, eikä sanakartasta saa em. kal-
taista kuvaa sisällöstä. Yleisimpinä kehityskohteina näyttäytyivät kohtaa-
minen, odotusaika ja tiedonkulku sekä asiakkaalle että eri yksiköiden vä-
lillä. 
 
 

 Muut asiakaskyselyt vuonna 2019  
 

Lasten kysely:  
Lasten ja nuorten yksikössä kerättiin alkuvuodesta asiakaspalautetta 8 – 
12 vuotiailta lapsilta ja heidän läheisiltään. Lapsille soveltuva kysely ke-
hitettiin yhdessä Tays:in kanssa. Kyselyllä saatiin tietää 61 lapsen koke-
muksia liittyen sairaalassa oloon. Lapset kokivat henkilökunnan ystäväl-
liseksi ja heillä olleen aikaa kuunnella lasta. Riittävän tekemismäärän lap-
set nostivat asiaksi, joka ei vielä toteutunut yhtä hyvin (taulukko 5).   
 

 Kyllä 
En 

osaa 
sanoa 

Ei 

Oltiinko sinulle sairaalassa ystävällisiä? 100% 0% 0% 

Kerrottiinko sinulle, mitä seuraavaksi  
tapahtuu? 

81,48% 18,52% 0% 

Oliko sairaalan työntekijöillä aikaa  
kuunnella sinua? 

92,31% 7,69% 0% 

Tunsitko olosi turvalliseksi sairaalassa? 85,19% 11,11% 3,7% 

Oliko sairaalassa tarpeeksi tekemistä, 
niin että sait aikasi kulumaan? 

70,37% 22,22% 7,41% 

Taulukko 5: Lasten kyselyn vastausjakaumat kysymyksittäin 
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Lisäksi lapset jatkoivat kyselyn lauseita: 
- Sairaalassa on tärkeintä, että… 
- Viihtyisin sairaalassa paremmin, jos… 
- Kiva sairaalahuone on… 
 
Lasten vastaukset ensimmäiseen jatkolauseeseen tiivistettiin julistemal-
liin (kuva 8). Lasten mielestä tärkeintä sairaalassa on mm. että: 
 
- siellä on kilttejä ja hyviä lääkäreitä ja hoitajia 
- kuunnellaan jos on hätä, ja että on mukava olla 
- henkilökunta toimii rauhallisesti 
- pestään käsiä 
- tulee terveeksi 
- sinua autetaan ja että saat tietää mitä on tapahtumassa 
- saa hoitoa ja kokee olon turvalliseksi 
 
 

 
Kuva 8: Julistemalli lasten kyselyn tuloksesta 
 
 
ECT-poliklinikan asiakaskysely 
Kesällä 2019 toimintansa uudistuneissa tiloissa aloitti sähköstimulaatio-
hoitoa antava ECT-yksikkö. Yksikössä koettiin tärkeäksi kartoittaa uu-
den toimintamuodon ja tilojen kokemusta hoitoa saavilta. Kyselyyn vas-
tasi 30 henkilöä. Parhaiten toteutuneeksi arvioitiin sähköhoidon toteu-
tus, kehittämistä nähtiin odotustilan viihtyisyydessä ja sijainnissa (tau-
lukko 6). 
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Erittäin 

hyvä 
Melko 
hyvä 

Melko 
huono 

Erittäin 
huono 

ECT-poliklinikan sijainti 56,66% 36,67% 6,67% 0% 

Odotustilan viihtyisyys 44,45% 44,44% 3,7% 7,41% 

Hoitoon valmistava  
haastattelu 

64% 32% 4% 0% 

Sähköhoidon toteutus 80,77% 19,23% 0% 0% 

Yksityisyyteni  
suojaaminen 

56% 44% 0% 0% 

Hoidon jälkeiseen toipu-
miseen varattu tila 

56% 44% 0% 0% 

Taulukko 6: ECT-poliklinikan kyselyn vastausjakaumat  
 
Toiminnan uudistamisen tavoitteena oli myös hyvän tunnelman luomi-
nen hoidettaville ja avointen vastausten perusteella tässä oli onnistuttu 
erittäin hyvin. Tunnelmaa kuvailtiin mm. seuraavasti: 
- ”Hyvä, lämmin, turvallinen” 
- ”Tosi miellyttävä” 
- ”Rauhallinen ja ystävällinen. Paljon parempi kuin vanhoissa tiloissa, 

heräämössä oli aina häslinki ja kireä ilmapiiri, niin tämä uusi tila on 
huomattavasti parempi.” 

 
 
Imetyspoliklinikka 
Synnyttäjän palveluja haluttiin parantaa perustamalla imettämisen tukea 
vahvistava imetyspoliklinikka. Toiminta aloitettiin loppuvuodesta ja uu-
den toimintamuodon kokemuksia haluttiin kartoittaa kyselyllä, jotta saa-
taisiin tietoa uudistuksen tarpeellisuudesta ja mahdollisista kehittämis-
kohteista. 
 
Vastaajia kyselyyn ehti antaa vuoden 2019 puolella seitsemän henkilöä. 
Kyselyssä kartoitettiin kokemusta imetyspoliklinikan tiloista, kalusteista 
ja välineistä. Kaikkien vastanneiden mielestä ne olivat erittäin tai melko 
hyviä. Lisäksi haluttiin tietää, onko käynti imetyspoliklinikalla ollut: 
- oikea-aikainen 
- tarpeellinen 
- sujuva 
- miellyttävä 
- yksilöllinen 
Vastaajien mielestä nämä kaikki imetyspoliklinikan tavoitteet toteutuivat. 
Vain yksittäinen vastaaja ei osannut arvioida käynnin tarpeellisuutta. 
 
 
Murtumapoliklinikka 
Toukokuussa 2019 aloitetun murtumapoliklinikan osalta haluttiin kerätä 
kokemuksia hoitopulun kaikista kohdista sekä asiakkailta että henkilö-
kunnalta. Toimintamalli oli tärkeä, sillä siinä oli yhdistetty eri tulosaluei-
den toiminta murtumapotilaiden suunnitelmallisen jatkohoidon ja kun-
toutumisen turvaamiseksi. Kysely toteutettiin henkilökunnalle heinä-
kuussa, ja 17 henkilöä vastasi kyselyyn. Asiakkaille suunnitellun kyselyn 
osalta toteutus oli haastavampaa, sillä murtumapoliklinikalla käyvät asi-
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akkaat eivät vastanneet paperilomakekyselyyn eikä suunniteltua teksti-
viestipilottia saatu tietosuojasyistä toteutettua. Kokemuksia kerättiin kui-
tenkin yhdistämällä kyselyn täyttäminen haastatteluihin. 
 
Asiakkaiden mielestä huomiota tulisi kiinnittää vielä enemmän kotikun-
toutusliikkeiden ohjaukseen. Murtumapoliklinikan sijainti suhteessa rönt-
geniin ja paikkojen tiedotus kutsukirjeessä tuntui muutaman haastatel-
lun mielestä haasteelliselta. 
 
Lastenpsykiatrian osastolla otettiin käyttöön lasten oma arviointilomake 
osastojaksosta. Arvioita käsitellään säännöllisesti ja toimintaa pyritään 
kehittämään näiden palautteiden pohjalta. 
 
 

 Asiakaspalautteiden käsittely ja hyödyntäminen tulosalueilla   
 

Palautteita hyödynnetään yksiköissä ja tulosalueilla aktiivisesti ja pyritään 
löytämään keinoja palvelun parantamiseksi. Seuraavissa kappaleissa 
avataan konkreettisesti, mihin muutoksiin asiakkaiden antamilla palaut-
teilla on ollut vaikutusta. 

 
3.5.1 Palautteisiin pohjautuva kehittäminen operatiivisella tulosalueella  

 
 
Asiakaspalautteet käsiteltiin operatiivisen tulosalueen yksiköissä mahdol-
lisimman pian palautteen saapumisesta. Palautteen sisältö ratkaisi käsit-
telytavan: henkilökohtaiset palautteet käsiteltiin työntekijän kanssa, am-
mattiryhmän toimintaan liittyvät palautteet ohjattiin vastaavalle esimie-
helle ja yksikön toimintaan liittyvät yleiset palautteet käsiteltiin yksikön 
osastokokouksissa. Jos palautteen antaja oli jättänyt yhteystietonsa, hä-
neen oltiin yhteydessä puhelimitse.   
  
Palautetta yksiköihin tuli muun muassa hoidon saatavuudesta, käytök-
sestä, toiminnasta sekä henkilökunnan tavoitettavuudesta puhelimitse.   
  
Asiakaspalautteiden pohjalta toimintaa on parannettu muun muassa seu-
raavasti:  
  
Silmäyksikkö  
Silmätautien yksikössä palautetta on saatu paljon, kuukausittain noin 150 
vastausta asiakaskyselyyn. Jos asiakkaat olivat nähneet toiminnassa 
epäkohtia, niihin reagoitiin nopeasti. Hoitoon pääsy on nopeutunut. Uu-
della lähetteellä poliklinikalle tulevat saavat ajan kiireellisyyden mukaan 
viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ja kiireelliset potilaat ovat saa-
neet ajan välittömästi lähetteen saapumisesta. Kaikilta silmäyksikön asi-
akkailta kysytään – mitä silmillenne kuuluu? Lisäksi syksyllä 2019 aloitet-
tiin silmätaudeilla kaihipotilaan ohjausvideon tekeminen, joka saadaan al-
kuvuodesta 2020 käyttöön.  
  
Korva- nenä- ja kurkkutautien poliklinikka 
Asiakaspalautteiden perusteella palauteiden painopisteenä on ollut poti-
laan tiedonsaanti. Kiinnitetty huomiota siihen, että potilas saa riittävät tie-
dot selkeästi kerrottuna ja kirjallisesti.  
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3.5.2 Palautteisiin pohjautuva kehittäminen konservatiivisella tulosalueella 
 
Asiakaspalautteet käsiteltiin säännöllisesti viikoittain yksikköjen osasto-
kokouksissa. Palautteen antajiin oltiin yhteydessä puhelimitse aina, kun 
palautteissa oli yhteystiedot. Palautteen antajat kokivat yhteydenotot hy-
vänä asiana.  
 
Asiakaspalautteiden pohjalta tehtiin mm. seuraavia toimenpiteitä: 

 Hämeenlinnan ja Riihimäen sairaalan konservatiivisille poliklini-
koille hankittiin käsidesinfiointi-automatteja odotustiloihin. 

 Takaisinsoittojärjestelmän toimintaa muutettiin asiakkailta tulleen 
palautteiden mukaisesti niin, että puhelut ohjautuvat suoraan hoi-
tavaan yksikköön Hämeenlinnaan tai Riihimäelle.  

 Hämeenlinnan ja Riihimäen sairaalan poliklinikoille hankittiin 
pumpputermospullot, jotta asiakkaille on tarjolla kylmää juoma-
vettä. 

 Murtuma- ja traumapoliklinikalle on lisätty fysioterapeutin työpa-
nosta. 

 Lastenosastolla on hankittu väliverhot neljän hengen potilashuo-
neeseen, jotta asiakkailla olisi enemmän yksityisyyttä. 

 Osastolle 4B uusittiin potilaspöydät 
 Lasten vanhempien liikkumista infektiopuolelta puhtaalla puolella 

olevaan vanhempainhuoneeseen on muutettu. 
 Potilaiden ruokailuun liittyviä palautteita on käsitelty ravintokes-

kuksen kanssa ja sovittu tarpeellisista muutoksista. 
 Päällekkäisten laboratorionäytteiden ottamista yritetään välttää 

koko sairaanhoitopiiriä koskevalla ohjeistuksella. 
 Polikliinisessä tarkkailussa aloitettu kompressiohoito lymfaturvo-

tuksen hoitamisessa vakiintui hoitomuotona ja koska sille oli tar-
vetta, aloitettiin valmistelemaan hoidon aloittamista myös Riihi-
mäen sairaalan päiväsairaalassa. 

 
Päivystysklinikka  

 Päivystysklinikalla on käynnistetty Info-TV:n hankinta, jotta poti-
laiden informointia odotusajoista voidaan parantaa.  

 Potilaiden hoidon laatua ja kokonaishoitoaikaa parannettiin uudis-
tetulla tiimijaolla. 

 Potilaiden jatkohoidon järjestelyjä päivystysklinikalla on pyritty te-
hostamaan yhteistyössä sairaalan osastojen ja alueen yhteistyö-
tahojen kanssa. 

 Potilaan kohteluun liittyvät palautteet on käsitelty osastokokouk-
sissa ja osaston koulutuksissa.  

 Päivystysklinikka on ollut mukana tehostamassa murtumapotilai-
den hoitoprosessia antamalla käyttöön hoitaja- ja tilaresursseja. 

 
 
3.5.3 Palautteisiin pohjautuva kehittäminen psykiatrian tulosalueella 

 
Sekä paperiset että internetin kautta tulleet asiakaspalautteet käsiteltiin 
yksikköjen osastokokouksissa ja kehittämispäivissä. Mikäli palaute si-
sälsi asiakkaan yhteydenottopyynnön, otettiin asiakkaaseen yhteyttä.  
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Saatujen palautteiden perusteella tehostettiin mm. henkilökunnan hoidol-
lista läsnäoloa osastoilla sekä pyrittiin pienillä hankinnoilla lisäämään po-
tilasviihtyvyyttä osastoilla. Palautteiden perusteella lisättiin myös potilaille 
saunavuoroja aikuispsykiatrian osastolla.  
 
Lastenpsykiatrian osastolla vanhemmille aloitettiin säännöllinen ryhmä-
toiminta, jonka tavoitteena on vanhempien tukeminen.  
 
 

4 Lainsäädäntöön perustuvat potilaan oikeusturvakeinot 
 

 Potilasasiamiestoiminta 
 
 

Potilasasiamiehen lakisääteisenä tehtävänä on neuvoa potilaan oikeuk-
siin liittyvissä asioissa sekä tarvittaessa avustaa asiakkaita oikeussuoja-
keinojen käytössä. Potilasasiamiehen toimenkuva korostuu jälkikäteis-
selvittelyyn liittyvissä palvelutilanteissa, mutta merkitystä on myös tiedot-
tamisen myötä saavutettavalla ennakoivalla työllä. 
 
Potilasasiamiestoiminnan tavoitteena vuodelle 2019 on ollut: 
- varmistaa ja osin parantaa tavoitettavuutta ja palvelun saavutetta-

vuutta  
- huolehtia tiedon monipuolisesta jakamisesta potilasasiamiehen toi-

menkuvaan ja potilasoikeudellisiin asioihin liittyen.  
- osallistua tutkimus- ja kehittämistoimintaan osana asiakkuus- ja laa-

dunvarmistustyötä. 
 
Palvelutapahtumien määrä vuonna 2019 oli 2070 kappaletta, mikä oli 34 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Palvelutapahtumat ovat olleet pääosin 
muistutus- ja potilasvahinkoasioihin liittyvää neuvontaa ja avustamista, 
mutta myös esimerkiksi potilastietojen tarkastus- ja korjauspyynnöissä 
avustamista sekä valinnanvapauteen liittyvää neuvontaa.  
 
Potilasasiamiehet ovat edellisvuosien tapaan olleet tavattavissa Hä-
meenlinnan yksikön lisäksi myös Riihimäen yksikössä sekä viikoittain 
Pääterveysasemalla. Potilasasiamiesten oman arvion mukaan saavutet-
tavuutta on pystytty parantamaan edeltäneiden vuosien tasosta. 
 
Palveluohjaus on jatkunut tehokkaana: Osastoilta ohjataan aktiivisesti 
olemaan yhteydessä potilasasiamieheen ja hoitohenkilökunta on myös 
itse aktivoitunut olemaan yhteydessä potilaan puolesta tai konsultoidak-
seen ajankohtaisessa asiassa.  
 
Asiakkaat ovat edelleen esittäneet kokemakseen epäkohdaksi sen, ettei 
hoitohenkilökunnalla – erityisesti lääkäreillä – ole ollut riittävästi aikaa po-
tilaalle. Tämä puolestaan on heijastunut kohtaamisten laatuun, jolloin po-
tilaalle on jäänyt tunne kuulluksi tulemisen sivuuttamisesta, annetun in-
formaation epäselvyydestä tai riittämättömyydestä sekä epäasianmukai-
sesta kohtelusta. Lisäksi potilaat ovat kertoneet puutteellisuuksista tai ko-
kemistaan virheellisyyksistä potilaskertomusmerkinnöissään ja ovat ar-
velleet yhdeksi syyksi kiireen ja aidon läsnäolon puuttumisen. 
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  Muistutukset 

Terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymät-
tömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayk-
sikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Muistutusmenette-
lyssä potilas saa kirjallisen vastauksen, jossa annetaan selvitys kuvat-
tuun epäkohtaan ja kerrotaan, mihin toimenpiteisiin asian johdosta ryh-
dytään.  
 
Muistutuksia kirjattiin vuoden 2019 aikana saapuneeksi 223 kpl. Kasvua 
edelliseen vuoteen oli 12%. Vuoden 2019 muistutukset tilastoitiin uuden 
luokittelun avulla, joka perustuu potilaslain sisältöön (PotOikL 785/1992). 
Luokittelussa yksi muistutus saattoi sisältää useampaan luokkaan kuulu-
via tilanteita.  
 
Muistutusten aiheena oli yleisimmin hoitoon liittyvän informoinnin puut-
teellisuus (taulukko 7) 
 
Muistutuksen luokka  Osuus 
Hoitoon liittyvän informoinnin puutteellisuus 37 % 
Tiedonkulun puutteellisuus 16 % 
Kokemus, ettei ole tullut kuulluksi 12 % 
Kokemus, ettei kohtelu ollut asianmukaista 11 % 

Taulukko 7: muistutusten yleisimmät aiheet/luokat 
 
Muistutusten perusteella toimintaa on parannettu tai suunniteltu tehtä-
vän mm. seuraavissa asioissa: 
- vanhempien läsnäolon mahdollistaminen lapsen luona heräämöolo-

suhteissa 
- keuhkoveritulpan diagnosoinnin parantaminen koulutuksen avulla 

ensiavussa 
- päivystysklinikan lähetekäytäntöjen parantaminen 
- hoidon tarpeen arvioinnin parantaminen päivystysklinikalla 
- triageohjeen (hoidon tarpeen arviointi) päivittäminen 
- erikoissairaanhoitoon tulevan lähetteen palauttaminen perustervey-

denhuoltoon; tästä tiedon välittäminen myös potilaalle 
- lapsiasiakkaiden odotusajan lyhentäminen päivystysklinikalla 
- omaisten parempi informointi potilaan tilanteesta 
 

 Kantelut 
Kohteluunsa tyytymättömän on oikeus tehdä asiasta myös kantelu, joka 
osoitetaan terveydenhuollon valvovalle viranomaiselle eli aluehallintovi-
rastolle tai Valviralle. Myös eduskunnan oikeusasiamies sekä valtioneu-
voston oikeuskansleri tutkivat terveydenhuollon kanteluita.  
Moitittavan asian vakavuusasteesta riippuen kanteluviranomaisen an-
tama hallinnollinen ohjaus on: 
- käsityksen ilmaisemista 
- huomion kiinnittämistä tai 
- huomautuksen antamista 
 
Kanteluja kirjattiin vuoden 2019 aikana 21 kappaletta.  Lisäystä edelli-
seen vuoteen verrattuna oli 30%. Kantelut liittyivät mm. psykiatriseen hoi-
toon, hoidon viivästymiseen, kivun hoitoon, seulontatutkimukseen ja sai-
rauslomatodistuksen myöntämiseen. Kanteluissa ei tullut esille hoitopro-
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sessiin eikä kohteluun liittyviä epäkohtia eikä AVI:lla, Valviralla eikä Edus-
kunnan oikeusasiamiehellä ollut huomautettavaa KHKS:n antamasta hoi-
dosta. 
 

 
 Potilasvahinkoilmoitukset  

 
Potilasvahinkoilmoituksen voi tehdä, mikäli epäilee, että hoidosta on ai-
heutunut terveydellistä haittaa, joka olisi todennäköisesti ollut vältettä-
vissä. Näiden hoitovahinkojen lisäksi potilasvahinkona voi tulla korvatta-
vaksi myös esimerkiksi ennakoimaton ja vakava infektiovahinko tai poti-
laan kannalta lähtötilanteeseen ja hoitotoimenpiteeseen nähden kohtuu-
ton seuraamus. Potilasvakuutuskeskus ratkaisee tapauskohtaisen selvi-
tyksen perusteella ilmoitetun potilasvahinkoepäilyn korvattavuuden.  
 
Vuoden 2019 aikana potilasvahinkoilmoituksia kirjattiin 225 kappaletta. 
Potilasvakuutuskeskus antaa myönteisen korvauspäätöksen yleensä 
noin kolmannekseen vahinkoilmoituksista.  
 
 

5 Potilasturvallisuus 
 

Potilasturvallisuus on terveyden- ja sairaanhoidon perusta. Turvallinen 
hoito toteutetaan oikein ja oikeaan aikaan hoitohenkilökunnan ja potilaan 
yhteistyönä. Potilasturvallisuus on myös vaikuttavan ja korkealaatuisen 
hoidon osatekijä. Avoimuus on yksi hyvän turvallisuuskulttuurin tunnus-
merkeistä: poikkeamista ilmoitetaan ja otetaan syyllistämättä käsittelyyn.  

 
  Vaaratilanneilmoitukset  

 
Sairaanhoitopiirissä on käytössä sähköinen järjestelmä (HaiPro), jonka 
kautta sekä henkilökunnan että potilaiden ja heidän omaistensa on mah-
dollista ilmoittaa hoidossa havaituista vaaratapahtumista. Näiden ilmoi-
tusten avulla saadaan tietoon erilaisia riskitilanteita, ja niiden perusteella 
suunnitellaan kehittämistoimenpiteitä. Myös ”läheltä piti” -tilanteista kan-
nustetaan ilmoittamaan hyvän potilasturvallisuuskulttuurin ja oppimisen 
tukemiseksi.  
 
Vuonna 2019 henkilökunta teki 2031 vaaratilanneilmoitusta, jossa on 
kasvua edelliseen vuoteen verrattuna n. 3%. Eniten ilmoituksia tehtiin tie-
donkulkuun liittyvistä tapahtumista (649 kpl) ja seuraavaksi eniten lääke- 
ja nestehoitoon liittyen (643 kpl). Näistä ilmoituksista 30 % koski ”läheltä 
piti” -tilanteita ja 54 % todellisia vaaratilanteita. Loput ilmoitukset olivat 
kehittämisehdotuksia toiminnan parantamiseksi 
 
Potilaat ja omaiset tekivät vaaratilanneilmoituksia internetsivujen kautta 
kuusi kappaletta. Nekin koskivat tiedonkulkuun ja lääkehoitoon liittyviä 
puutteita.  
 
Vaaratapahtumailmoitukset käsitellään tapahtumayksiköissä moniam-
matillisesti ja mietitään toimintaan muutoksia ilmoitusten perusteella. Il-
moitukset menevät tiedoksi myös ylemmälle johdolle ja potilasturvalli-
suuskoordinaattorille. Vaaratapahtuma-ilmoitusten raportteja käsitellään 
yksiköiden osastokokousten lisäksi johtoryhmissä sekä lääke- ja neste-
hoitoon liittyviä ilmoituksia lääketurvallisuustyöryhmässä. Korjaavat toi-
menpiteet tehtiin yksiköissä. 
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  Potilasturvallisuutta parantavat toimenpiteet 
 
 
Sairaalan johto teki potilasturvallisuuskävelyjä päiväsairaalassa, psykiat-
rian osasto P2:lla, lastenyksikössä ja silmäyksikössä. Potilasturvallisuus-
kävelyillä keskustellaan potilasturvallisuuden kehittämisen onnistumi-
sista ja puutteista sekä pohditaan yhdessä tarvittavia kehittämistoimia.   
 
Lääketurvallisuustyöryhmä tekee työtä lääketurvallisuuden paranta-
miseksi mm.  seuraamalla yksiköissä tehtyjä lääke- ja nestehoitoon liitty-
viä vaaratilanneilmoituksia. Ilmoitusten esiin tuomiin ongelmakohtiin pyri-
tään saamaan parannuksia mm. lääkitysturvallisuustiedotteilla.  Yksi-
köissä jatkettiin lääketurvallisuuskävelyjä, joiden tavoitteena on tehdä ris-
kianalyysia lääkehoidon ongelmatilanteista, suunnitella niille kehittämis-
toimenpiteitä ja seurata niiden toteutumista. 
 
Vuoden loppupuoliskolla aloitettiin projekti lääkehoitoprosessien yhte-
näistämisestä. Sen tavoitteena on, että kaikilla vuodeosastoilla toimitaan 
samalla tavalla ja varmistetaan näin potilaalle turvallinen lääkehoito. Yh-
tenäiset lääkehoidon toimintamallit ovat ensisijaisen tärkeitä otettaessa 
älylääkekaappeja käyttöön uudessa Assi-sairaalassa. 

 
Syksyllä 2019 järjestettiin jälleen influenssarokotekampanja, jonka tavoit-
teena oli taata potilaille turvallinen hoito saavuttamalla henkilöstön kes-
kuudessa mahdollisimman korkea rokotuskattavuusprosentti. Kampan-
jassa onnistuttiin jälleen hyvin ja saatiin hoitoon osallistuvan henkilökun-
nan osalta rokotuskattavuusprosentiksi 93%. Vuosittainen rokotekatta-
vuus näkyy kuvassa 9.  
 

 
Kuva 9: Rokotuskattavuusprosentin kehittyminen vuosina 2014-2019. 
 
Potilasturvallisuutta on kehitetty myös alueellisesti. Seutukuntien edusta-
jien kanssa on kokoonnuttu säännöllisesti ja pohdittu organisaatioiden ra-
japinnoilla olevia potilasturvallisuutta vaarantavia tekijöitä. Näitä tekijöitä 
on ilmoitettu alueellisen HaiPro järjestelmän avulla.  
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 Potilasturvallisuutta edistävä koulutustoiminta  

 
Kanta-Hämeen keskussairaalassa on noin 90 hygieniayhdyshenkilöä. 
Sen lisäksi koko sairaanhoitopiirin alueen yksiköissä, myös yksityisissä 
toimintayksiköissä, on hygieniayhdyshenkilöitä lukuisa määrä. Hygie-
niayhdyshenkilötapaamisia järjestetään useamman kerran vuodessa. 
Tapaamisten tavoitteena on antaa yhdyshenkilöille valmiuksia kouluttaa 
oman yksikkönsä henkilökuntaa ja kehittää yksiköiden hygieniakäytän-
töjä. 
 
Vuonna 2019 Kanta-Hämeen keskussairaalassa on panostettu erityi-
sesti käsihygieniaan. Vuoden aikana on järjestetty käsihygienian teema-
päiviä, kampanjoita ja otettu käyttöön eMittari, joka kertoo käsihygienia-
käytänteistä ja käsihuuhteen kulutuksesta henkilöstölle. Mittari asetettiin 
vuoden 2020 alussa näkyviin myös asiakkaillemme internet-sivujen 
kautta. Teemapäivissä on keskitytty mm. tilanteisiin, joissa käsihuuh-
detta tulee käyttää ja käsihuuhteen oikeaan annostukseen. 
 
Vuoden 2019 aikana on pidetty useampia henkilökohtaisten suojainten 
käyttökoulutustapahtumia ja jatkuvana työnä korostettu tavanomaisten 
varotoimien merkitystä tartuntojen torjunnassa. 
 
Potilasturvaportti ja Duodecimin oppiportti toimivat verkkopohjaisina kou-
lutuksina sisältäen laajoja tietopaketteja potilasturvallisuuteen liittyen. Po-
tilasturvaporttikoulutus on pakollinen kaikille potilastyötä tekeville. Lisäksi 
sairaalahuoltajat ja osastonsihteerit suorittavat tukitoiminnoille suunnatun 
potilasturvallisuuskoulutuksen. 
 
Potilaille järjestettiin sairaalan aulassa kansallinen Lääkehoidon päivä 
21.3.2019. Siinä jaettiin tietoa turvallisesta lääkehoidosta. Paikalla oli am-
mattilaisia (sairaanhoitaja, farmaseutti, lääkäri ja sh-opiskelijat), joiden 
kanssa pääsi keskustelemaan halutessaan myös omasta lääkityksestä. 
 
 

 Laiteturvallisuuden edistäminen 
 
Laiteosaaminen on terveydenhuollossa olennainen osa potilaan hoitoa ja 
keskeinen osa potilasturvallisuutta. Sairaanhoitopiirissä on vuonna 2018 
käynnistetty TLT-projekti (Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet), jonka 
tavoitteena on saada organisaatioon TLT-lain mukainen seurantajärjes-
telmä laitteiden ja niiden käytön turvallisuuden varmistamiseksi.  
 
Seurantajärjestelmän yhtenä tavoitteena on kehittää lääkinnällisten lait-
teiden sähköisiä palveluita ja prosesseja niin henkilökunnan kuin asiak-
kaiden osalta. Toimivien työprosessien avulla saavutetaan asiakkaille 
turvallista palvelua, kilpailukykyisellä hinnalla ja läpimenoajalla.  
 
 

6 Asiakasraatitoiminta ja potilasjärjestöyhteistyö  
 

Asiakkaiden osallisuutta on tuettu edustuksellisten muotojen kautta. 
Asiakasraatitoimintaa ja potilasjärjestöyhteistyötä on toteutettu keskite-
tysti johdettuna tai yksiköiden yhteistyömuotona. 
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 Asiakasraatitoiminta     

 
Vuoden 2019 alussa toimintansa aloitti uudistunut 10 henkilön asiakas-
raati. Vuoden aikana raadilla on ollut neljä kokousta ja tutustumiskäyntejä 
Hämeenlinnan seuraavien yksikköjen toimintaan: 
- Psykiatrian osasto P4K 
- Nuorisopsykiatria 
- Päiväsairaala 
- Röntgen 
- Kirurgian poliklinikka 
- Päivystysklinikka 
Asiakasraadin jäseniä on ollut mukana myös sairaalasuunnitteluryhmissä 
ja tutustumiskäynnillä Hyvinkään sairaalaan. Lisäksi se kommentoi val-
misteilla olevan alaraajojen turvotuksen estämiseen tarkoitettua koulu-
tusmateriaalia ja esitti tiivistelmän asiakastarpeista ravintopalveluiden kil-
pailutusmäärityksiin.  
 
Kokouksissa on käsitelty mm. sairaalasuunnittelua, uusia palvelumuo-
toja, uutta strategiaa, asiakaspolkukuvauksia sekä asiakasviestintää. Ko-
kousten ja muun muotoisen toiminnan avulla on tähdätty asiakasraadin 
tavoitteiden (kuva 10) toteutumiseen. Tarkempi kuvaus asiakasraadin toi-
minnasta ja kokousten muistiot löytyvät KHSHP:n internetsivuilta. 
 

Kuva 10: Asiakasraadin tavoitteet 
 
 

 Yhteistyö potilasjärjestöjen kanssa  
 

Keskussairaalan ja potilasjärjestöjen edustajien yhteisiä tapaamisia jär-
jestettiin vuonna 2019 kaksi. Tämän lisäksi on tavattu yksittäisiä edustajia 
mm. yhteisten aulatapahtumien suunnittelun ja yhteisen terveysseminaa-
rin suunnittelun ja toteutuksen tiimoilta. Vuoden 2019 Yksi elämä –hank-
keeseen liittyvä terveysseminaari järjestettiin HAMK:n tiloissa syksyllä ja 
aiheina olivat hoitoväsymys, uni ja lepo sekä tutustuttiin Kanta-Hämeen 
strategisiin hankkeisiin, mm. Tähtisairaala ja Assi. 
 
Yhteisissä neuvottelutapaamisissa kuultiin potilasjärjestöjen ajankohtai-
sia asioita sekä järjestöiltä tulleita kehitysehdotuksia sairaalan toimin-
nalle. Ehdotukset on viety tiedoksi tulosalueille ja lähdetty etsimään rat-
kaisuja järjestöjen esille tuomiin ongelmatilanteisiin. Tällaisia tilanteita on 
mm. murtumapotilaan hoito, omaishoitajan tiedot potilastietojärjestel-
mään, esitelehtisten saatavuus poliklinikoilla, huoli Koivikkokodin tulevai-

Asiakasraadin tavoitteet: 
• Palveluiden kehittämistarpeiden hahmottaminen 

ja ratkaisujen ideointi 
• Sairaalan palveluiden toteutustapojen ideointi 

• Palveluiden testaaminen ja arviointi 
• Sairaalan palvelujen laadun, toiminnan ja vaikut-

tavuuden arviointi ja seuranta 
• Tiedon ja kokemusten välittäminen sairaalapalve-

luista, niiden uudistamisesta ja päätöksenteosta 
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suudesta, näkövammaisten huomioiminen opasteissa ja palautteen an-
nossa, itsemurhakandidaatin omaisten huomioiminen hoidossa en-
siavussa.  
 
Keskussairaalan puolelta on tiedotettu ajankohtaisista asioista. Näitä 
ovat olleet esim. ASSI –sairaalahanke, Tähtisairaala, Coxa yhteistyö, sai-
raanhoitopiirin strategia, OmaRaitti ja Lääkehoidon päivä. 
 
 

 Potilasjärjestöyhteistyö eri tulosalueilla  
 

Operatiivinen tulosalue   
 

Vastaanotoilla, potilaiden odotustiloissa ja päiväsaleissa on esillä po-
tilasoppaita ja tietoa potilasjärjestöistä ja niiden toiminnasta.  
 
Operatiivisella tulosalueen yksiköissä on ollut potilasjärjestöjen edus-
tajia mm. seuraavista järjestöistä:  
  
 Kuulo-Auris  
 Sisä-Suomen syöpäyhdistys  
 Meniere-yhdistys  
 

 
Konservatiivinen tulosalue   
  

Konservatiivisen tulosalueen yksiköiden yhteistyö Potilasjärjestöjen 
kanssa toteutui seuraavasti: 

 Ihotautipoliklinikan sairaanhoitaja kävi luennoimassa Diabe-
tesyhdistyksen tilaisuudessa aiheena ”Ihomuutokset ja aurinko”. 

 Ihomelanooma-päivä järjestettiin Riihimäen sairaalassa yhdessä 
Etelä-Hämeen syöpäyhdistyksen kanssa. 

 Psori - ensitietopäivä järjestettiin Psoriasisyhdistyksen kanssa. 
 Keuhkosairauksien poliklinikan sairaanhoitaja luennoi uniapne-

asta Diabetesyhdistyksen ja Hengitys ry:n tilaisuuksissa. 
 Uniapnean ensitietopäiviä järjestettiin yhdessä Hengitys ry:n 

kanssa. 
 Geriatrian poliklinikan lääkäri ja sairaanhoitaja osallistuivat kah-

desti Muistiyhdistyksen verkostotapaamiseen. 
 Munuaistautiyhdistyksen sekä Munuais- ja Maksaliiton edusta-

jilla on säännöllisiä tapaamisia vuosittain munuaistautien polikli-
nikan ja dialyysin henkilökunnan kanssa. 

 Etelä-Hämeen syöpäyhdistyksen edustaja aloitti säännölliset 
käynnit päiväsairaalassa tapaamassa asiakkaita. Toiminnasta 
on tullut hyvää palautetta asiakkailta ja sitä kehitetään edelleen. 

 Riihimäen kuntoutusyksikössä potilaiden ja omaisten ensitietoti-
laisuuksissa on mukana myös fysiatrian edustaja.  

 Lasten ja nuorten yksikkö tekee monenlaista yhteistyötä Lasten-
klinikoiden kummien, Helvi Aavalinna-säätiön ja Pisara-yhdistyk-
sen kanssa. 

 Osastolla 4B on Aivoliitto käynyt pari kertaa vuodessa pitämässä 
vertaistukiryhmiä. Yhteistyötä tehtiin esim. osastotuntien muo-
dossa myös Lihastautiliiton sekä Neuroliiton kanssa.  
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Psykiatrian tulosalue 
 
 
Psykiatrian tulosalueella on tehty vuoden aikana moninaista yhteistyötä 
FinFami Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset ry:n kanssa. Tulosalue 
järjesti 12.9. yhdessä FinFamin ja Surevan kohtaaminen – hankkeen 
kanssa koulutuksen ”Surevan Kohtaaminen”, johon osallistui laajasti am-
mattilaisia sekä Kanta-Hämeen keskussairaalasta että perusterveyden-
huollosta. 
 
Psykiatrian poliklinikalla Hämeenlinnassa järjestettiin yhdessä FinFamin 
ja koulutettujen kokemusasiantuntijoiden kanssa kolme omaisille ja lähei-
sille suunnattua tiedollista iltapäivätilaisuutta. Näissä käytiin läpi omais-
ten ja läheisten näkökulmasta: 
- mitä sairastuminen voi tarkoittaa? 
- mistä omaiselle ja läheiselle tukea? 
 
Riihimäen aikuispsykiatrian poliklinikalla järjestettiin neljä omaisten iltaa 
yhdessä FinFamin kanssa. Aiheina vuorovaikutus, stressinhallinta, mie-
lenterveyskuntoutujan ja hänen läheistensä oikeudet ja toimintamahdol-
lisuudet sekä masennus. Näissä tapaamisissa mukana oli myös koulu-
tettu kokemusasiantuntija. 

 
Yksiköissä oli esillä myös FinFamin materiaalia ja yhdistyksen työntekijät 
kiersivät kaikissa psykiatrian tulosalueen yksiköissä esittelemässä henki-
lökunnalle toimintaansa. Kokemusasiantuntijakoulutuksessa FinFami 
Kanta–Hämeen mielenterveysomaisten työntekijä oli toinen koulutuksen 
pienryhmän vetäjistä. 
 
 
 

7 Kokemusasiantuntijakoulutus Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella 
 
 
Keväällä 2019 valmistui psykiatrian tulosalueen toisen kokemusasiantun-
tijakoulutuksen 12 koulutettua kokemusasiantuntijaa. Jo edellisvuoden 
elokuussa alkanut koulutus sisälsi yhteensä 29 luentoa ja 16 ryhmäta-
paamista. Koulutuksen luennoilla käsiteltiin yleisimpiä psyykkisiä sairauk-
sia ja häiriöitä, elämänhallintakeinoja sekä ns. ”PR- taitoja”. Luennoilla oli 
aina mukana myös kokemusasiantuntijan puheenvuoro. Ryhmätapaami-
sissa koulutettavat työstivät omaa tarinaansa ryhmän ja ryhmänohjaajien 
avustuksella. Osa koulutuksen luennoista oli avoimia yleisöluentoja ja 
osa luennoista oli alueellista koulutusta henkilöstölle. Kokemusasiantun-
tijakoulutuksen malli on saatu Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä. 
 
Koulutetut kokemusasiantuntijat ovat oman kiinnostuksensa mukaan 
työskennelleet ammattilaisten tukena sairaanhoitopiirissa kouluttajina 
mm. sairaanhoitajien täydennyskoulutuksessa, psykiatrian tulosalueella 
yksiköiden kehittämispäivissä, Assi-sairaalan suunnitteluryhmissä sekä 
erilaisten ryhmien vetäjinä. Lisäksi he osallistuivat keväällä päättyneen 
toisen kokemusasiantuntijakoulutuksen koulutustilaisuuksien vetämi-
seen.  
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8 Asiakaslähtöisyys toiminnan kehittämisessä 
 
 

Palveluiden kehittämisen lähtökohtana on saada niistä asiakaslähtöisem-
piä. Haluamme, että potilas ei ole vain keskiössä, vaan kehittämiskump-
panina uusien palveluiden luomiseksi ja olemassa olevien paranta-
miseksi. Tätä kehitystyötä on tehty myös vuoden 2019 aikana koko sai-
raalassa pääasiassa sisäisenä kehittämistyönä. Palautepohjaisen kehit-
tämisen lisäksi asiakkaan tarpeita ja toiveita on kartoitettu myös muilla 
tavoin ja otettu mukaan palveluiden kehittämiseen.  
 
 

 Sähköisten asiointipalveluiden ja palautemuotojen kehitys 
 

Pitkään valmisteltu sähköisen asioinnin alusta Oma Raitti saatiin julkais-
tua ja lanseerattua asiakkaiden käyttöön syksyllä 2019. Projektiryhmässä 
oli mukana myös kokemusasiantuntija. 
 
Ensimmäisessä vaiheessa palvelumuotoina ovat menneistä ja tulevista 
hoito-ajoista koostuva Hoitoaikani-aikajana sekä kaksi sähköisesti täytet-
tävää hoidon esitietolomaketta (kuva 11).  
 
 

 
Kuva 11: Näkymä Oma Raitti-asiointialustasta 
 
Palvelua markkinointiin mediassa ja pääaulassa järjestetyn infotapahtu-
man muodossa. Tavoitteeksi asetettu 1000 rekisteröityneen käyttäjän 
raja rikkoutui jo muutaman viikon kuluttua markkinoinnin aloittamisesta ja 
vuoden loppuun mennessä palvelussa oli noin 2000 käyttäjää. Käyttäjät 
ovat antaneet palvelusta aktiivisesti palautetta ja alustaa on kehitetty näi-
den avulla. 
 
Syksyn aikana aloitettiin videovastaanottojen vaatimusmäärittelytyö, jo-
hon osallistui keuhkoklinikan ammattilaisten lisäksi asiakasedustaja. 
 
Kyselyvastausten sähköistämiseksi käynnistettiin syksyllä myös palaute-
laitepilotti. Testattavana on marraskuun puolivälistä lähtien ollut 5 palau-
telaitetta, joista kaksi jalallista laitetta ja kolme käsitablettia, joita on tar-
jottu paperilomakkeen sijaan vastattavaksi. Vastauksia ehdittiin vuoden 
2019 puolella saamaan laitteilla yhteensä 151 kappaletta. Samalla tes-
tattiin suosittelukysymyksenä NPS-kysymystä. NPS-arvoksi saatiin 58 
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(kuva 12), mikä luokitellaan erinomaiseksi tulokseksi (asteikko -100 
→+100). Laitteilla vastanneista 30 % oli antanut myös avointa palautetta, 
mikä on yhtä suuri osuus kuin paperilomakkeella avointa palautetta an-
taneet. 
 

 
Kuva 12: NPS-jakauma testattavilla palautelaitteilla 

   
 

 Hoitopolkujen kuvaus ja toiminnan kehittäminen 
  

Asiakaslähtöisen toiminnan pohjaksi on tärkeää saada kuvaushoitopo-
lusta ja kartoitettua sen kriittiset kokemuspisteet. Näin kehittämistä voi 
kohdentaa asiakkaiden tärkeiksi kokemiin asioihin palveluissa. Tässä 
kappaleessa kuvataan muutamia esimerkkejä tästä kehittämistyöstä. 
 
Rintasyöpään sairastuneen hoitopolun kehittämistä jatkettiin moniamma-
tillisena yhteistyönä, jotta hoito olisi sujuva ja yksilöllinen. Rintasyöpään 
sairastuneen polusta pyydettiin syöpäjärjestön naisten ryhmän kannan-
otto. Polkua pidettiin hyvänä. Tärkeimmäksi kehittämiskohdaksi nähtiin, 
ettei ensimmäisellä vastaanottokäynnillä tulisi liikaa asiaa kerralla ja että 
sairastuneella olisi hoitojen loputtuakin sairaalasta joku henkilö, johon 
voisi tarvittaessa olla yhteydessä.   
  
Toukokuussa 2019 toimintansa aloittaneen murtumapoliklinikan valmis-
telussa oli mukana moniammatillinen työryhmä. Toimintamalli esiteltiin ja 
sitä hiottiin työpajassa, jossa oli ammattilaisten lisäksi murtumahoidossa 
aiemmin olleita asiakkaita. Heidän kanssaan käytiin läpi murtumapotilaan 
hoitopolkua ja sopivia sijoituspaikkoja murtumapoliklinikan opasteille. Po-
liklinikalla käyneille suunniteltiin kysely ja kokemuksia kartoitettiin myös 
haastatteluilla. Toivottua muutosta murtumapoliklinikan sijantiin ei kuiten-
kaan pystytty toteuttamaan. Sen sijaan kuntoutukseen ja kotikuntoutus-
liikkeiden ohjaamiseen kiinnitettiin huomiota. Murtumapoliklinikka toteu-
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tettiin eri erikoisalojen yhteistyönä ja sen kehittämisessä oli mukana asia-
kasedustaja. Murtumapotilaiden hoidosta tehtiin myös hoitopolkukuvaaja 
(kuva 13). 
 

 
Kuva 13: Kuvaus murtumapotilaan hoitopolusta 
 
Hämeenlinnan ja Riihimäen keuhkosairauksien poliklinikalla kehitettiin 
uniapneapotilaiden hoitopolkua. Nykytilaa kartoitettaessa nousi esiin di-
gitaalisten palvelujen käyttöönottaminen. Hoitopolun kehittämistyössä on 
ollut mukana asiakasedustaja. Syksyllä aloitettiinkin kehittämään digihoi-
topolkua, jossa asiakkaan asiointi sairaanhoitajan kanssa tapahtuisi so-
veltuvin osin etäyhteydellä. 
 
Hoitopolkuja on kuvattu mm. pieneen ihon toimenpiteeseen tulevan poti-
laan, lapsi-astmapotilaan sekä jatkohoitoon siirtyvän potilaan osalta sekä 
laadittu syöpäpotilaan ohjaus ja neuvontamateriaalia. Lisäksi on päivi-
tetty käytössä olevia eri erikoisalojen hoitopolkuja päivystysklinikalla.  

 
Päiväkirurgisen gynekologinen leikkauspotilaan hoitopolku muutettiin 
vastaamaan uudessa sairaalassa toteutuvaa prosessia ja kartoitettiin ku-
vauksen pohjaksi tietoa asiakaskokemuksesta haastatteluin.  
 
Imetyspoliklinikan kehittämisessä yhteydessä on kuvattu imetysohjauk-
sen tärkeät kohdat ja ammattilaisten roolit imetysohjauksen jatkuvuuden 
takaajana. Lisäksi imetyspoliklinikan asiakkailta kartoitettiin kokemuksia 
uuden toimintamallin kehittämiseksi. 
 
Tähystysyksikön toiminnan kehittäminen aloitettiin Lean-menetelmällä. 
Mukana oli myös asiakasedustaja 
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Hoitoprosesseihin liittyvänä kehitystyönä on otettu tarkasteluun myös 
useita potilasohjeita ja kutsukirjepohjia niiden ymmärrettävyyden lisää-
miseksi. 
 
Ihotautien poliklinikalla toteutettiin Turvotuksen estohoito –hanke, jossa 
tehtiin asiakkaille ja ammattilaisille turvotusten estämiseen tarkoitettua 
ohjausmateriaalia. Myös asiakasraati arvioi tuotettavaa materiaalia en-
nen sen julkaisemista. Kyseinen materiaali on KHSHP:n nettisivuilla asi-
akkaiden käytettävissä. 
 
Nuorisopsykiatrian osastolla käynnistettiin tutkimusjakson sisällöllinen 
kehittäminen, tavoitteena asiakastyytyväisyyden lisääminen.  
 

 
 Asiakkaan ääni sairaalasuunnittelussa 

 
Asiakkaiden osallisuutta kehitettiin Ahveniston sairaala-hankkeessa 
(Assi) vuoden 2019 aikana. Kaikkiin toiminnallisiin suunnitteluryhmiin ni-
mettiin asiakasedustaja tai –edustajia, ja he osallistuivat syksystä 2019 
alkaen tilasuunnittelutapaamisiin, mallitilojen arviointiin ja 3D-tilasuunni-
telmien arviointiin. Psykiatrian suunnitteluryhmissä asiakasedustajien ja 
kokemusasiantuntijoiden työpanos toiminnan kehittämiseen oli merkit-
tävä. Muutamat asiakasedustajat osallistuivat suunnitteluryhmän mu-
kana tutustumiskäynteihin Hyvinkään sairaalaan ja Joensuun keskussai-
raalaan.    
 
Assi-hanke järjesti vuoden aikana useita työpajoja ja tutustumistilaisuuk-
sia eri potilasryhmille, esimerkiksi vammaisneuvoston jäsenille, eläkeläis-
ryhmille, nuorisovaltuustolle sekä lapsipotilaiden vanhemmille. Lisäksi 
järjestettiin avoimia asiakasiltoja, joissa käsiteltiin mm. asiakkaiden näke-
mystä inhimillisestä sairaalasta. Lisäksi Assi-hanke oli esillä Elomes-
suilla, jossa esiteltiin virtuaalilasien avulla tilasuunnitelmia. 
 
Allianssin viestintäkanavana jatkaa www.ahvenistonsairaala.fi – sivusto. 
Lisäksi käytössä on kuukausittain julkaistava, sähköpostiin tilattava uu-
tiskirje. 
 
Sairaanhoitopiirin henkilöstö osallistui aktiivisesti hankkeen suunnittelu-
työpajoihin ja sairaalan tiloihin rakennettujen mallitilojen arviointiin. Moni-
tilatoimistokonseptia kehitettiin yhdessä henkilöstön kanssa haastatte-
luin, kyselyin sekä sairaalan tiloissa pidetyillä esittelytilaisuuksilla. 
 
Tyytyväisyyttä tiloihin kartoitettiin sairaalasuunnittelun onnistumisen ver-
tailukohdaksi neljän kuukauden ajan (6-9/2019) pääaulassa sijaitsevalla 
laitteella, jonka jakauma on esitetty kuvassa 14. Vastauksia saatiin yh-
teensä 724 kappaletta. Yleisesti tiloihin oli tyytyväisiä 81 % vastaajista, 
Happy or Not-indeksin ollessa 77.  
 

 
Kuva 14: Tilakyselyn vastausjakauma vuonna 2019 
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Tiloihin liittyvinä juurisyinä asiakkailla oli valittavana vaihtoehdot: 
- Selkeys 
- Rauhallisuus 
- Turvallisuus 
- Viihtyisyys  
- Avaruus 
- Jokin muu 
Näistä syistä yleisimpänä tyytyväisyyden syynä nostettiin esille selkeys 
(102 kpl) ja rauhallisuus (91 kpl). Tyytymättömyyden syynä korostui 
luokka ”Jokin muu”. Tätä ei kuitenkaan oltu avattu avoimien vastausten 
yhteydessä kuin yksittäisesti, jolloin tyytymättömyys oli liitetty hoitoon tai 
kahvion tarjoamaan.  
 
Huomattavaa on myös se, että laitteella oli annettu vastauksia pää-
aulassa myös viikonlopun aikana. Tyytyväisyys tiloihin oli pienimmillään 
sunnuntaina (kuva 15), jolloin asiakasliikennettä ei ole poliklinikoille, ku-
ten arkipäivisin. 
 

 
  Kuva 15: Tyytyväisyys tiloihin eri viikonpäivinä   
 

Syksyllä toteutettiin sairaalan asiakkaille kysely koskien vastaanottoajan-
kohdan toivetta toiminnallisen suunnittelun perustaksi. Vastaajia lyhyen 
kartoituksen aikana oli 159. Sopivimmaksi vastaajat kokivat aamuiset 
vastaanottoajat (klo 8 tai 9). Kello 16 jälkeisiä vastaanottoaikoja toivottiin 
erityisesti muualla kuin psykiatrian poliklinikalla. Vastaanottoaikojen asia-
kaslähtöisyys edellyttääkin asiakaskunnan mukaista aikojen suunnitte-
lua. Tuli ilmi myös, että vuodenaika ja julkisen liikenteen aikataulut vai-
kuttavat mieluisimpaan vastaanottoaikaan. Osalla vastaajista ei ollut toi-
vetta ajankohdan suhteen, tärkeämpää oli se, että ajankohdan saa tar-
peeksi ajoissa tietoonsa. 
 
Lisäksi uuteen sairaalaan tulevan leikkitilan toiveita kartoitettiin lapsilta 
aulatapahtuman yhteydessä. Samassa yhteydessä lapset täyttivät kerto-
muksen, johon he täydensivät vastauksinaan toiveita asioista, joita tulee 
huomioida kipeän lapsen hoidossa. Nämä otetaan huomioon sekä sai-
raalasuunnittelussa että jo ennen uutta sairaalaa. 
 
Keskeisenä mittarina rakennushankkeen onnistumiselle tulee olemaan 
asiakkaiden ja ammattilaisten tyytyväisyys tiloihin. Syksyn aikana tätä 
varten suunniteltiin Allianssin avaintulosalueiden mittareita. 
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 Alueellinen asiakaslähtöisyyden kehittämistyö 
 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perusterveydenhuollon 
yksikkö on ollut vahvasti mukana Huomisen terveyskeskus-valmennus-
hankkeessa terveyskeskuksissa ja sairaanhoitopiirissä tehtävän työn 
yhteensovittamiseksi. 
 
Asiakaskokemuksen parantamisen projektikokonaisuudessa kehittämis-
työn ensisijaisena tavoitteena oli asiakaskokemuksen mittaamisen yhte-
näistäminen maakunnallisesti. Hankkeessa määriteltiin kysymyskoko-
naisuus, jolla kartoitetaan kokemusta avosairaanhoidon vastaanotoilla 
ja suun terveydenhuollossa vuodesta 2020 alkaen. Kysymykset eivät 
kuitenkaan vastanneet sairaalassa eikä muissa sairaanhoitopiireissä 
käytettyjä vertailuun tähtääviä yhtenäisiä väittämiä. 
 
Hankkeessa tehtiin myös selvitys asiakasraatien toiminnan nykytilasta 
Kanta-Hämeen julkisissa terveyskeskusorganisaatioissa. Selvityksen 
aikana löydetty Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän asiakasraadin 
kehittämä asiakasauditoinnin malli olisi sovellettavissa myös keskussai-
raalan asiakasraadin toimintamuodoksi. 

 
Suunnitteilla on alueellinen asiakaskokemuksen kehittämiseen suuntau-
tuva verkosto, johon osallistuisivat Kanta-Hämeen alueen sosiaali- ja 
terveydenhuollon edustajat. Tämän verkoston kautta nähdään löydettä-
vän yhteisiä toiminta-alueita sairaalan ja alueellisten toimijoiden välille. 
Lisäksi vuonna 2020 tehtävät palveluketjukuvaukset tulevat vahvista-
maan alueellista yhteistyötä kotoa kotiin palveluiden sujuvuutta. 
 
Yhteistyön käynnistymistä on valmisteltu myös HAMK:in kanssa Design 
Factory-toimintamallina. Tässä toimintamallissa opiskelijat ratkovat an-
nettua ongelmaa monitieteellisissä ryhmissä palvelumuotoilun metodeja 
hyödyntäen. Ratkaistavaksi on kaavailtu uuden Assi-sairaalan suunnit-
telussa huomioitavia asioita sekä päivystyksen odottamisen ongelma-
tiikka. 

 
 

 Erityisvastuualuetasoinen kehittämistyö 
 

Kuluneena vuonna valmisteltiin tiiviisti Tähtisairaala-konseptia erillisi-
sissä työryhmissä, joista yksi keskittyi asiakaslähtöisten palveluiden ke-
hittämiseen. Kolmen sairaanhoitopiirin alueella nähtiin pystyttävän hyö-
dyntämään ja jakamaan asiakaslähtöistä kehittämisosaamista ja sitä tu-
kevia työkaluja ja kehittäjävalmennusta. 
  
Vuonna 2019 on kokoontunut myös ERVA asiakaspalvelun asiantuntija-
työryhmä ja etsinyt järjestämissopimukseen liittyviä yhteistyömahdolli-
suuksia Tays-erityisvastuualeella. Kanta-Hämeen edustajat ovat olleet 
mukana myös Tays:in asiakaspalvelun kehittämisen ohjausryhmässä. 

 
 Kansallinen asiakaslähtöisyyden kehittämistyö 

 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on ollut mukana ja vahvana vaikutta-
jana myös kansallisessa asiakaslähtöisyyden kehittämisverkosto 
SOTE:n toiminnassa. Asiakaspalvelun erityisasiantuntija on verkoston 
puheenjohtajistossa ja muokkaamassa verkostotapaamisten sisältöjä. 
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Verkosto on kokoontunut vuoden 2019 aikana kolme kertaa. Taulu-
kossa 8 on esitetty luettelona kunkin kokouksen sisältö. 
 

Kokous-
paikka ja 
ajankohta 

Kokouksen/seminaarin sisältö 

Tampere, 
PSHP: 
8.2.2019 

Lasten ja perheiden hoitokokemusten kerääminen 
 
Miten lasten ja nuorten mielenterveystyön palveluketju tukee asia-
kaslähtöisyyttä? 
 
OmaTays perheiden tukena 
 
Lasten ja perheiden ääni uutta sairaalaa rakennettaessa 
 
LAPE-kärkihanke, STM 
 
Asiakaspalautetiedon yhtenäistämishankkeen tilannekatsaus, THL 
 
Arvoperusteinen terveydenhuolto 

Pori, 
SATSHP: 
6.-7.6.2019 

Iltakokous: palautetiedon vertailu ja hyödyntäminen 
 
Avoin asiakaskokemuksen ja –palvelun seminaari: 
Asiakaskokemuksen strateginen johtaminen 
 
Palvelumuotoilulla asiakaslähtöisiä palveluita 
 
Tunteet osana asiakaskokemusta 
 
Miten asiakkaat hurmataan? 
 
Asiakaskokemuksen tiedolla johtaminen 
 
Tiedon parempi hyödyntäminen asioinnin kehittämisessä 

Lahti, 
PHHYKY: 
6.11.2019 

Taiteen logiikka, miten taidetta voi hyödyntää palvelujen kehittämi-
sessä ja osallistumisen tukemisessa. 
 
Omatietovaranto, THL 
 
Sähköhelmenkalastus – sähköisten sosiaalipalvelujen jäljillä 
 
Kasvokkain Digisti Päijät-Hämeessä 
 
Pelastakaa lapset ry digisosiaalityön hanke – miten kehittämistä läh-
detään tekemään? 
 

 Taulukko 8: Verkoston kokoussisältö vuonna 2019 
 
Verkosto jakaa hyödynnettäviä kokemuksia hyvistä käytännöistä ja 
asiakaslähtöisten palveluiden toimintamalleista. Sen tavoitteena on 
myös vertailtavan kokemustiedon tuottaminen ja osallistuminen vertail-
tavuutta koskevaan kansalliseen keskusteluun. 

 
9 Asiakasinformaatio  

 
 
Vuonna 2019 KHSHP tiedotti edelleen aktiivisesti asiakkaiden palveluihin 
liittyvistä asioista ja tulevaisuuden suunnitelmista.  
 
Oma Raitin lisäksi asiakkaille viestittiin vuoden aikana markkinointikon-
septin kautta myös Ahveniston sairaalan eli Assin suunnittelusta sekä 
alaraajaturvotuksen ehkäisystä ja laadittiin verkkosivuille kattava ohjeis-
tus alaraajaturvotuksen estohoitoon. Markkinoinnin avulla verkkosivujen 
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koulutusmateriaaliin saatiin yli 10 000 klikkausta eli kertaa, jolloin materi-
aalia katsottiin.   
 
Päivystyksen uudistuneista käytännöistä ja Hämeenlinnan seudun kii-
reellisestä hoidosta viestittiin laatimalla yhteistyössä päivystysklinikan 
kanssa jokaiseen seudun talouteen jaettu julkinen tiedote. 
 
Tähtisairaala-hankkeelle valmisteltiin verkkosivut (kuva 16) ja sosiaalisen 
median kanavat, jotka löytyvät osoitteesta: https://www.tahtisairaala.fi/  
 

 

 
Kuva 16: Näkymä Tähtisairaalan www-sivustosta 
 
Käsihygienian tason paranemiseen tähtäävän kampanjan yhteydessä jul-
kaistiin vuoden vaihtuessa käsihygienia- ja influenssarokotemittarit inter-
netsivuilla asiakkaidemme nähtäväksi (kuvat 17a ja b).  
 

   
Kuva 17 a ja b: Näkymä potilasturvallisuuteen liittyvistä mittareista 
 
Sairaalan fyysisien tilojen ilmeen parantamiseksi toteutettiin maalauspro-
jekti yhteistyössä Kaurialan lukion taidelinjan kanssa. Tämän aikana pää-
sisäänkäynnin yhteyteen tehtiin luontoaiheisia maalauksia. Samaan ai-
kaan parannettiin myös valaistusta ja hankittiin pääsisäänkäynnin parem-
min esiin nostavat valomainokset. 
 
Aktiivista tiedotusta asiakkaille tarvittiin myös haastavissa viestintätilan-
teissa, joita aiheutti potilastietojärjestelmä LifeCaren jatkuvat ongelmat, 
kuten myös Assi-sairaalan suunnitelmien eläminen ja kuntasektorin vai-
kea taloustilanne. 
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10 Palvelukulttuurin parantaminen  
 

 Koulutukset 
Vuoden 2019 syksyllä toteutettiin sisäisenä koulutuksena neljän päivän 
mittainen sairaanhoitajien täydennyskoulutuskokonaisuus. Siihen osallis-
tui 38 sairaanhoitajaa kaikilta Kanta-Hämeen keskussairaalan tulosalu-
eilta. Koulutuksen tavoitteena oli edistää asiakaspalveluosaamista sekä 
lisätä ymmärrystä oman työn merkityksestä moniammatillisessa toimin-
taympäristössä. Lisäksi haluttiin tukea valmiutta tulevaisuuden muutok-
siin. Koulutuksen teemat rakentuivat laajasti käytännön sairaanhoidon 
osaamista tukien, läpileikkaavana näkökulmana oli tunnistaa potilas-
asiakkaan ja hänen läheistensä kokemukset erilaisissa hoitotilanteissa. 
Koulutuspäivien teemoja olivat: 
- Hyvä hoito ja palvelu syntyvät yhteistyöllä 
- Sairaanhoitajan työ erikoissairaanhoidossa 
- Turvallisuus ja haastavat tilanteet hoitotyössä 
- Tulevaisuus tänään 
Palautteen perusteella koulutusta pidettiin tarpeellisena ja hyvänä koko-
naisuutena ja sitä jatketaan keväällä 2020 kolmannelle ryhmälle sairaan-
hoitajia. 
 
Osana asiakaslähtöisyyden ja Potilas ensin –ajattelua syksyllä 2019 sai-
raanhoitopiirissä järjestettiin päivän mittainen Palvelumuotoilu sote-alalla 
–koulutus, johon osallistui 48 terveysalan ammattilaista sairaanhoitopii-
ristä ja sen alueelta.  

 
Vuoden 2019 aikana on toteutettu myös yksikkökohtaisia asiakaspalve-
lukoulutuksia. 

 
 

 Opiskelijat palvelukulttuurin jatkajana 
 
Vuonna 2019 harjoitteli sairaalassa 543 terveysalan opiskelijaa. Opiske-
lijoille järjestettiin kuusi yleistä perehdytystilaisuutta, jossa teemana oli 
mm. Potilas ensin -ajattelu käytännön toimintana. Lisäksi kussakin yksi-
kössä järjestettiin yksikkökohtaista perehdytystä, jossa keskityttiin kysei-
sen yksikön hoitotyön ja asiakkaiden kohtaamisen kysymyksiin. 
 
Terveysalan opiskelijoiden ohjauksen kehittämiseksi ja ohjauksen laa-
dun parantamiseksi toteutettiin 2019 Opiskelijaohjaajille suunnattu Oh-
jauksen osaajat –koulutus. Siihen osallistui 25 sairaanhoitajaa. Koulu-
tuksen teemoina olivat mm. ohjaajan ja opiskelijan yhteistyösuhde sekä 
opiskelijan perehdytys asiakaslähtöisen ajattelun toimintamalliin käytän-
nön työssä. 

 
Osa opiskelijoiden opinnäytetöistä vahvisti osaltaan palvelukulttuurin 
parantamista ja lisäsi tietoutta aiheesta kehittämistyön edistämiseksi. 
Esimerkkeinä palvelukulttuuriin kohdentuneista opinnäytetöistä ovat 
mm.: 

o Tehostetun hoidon jälkipoliklinikka, Allenius, Vilma (2019) 
https://www.theseus.fi/handle/10024/165919 

o Potilaan läheisen kohtaaminen tehostetun hoidon osastolla : 
opas potilaan läheisille, Heino, Eerika; Lönnqvist, Sanna 
(2019) https://www.theseus.fi/handle/10024/227508 
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o Osastokoordinaattori lisää hoitotyön hallintaa: Osastokoordi-
naattorin työnkuvan kehittäminen Kanta-Hämeen keskussai-
raalan kirurgisella vuodeosastolla, Vesterinen, Nina (2019) 
https://www.theseus.fi/handle/10024/161181 .  

Opiskelijatoiminta on raportoitu laajemmin Opiskelijakertomuksessa 
2019.  
 

 
 Palvelukulttuurin toteuttamisesta palkittu henkilökunta 

 
Palvelukulttuurin toteutumisesta haluttiin tänäkin vuonna palkita henki-
löitä ja yksiköitä. Asiakkaat saivat äänestää henkilöitä ja yksiköitä, joiden 
toiminnasta oli välittynyt Potilas ensin –toimintamallin mukainen palvelu-
kuluttuuri. Esityksiä tuli runsaasti sekä sähköpostitse että sairaalan Fa-
cebook-sivujen kautta.  
 
Asiakkaiden ehdotusten perusteella nimettiin palkittavaksi henkilöitä ja 
yksiköitä. Samassa tilaisuudessa palkittiin henkilöitä ja yksiköitä myös-
myös kategorioissa elämäntyö, potilasturvallisuusteko, vuoden mahdol-
listaja, kouluttajalääkäri ja -yksikkö sekä vuoden somettaja. Ensimmäistä 
kertaa palkittiin asiakasraadin kunniamaininnalla myös yksikkö, jossa oli 
toteutettu raadin tutustumiskäynti erityisen hyvin. Palkittavat olivat vuo-
den 2019 toimintavuoden osalta seuraavat: 
 
Palkittavat henkilöt – asiakkaiden valinta: 
- Osastonylilääkäri Tea Uusitalo, reumataudit 
- Sairaanhoitaja Eeva Lahtinen, lastenosasto 3 A 
- Fysioterapeutti Liisa Malmlund, kuntoutusosasto 
 
 
Palkittavat yksiköt – asiakkaiden valinta: 
- Riihimäen päiväsairaala 
 
 Vuoden mahdollistaja: 
- Välinehuolto 
- Sairaalahuolto 
 
Vuoden potilasturvallisuusteko: 
- Kipupoliklinikka 
 
Vuoden kouluttajayksikkö: 
- Riihimäen psykiatrian poliklinikka 
 
Kunniamaininnat: 
‐ Suupoliklinikka 

 
Asiakasraadin kunniamaininta:  
- Päiväsairaala Hämeenlinna 

 
 

Vuoden kouluttajalääkäri: 
‐ Tiina Vilmi-Kerälä 
 
Kunniamaininnat: 
‐ Elina Laakso 
‐ Niina Mikkonen 
‐ Aino-Ritva Lahtinen 
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Elämäntyöpalkinto 
‐ Ylilääkäri evp. Riitta Kokko, syöpätaudit 

 
Erikoispalkinto ”Vuoden somettaja” 
‐ Synnytysosasto 
 
 

11 Vuoden 2020 kehittämisen tavoitteet, painopistealueet ja mittarit  
 

Vuonna 2020 keskitytään sairaanhoitopiirin strategian asiakkuuskortissa 
kuvattuihin tavoitteisiin. Asiakkuuskortin osa-alueet, tavoitteet ja mittarit 
on kuvattu liitteessä 2. 
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Liite 1 
 
 

 
Asiakaskysely     
 

Pyydämme arvioimaan viimeisintä käyntiäsi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä ympy-
röimällä kokemustasi vastaava numero tai täydentämällä vastauskenttiä. Täytäthän vas-
taukset nimettömänä. 
 
Palvelukokemus  
Vastausvaihtoehdot: 5 = täysin samaa mieltä, 4 = osittain samaa mieltä, 3 = ei samaa eikä eri 
mieltä, 2 = osittain eri mieltä, 1 = täysin eri mieltä, E = ei koske minua 
  
       Väittämät: 

      

1. Pääsin hoitoon riittävän nopeasti 5 4 3 2 1 E 
2. Saamani hoito oli hyvää 5 4 3 2 1 E 
3. Henkilökunta kohteli minua hyvin 5 4 3 2 1 E 
4. Tunsin oloni turvalliseksi hoidon aikana 5 4 3 2 1 E 
5. Saamani tieto oli ymmärrettävää 5 4 3 2 1 E 
6. Hoitoani koskevat päätökset tehtiin  

yhdessä kanssani 
5 4 3 2 1 E 

7. Hoito eteni odotusteni mukaisesti 5 4 3 2 1 E 
8. Minulla oli mahdollisuus jakaa sairauteen liitty-

viä kokemuksiani hoitavien ihmisten kanssa 
5 4 3 2 1 E 

9. Minua hoidettiin yksilöllisesti 5 4 3 2 1 E 
10. Sain apua, kun sitä tarvitsin 5 4 3 2 1 E 
11. Hoidossa huomioitiin koko elämäntilanteeni 5 4 3 2 1 E 
12. Tiedän, miten hoitoni jatkuu 5 4 3 2 1 E 
13. Hoidosta oli minulle hyötyä 5 4 3 2 1 E 

 
Voit halutessasi tarkentaa edellisiä arvioitasi: 
 

 
 

 
Suositteluhalukkuus 
Vastausvaihtoehdot: 5= erittäin todennäköisesti…1= erittäin epätodennäköisesti,  
E = en osaa sanoa 
14. Kuinka todennäköisesti suosittelisit sairaa-

laamme läheisillesi, jos he tarvitsisivat  
samanlaista hoitoa tai tutkimuksia? 

5 4 3 2 1 E 

 
Miten voisimme tehdä kokemuksestasi vielä paremman?  
 

 
 

 
Kiitos vastauksesta. Sulje vastauksesi palautuskuoreen ja palauta kuori yksikön tai pää-
aulan palautelaatikkoon. Jos palautat vastauksen postitse, pyydä yksiköstä ulkopostikuori.
                    

Henkilökunta täyttää 
Yksikkö:  
Erikoisala:  

Päivämäärä:  
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Liite 2 
 
 
Asiakkuuskortin tavoitteet ja mittarit vuodelle 2020 
 
 
Keskeiset  
osa-alueet 

Tavoitetaso Mittari 2020 

1 Sujuva ja oikea-ai-
kainen hoitoonpääsy 
 

Lähetteet käsitellään heti 
 
Hoitoonpääsytakuu 
 

Lähetteiden käsittelyaika alle 3 pv (90 % < 3 pv) 
 
Hoitoonpääsy-mediaani (< 30 pv) 
 
Ensikäynnille pääsyn mediaani (< 20 pv) 
 
Leikkaustoimenpiteiden odotusajan mediaani (< 
65 pv) 
 
Asiakas saa (toimenpide)ajan päätöksenteko-
hetkellä  ( >80 % aika annettu) 
 
Asiakaskyselyn väittämä; Pääsin hoitoon/vas-
taanotolle riittävän nopeasti (ka > 4,6) 
 
Innolinkin kyselyssä -Vapaan hoitopaikan valin-
tatilanteessa KHKS:n (Hämeenlinna)  valitsee  
maakunnan asukkaista 40 % (edellinen kysely 
36,9

2 Tieto hoidon etene-
misestä 
 

Asiakaspolkujen kuvaukset 
tehty ja palaute kytketty koke-
muspisteisiin 
 

Tehtynä vähintään 5 asiakaspolkukuvausta, joi-
hin yhdistetty kokemuksen kuvaus ja määritelty 
kriittiset kokemuspisteet.  
 
Polkukuvaksiin määritellään kriittiset kokemus-
pisteet   sekä asiakkaiden että henkilökunnan 
näkökulmasta ja etsitään tapa mitata näitä

3 Monimuotoiset 
sähköiset palvelut 
 

Suurivolyymisten asiakasryh-
mien hoitopolulla mahdollisuus 
digitaalisten palvelujen käyt-
töön 
 

Oma Raittiin kirjautuneiden määrä, tavoite yli 
2500 
 
Oma Raitissa näkyvät kaikki erikoissairaanhoi-
don varatut ajat (myös rtg ja laboratorio) 
 
Uusia lomakkeita käyttöön vähintään 4 kpl 
 
Lomakkeiden käytön prosessit kuvattu 
 
Digitaalisten palveluiden käyttötarpeet kytketty 
asiakaspolkukuvauksiin 
 
Etävastaanottomahdollisuus toteutettu Oma Rai-
tin kautta

4 Osallistava ja vuo-
rovaikutteinen asiak-
kuus 

Asiakkaat osallistuvat palvelu-
polkujen kuvaamiseen, uusien 
toimintojen / palveluiden kehit-
tämisprojekteihin ja uuden sai-
raalan suunnitteluun 
 
Asiakkaille markkinoidaan pal-
veluja monikanavaisesti 
 

Jokaisessa palvelupolkujen kuvaamisprojektissa 
ja muissa toimintojen kehittämisryhmissä on mu-
kana aina asiakasedustaja 
Sairaalasuunnittelun asiakasedustajille tehdään 
kysely teemalla ”kokemus osallisuudesta” 
 
Asiakkaille suunnattujen tapahtumien määrä sai-
raalan toiminnassa (vuosikello) 
 
Asiakasraadin tekemien tutustumiskäyntien 
määrä yksiköihin (min 5 käyntiä) 
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Markkinointikampanjoita asiakkaille jatketaan 
erillisen suunnitelman mukaisesti 
 

5 Näyttöön perus-
tuva hoito – laadu-
kas ja turvallinen 

Huippuosaaminen potilas-
turvallisuuden varmista-
miseksi. 
 
Kattava kokonaisvaltainen 
osaaminen asiakaspalve-
lussa ja potilasturvallisuu-
dessa (Suomen parhaan 20 
% joukossa) 
 

Käsidesin käyttö paranee edelliseen vuoteen 
verrattuna (tavoitetaso 80 l / 1.000 htpv) 
 
Henkilöstön influenssarokotuskattavuus yli 94 % 
 
Laiteturvallisuuden parantaminen, vastuuhenki-
löt nimetty ja laitehallintajärjestelmä otettu käyt-
töön  
 
Somatiikan vuodeosastojen lääkehoitoprosessit 
kuvattu 
 
Omavalvonta psykiatrian tulosalueella käytössä 
ja omavalvontasuunnitelmat tehty operatiivisella 
ja konservatiivisella tulosalueella 
 
Mitataan Happy or Not -laitteella palvelukoke-
muksen juurisyitä (hoitoonpääsy, tiedonsaanti, 
kohtaaminen, turvallisuus, avunsaanti), juuri-
syistä 90% positiivisia 
 
Yli 95 % suosittelee sairaalaa läheisilleen (pal-
velukokemusmittari), suositteluprosentti julkais-
taan internetsivuilla 
 
Palvelukokemusmittarin vertailuväittämien* hy-
vää kokemusta osoittavien arvojen (4 ja 5) 
osuus on yli 95 % ja huonoa kokemusta osoitta-
vien arvojen (1 ja 2) osuus alle 3 %. 
 
Palvelukokemusmittarin vertailuväittämien (*käy-
tössä kaikissa sh-piireissä) osalta KHKS tulokset 
ovat kaikissa väittämissä keskiarvoa parempia 
 
Palautelaitteet, joiden avulla voidaan mitata suo-
sitteluindeksiä (NPS) ovat pilottikäytössä ja suo-
sitteluindeksi on  yli 50  
 
Oppiportin Asiakaspalvelukoulutus otetaan käyt-
töön, 40 % henkilöstöstä suorittanut koulutuksen 
ensimmäisen vuoden aikana 
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Vuoden 2019 strategisten tavoitteiden toteutuminen

Hallitus 17.3.2020 § 49

Valmistelijat: sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta puh. 044 278 7320,
johtajaylilääkäri Sally Järvelä, johtajaylihoitaja Kirsi Leino, henkilöstöjoh-
taja Petri Alaluusua, talous- ja tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäki ja hal-
lintojohtaja Miia Luukko puh. 045 7734 5790

Yhtymähallitus on 24.9.2019 § 129 hyväksynyt kesällä hyväksytyn uu-
den strategian mukaiset strategiset tavoitteet ja mittarit vuodelle 2019. 
Tavoitteita ja mittareita päästiin määrittämään poikkeuksellisesti vasta 
syksyllä, koska uudistettu strategia oli valmistunut vasta kesällä. 

Alkuvuonna 2019 tapahtuneen sairaanhoitopiirin johtajan vaihdoksen ja 
uuden strategiakauden alkamisen seurauksena sairaanhoitopiirillä on 
siis vuoden 2019 osalta poikkeuksellisesti tarkasteltavana kahdet eri ta-
voitteet ja mittarit: vuoden 2019 talousarviossa määritetyt sekä syksyllä 
uuden strategian hyväksymisen jälkeen määritetyt. Talousarviossa 
määritettyjen tavoitteiden toteutuminen on arvioitu tilinpäätöskirjassa ja 
uuden strategian mukaiset tavoitteet tämän pykälän liitteessä. 

Asiakkaat: laadukasta hoitoa sinua kuunnellen

Hoitoon pääsyn tavoitteiden osalta päästiin tavoitteisiin osittain. Palvelu-
polkujen kuvaukset eivät toteutuneet suunnitellulla tavalla. Vuonna 2019
tehdyt ja päivitetyt hoitopolkukuvaukset antavat varsinaiselle palvelupol-
kutyölle kuitenkin hyvän pohjan.  Sähköisten palveluiden osalta päästiin 
eteenpäin mutta ei sillä vauhdilla kuin oli ajateltu. OmaRaitin käyttäjien 
määrä nousi noin 2000 henkilöön mutta palvelun sisältöä ei pystytty laa-
jentamaan. Uniapneapotilaiden etävastaanottoa suunniteltiin pitkälle 
mutta varsinainen käynnistys siirtyi vuoden 2020 puolelle.
Asiakkaiden osallistamisessa onnistuttiin hyvin. Assi sairaalan suunnit-
telussa on nimetty jokaiseen valmistelutyöryhmään asiakasedustaja, 
sairaalan pääaulassa on ollut useita tapahtumia, missä myös mukana 
potilasjärjestöjen edustajia.

Palvelukokemuksen osalta päästiin hyviin tuloksiin, sairaalaa suositte-
lee 93,9 % käyttäjistä, Happy or Not laitteilla annetuista juurisyitä 92 % 
oli positiivisia.

Laadukasta hoitoa potilasturvallisesti edisti 93 % henkilöstön rokotus-
kattavuus. Vuoden aikana toteutettiin myös käsidesin käyttökampanja ja
käsidesin käyttö parani 15 %:lla edelliseen vuoteen verrattuna.

Palkitseva työ

Strategian henkilöstöosiossa tavoitteet vuoden 2019 osalta toteutuivat 
melko hyvin. Keskeinen mittari, jatkuva henkilöstökysely, saatiin käyt-
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töön vasta joulukuussa. Arviointi perustuu siten vain yhden kuukauden 
tulokseen. Myöhäisestä käyttöönotosta johtuen vastaajien määrä jäi 
melko pieneksi. Tosin saadut tulokset osoittavat pääsääntöisesti tavoit-
teiden toteutuneen, vastauksista yli 75 prosenttia asettui vähintään ta-
voitetasolle. Poikkeuksena suositteluindeksi, jossa jäätiin reilusti miinuk-
sen puolelle. Lisäksi oman työn kehittämisen ja jatkuvan oppimisen 
osalta tulos jää vielä avoimeksi koska tähän liittyvät kysymykset eivät 
olleet vielä vastattavana. 

Kehityskeskusteluille asetettu tavoite, vähintään 65 % kattavuus, ei to-
teutunut. Tulos tältä osin on epävarma ja epäluotettava. Kehityskeskus-
telujen sisältöä ja rakennetta saatiin muutettua, tosin teknisiä puutteelli-
suuksia edelleen ilmenee. 

Sairauspoissaolojen vähentämisessä ei onnistuttu. Mittareiden toteutu-
mistilannetta ei myöskään ehditty käymään läpi yhteistyötoimikunnassa 
eikä johtoryhmissä. Perehdyttämiseen, etätyöhön sekä organisaatiokult-
tuurin edistämiseen asetetut tavoitteet toteutuivat.

Kumppanuudet

Arvoverkkosuunnitelman ensimmäinen versio laadittiin strategian mu-
kaisesti vuoden 2019 aikana ja otettiin käyttöön vuoden 2020 tammi-
kuussa. Suunnitelman mukaisesti kumppanuuksien arviointi käynnistet-
tiin, joskaan systemaattiseen työhön tältä osin ei ollut mahdollisuuksia. 
Toiminta keskittyi erityisesti strategisiin kumppanuuksiin: erityisvastuu-
alueen muihin sairaanhoitopiireihin, kuntaomistajiin ja Hämeen ammatti-
korkeakouluun.

Strategian mukainen päätös Tays Kehitysyhtiön toiminnan käynnistämi-
sestä tehtiin vuoden 2019 aikana.

Sijoitus terveyteen

Sijoitus terveyteen on sairaanhoitopiirin uuden strategian talousnäkökul-
maa edustava peruspilari. Tästä näkökulmasta strategian tavoitteena on
toiminnan pitäminen kestävällä pohjalla nyt ja tulevaisuudessa. Tämän 
mahdollistaa läpinäkyvä raportointi, systemaattinen johtaminen, auto-
maatio ja teknologian hyödyntäminen.

Loppuvuoden aikana toteutuneista tavoitteista voidaan mainita mm. 
seuraavat:

- Sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien yhteisen talousarviosuunnitte-
lun ja vuodelle 2021 laadittavien palvelusopimusten valmistelun 
aloittaminen 

- Palvelutarpeen seurantaan liittyvien kuntakohtaisten suoritetietojen 
säännöllisen käsittelyn aloittaminen

- Talouden uuden kuukausiraportoinnin ja ennustemallin käyttöönotto
- Tuottavuusohjelman laadinta ja raportointiaikataulusta sopiminen
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- Liiketoimintaosaamisen opintojaksojen ottaminen sairaanhoitopiirin 
koulutusohjelmaan

- Kestävän kehityksen periaatteiden laadinta aloitetaan yhteistyössä 
Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa.

Liite (4) Vuoden 2019 strategisten tavoitteiden toteuma

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2019 
strategisten tavoitteiden toteumatilanteen ja toimittaa ne edelleen val-
tuustolle tiedoksi.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 9.6.2020 § 13

Liite (8) Vuoden 2019 strategisten tavoitteiden toteuma

Hallitus: Valtuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2019 strategisten tavoit-
teiden toteuman.

Päätös:
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ASIAKKAAT: LAADUKASTA HOITOA SINUA KUUNNELLEN
KESKEISET OSA‐ALUEET TAVOITETASO MITTARIT TAVOITTEIDEN TOTEUMA

1. Sujuva ja oikea‐aikainen hoitoonpääsy Lähetteet käsitellään heti * Lähetteiden käsittelyaika alle 3 pv (90 % < 3 pv) * Toteutui: 90, 1 % lähetteet käsitelty alle 3 päivässä
Hoitoonpääsytakuu * Hoitoonpääsy‐mediaani (< 30 pv) * Mediaani 37 (31.12.2019)

* Ensikäynnille pääsyn mediaani (< 20 pv) * Mediaani 29 (31.12.2019)
* Leikkaustoimenpiteiden odotusajan mediaani (< 65 
pv)

* Mediaani  54 (31.12. 2019) 

* Asiakas saa (toimenpide)ajan päätöksentekohetkellä ‐ 
”anna aika asiakkaalle” kampanja ( >80 % aika annettu)

* Aika annettu 80,2 %, toimenpideajan saaneet 71,7 %, erillistä 
kampanjaa ei ollut

2. Tieto hoidon etenemisestä Asiakaspolkujen kuvaukset tehty & palaute 
kytketty kokemuspisteisiin

* 1 palvelupolku/tulosalue, (2019) joihin liittyy 
palvelukokemuspilotti koko polulta 

* Ei toteutunut vuonna suunnitellulla tavalla. Vuonna 2019 tehdyt ja 
päivitetyt hoitopolkukuvaukset antavat kuvaustyölle pohjan. Kuvaustyö 
yhtenäisellä konseptilla alkaa palvelusuunnittelijan rekrytoinnin myötä. 
Kuvaustyökaluksi on ostettu Wordpress‐julkaisuohjelmalla tehty 
mobiiliskaalautuva malli Kaufmann‐palvelumuotoilutoimistolta.

3. Suurivolyymisten asiakasryhmien hoitopolulla 
mahdollisuus digitaalisten palvelujen käyttöön

* Digitaalisten palvelujen käyttöönottosuunnitelma 
valmistuu

* Ei toteutunut suunnitelussa muodossa.Digiprojektipäälliikö 
irtisanoutui ja uusi saatiin rekrytoitua vasta vuoden 2020 alkupuolella. 
Uniapneapotilaiden etävastaanottoa suunniteltiin pitkälle mutta 
käynnistys siirtyy vuoden 2020 puoelle järjestelmän hankinnan vuoksi.

* Omaraitin sisältämä palvelutarjonta laajenee 
(käyttöönotto ja pilotointi uniapnea‐yksikössä)

* Omaraitin sisältämä palvelutarjonta ei ole vielä laajentunut. Sen 
lanseeraus on kuitenkin tehty ja palveluun kirjautuneita on lähes 2000. 
Palvelussa nähdään osittain menneet ja tulevat ajanvaraukset. Kolmen 
yksikön asiakkaiden on mahdollista täyttää sähköisesti esitietolomake. 
Projekti etenee uuden digiprojektipäällikön rekrytoinnin jälkeen.

4. Osallistava ja vuorovaikutteinen asiakkuus Asiakkaat osallistuvat  palvelupolkujen 
kuvaamiseen, uusien toimintojen /palveluiden 
kehittämisprojekteihin ja uuden sairaalan 
suunnitteluun

* Asiakkaiden osallistujien määrä/palvelupolku 
(vähintään yksi asiakasedustaja mukana / 
suunnitteluryhmä)

* Palvelupolkujen kuvaustyötä yhtenäisellä konseptilla ei ole vielä 
aloitettu.  Aiemmin tehtyjen polkukuvausten osalta asiakkaat ovat 
olleet mukana joko haastateltuina tai arvioimassa tehtyä polkua.

Asiakkaille markkinoidaan palveluja 
monikanavaisesti

* Asiakkaiden osallistujien määrä/ 
sairaalasuunnitteluryhmä (vähintään yksi 
asiakasedustaja mukana / suunnitteluryhmä)

* Sairaalasuunnittelun ryhmissä on nimettyinä asiakasedustajat

*Asiakkaille suunnattujen tapahtumien määrä 
sairaalan toiminnassa (suunnitteluvuosikello on 
olemassa)

* Sairaalan pääaulassa järjestettiin useita tapahtumia esimerkiksi 
Nenäpäivä ja lapsi mukaan töihin päivä ja  potilasturvallisuuteen liittyvä 
lääkehoidon päivä. Aulatapahtumien vuosikello valmistui vuoden 
lopussa. Suunnittelussa on huomioitu potilasjärjestöjen toiveet ja 
kommentit. Vuosikello käsitellään  palvelutuotannon joryssä 7.2. 2020 
ja potilasjärjestöjen tapaamisessa 5.3.2020

Monimuotoiset sähköiset palvelut
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*”Asiakkaan kokemustieto markkina‐aseeksi”‐ tarinat  
näkyviin internetsivuille ja strategian vahvistamisen 
markkinointikampanja asiakkaille käynnistetty

* Yksittäisiä tarinoita julkaistu Facebook sivuilla mutta laajemmin 
tarinoita ei ole viety internet‐sivuille. 

* Strategian jalkauttamismateriaalissa Asiakkuus tarinallistettu

5. Näyttöön perustuva hoito – laadukas ja 
turvallinen

Huippuosaaminen potilasturvallisuuden 
varmistamiseksi

* Sairaalahygieniakampanja rokotuskampanjan tapaan; 
sairaalainfektioiden määrä laskee edelliseen vuoteen, 
käsidesin käyttö paranee edelliseen vuoteen 
verrattuna (käsidesin käyttö > 95 % tavoitteesta [50,7 l 
/ 1.000 htpv])

* Infektioden estokampanja (käsihygieniä, käsidesin käyttö) toteutettu. 
Käsidesin käyttö on lisääntynyt 15% edellisestä vuodesta (n.50l/ 
1.000htpv)

Kattava kokonaisvaltainen osaaminen 
asiakaspalvelussa ja potilasturvallisuudessa 
(Suomen parhaan 20 % joukossa)

* Henkilöstön rokotuskattavuus yli 90 % * Vuonna 2019 hoitoon osallistuvan henkilöstön rokotuskattavuus oli 
93%

* Mitataan Happy or Not ‐laitteella palvelukokemuksen 
juurisyitä (hoitoonpääsy, tiedonsaanti, kohtaaminen, 
turvallisuus, avunsaanti), juurisyistä ¾ positiivisia

* Happy or Not‐laitteilla annetuista juurisyistä positiivisia oli 92%

* Yli 95 % suosittelee sairaalaa läheisilleen 
(palvelukokemusmittari), suositteluprosentti 
julkaistaan internetsivuilla

* Vuonna 2019 sairaalaa suosittelevien prosenttiosuus oli 93,9 %

* Palvelukokemusmittarin vertailuväittämien* hyvää   
kokemusta osoittavien arvojen (4 ja 5) osuus on yli 95 
% ja huonoa kokemusta osoittavien arvojen (1 ja 2) 
osuus alle 3 %.

* Palvelukokemusmittarin viiden vertailuväittämän* hyvää kokemusta 
osoittavien arvojen 4 ja 5 osuus ylitti kolmen väittämän kohdalla 95% ja 
huonoa kokemusta osoittavien arvojen osuus jäi yhtä lukuun ottamatta 
alle 3 %
* Asiakkuuskertomus 2019 julkaistaan internetsivuilla
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HENKILÖSTÖ: PALKITSEVA TYÖ

KESKEISET OSA‐ALUEET TAVOITETASO MITTARIT TAVOITTEIDEN TOTEUMA
1. Matala hierarkia Lisätään vastuuta ja luottamusta hierarkiaa  * Henkilöstökyselyn tulokset kuukausittain käytössä  * Kysely saatiin vastattavaksi joulukuussa

vähentämällä 10/19 alkaen
Mahdollistava ja kannustava johtaminen * Tavoitetaso suositteluindeksille >20 ja väittämille >  * Suositteluindeksi ei toteutunut., oli ‐31
Sähköisten prosessien ja työkalujen toimivuutta pitää osittain paikkansa vastauksista 78 prosenttia vähintään taso "pitää osittain paikkansa"
parannetaan * Sairauspoissaolot vähenee kolmella prosentilla v 2018 * Sairauspoissaolot eivät vähentyneet
Tiimimäinen työskentelytapa verrattuna

* Säännöllinen seuranta ja arviointi ytt/joryt * Ei seurantaa vielä yhteistyötoimikunnassa eikä johtoryhmissä

2. Oman työn kehittäminen ja jatkuva oppiminen Keskeiset osaamisalueet ja kehittämistä * Henkilöstökyselyn tulokset kuukausittain * Kysely ollut vastattavana joulukuussa
vaativat osaamisalueet tunnistettu * Suositteluindeksi >20 ja väittämät väh. "pitää osittain  * Suositteluindeksi ei toteutunut., oli ‐31
Koko organisaation osaamisperusteiset paikkansa" vastauksista yli 54 prosenttia vähintään taso "pitää osittain paikkansa"
koulutussuunnitelmat + yksilölliset suunnitelmat * Koulutuspäivien määrän lisäämisestä on olemassa  * Suunnitelma koulutuspäivien määrän lisäämisestä on tehty, ei vielä esitelty 
Urakehityksen mahdollistaminen (urapolkumalli) suunnitelma vuodelle 2020

* Kehityskeskustelujen kattavuus väh. 65 % * Kehityskeskustelujen kattavuus ei toteutunut koko organisaation osalta, jäi 45 
prosenttiin

* Kehityskeskustelujen jatkokehittämisestä strategian  * Kehityskeskustelujen sisältö on uudistettu, sovelluksessa puutteellisuuksia
suuntaan on laadittu suunnitelma Kehityskeskustelut on koettu hyödyllisemmiksi kuin aiemmin, sairaalahenkilöstön 

hyvinvointikyselyn tulosten perusteella
* Säännöllinen seuranta ja arviointi ytt/joryt * Ei seurantaa vielä yhteistyötoimikunnassa eikä johtoryhmissä

3. Elämän ja työn yhteensovittaminen joustavasti Yksilölliset ja joustavat ratkaisut työn ja työn  * Henkilöstökyselyn tulokset kuukausittain * Kysely ollut vastattavana joulukuussa
ulkopuolisen elämän yhteensovittamiseen * Suositteluindeksi >20 ja väittämät väh. "pitää osittain  * Suositteluindeksi ei toteutunut., oli ‐31
Joustava työajan käyttö paikkansa" vastauksista yli 78 prosenttia vähintään taso "pitää osittain paikkansa"
Etätyöskentelyn lisääminen * Työmatkaedun käyttäjien määrä väh. 7 % hlöstöstä * Ei toteutunut, työmatkaedun käyttäjien määrä v. 2019 lopussa 122 (6,3% , 

hlöstömäärä 1944)
Työmatkaliikenteen kehittäminen * Perhevapaiden, työaikapankkivapaiden ja opintovapaiden * Ei toteutunut

käytöstä laadittu suunnitelma
* Etätyöedellytysten selvitys ja lisäämisen suunnittelu * Selvitys ja valmistelu on käynnistetty.
käynnistetty
* Säännöllinen seuranta ja arviointi ytt/joryt * Ei seurantaa vielä yhteistyötoimikunnassa eikä johtoryhmissä

4. Arvostava työyhteisö Työyhteisössä arvostava dialogi ja hyvä ilmapiiri * Henkilöstökyselyn tulokset kuukausittain * Kysely ollut vastattavana joulukuussa
Työyhteisötaitoja kehitetään * Suositteluindeksi >20 ja väittämät väh. "pitää osittain  * Suositteluindeksi ei toteutunut., oli ‐31
Laadukas ja riittävä perehdyttäminen paikkansa" vastauksista yli 80 prosenttia vähintään taso "pitää osittain paikkansa"

* Uuden henkilöstön perehdytyksen sähköinen työkalu  * Perehdytyksen sähköinen työkalu on hankittu ja pilotointi käynnistetty.
hankittu ja pilotoitu. Tulo‐ ja lähtöprosessit on määritelty
* Organisaatiokulttuurikyselyn palautteen perusteella * Kulttuuriselvityksen tulokset on käsitelty laajasti organisaatiossa ja
saatu palaute analysoitu ja jatkotoimet suunniteltu jatkotoimet ovat käynnistyneet.
* Säännöllinen seuranta ja arviointi ytt/joryt * Ei seurantaa vielä yhteistyötoimikunnassa eikä johtoryhmissä
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KUMPPANUUDET

KESKEISET OSA‐ALUEET TAVOITETASO MITTARIT TAVOITTEIDEN TOTEUMA
Arvoverkkosuunnitelman päivittäminen * Arvoverkkosuunnitelma laadittu v. 2019 aikana * Arvoverkkosuunnitelman ensimmäinen versio laadittu
Kumppanuudet arvioitu ja luokiteltu * Kumppanuuksien arviointi käynnistetty * Kumppanuuksien arviointi käynnistetty, mutta systemaattinen arviointi 

ei vielä ole likimainkaan toteutunut
Sopimusten päivittäminen vastaamaan luokitusta * Uusien sopimusten osalta arvoverkkosuunnitelman mukaisten 

toimenpiteiden käynnistäminen
* Käynnistynyt joiltakin osin (esim. HAMK)

Kumppanuuksien kehittämien luokitusten määrittämin 
tavoittein

* Päätös Tays Kehitysyhtiön toiminnan käynnistämisestä on tehty * Tays Kehitysyhtiön käynnistämisestä on tehty päätös ja konkreettiset 
toimenpiteet käynnissä
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SIJOITUS TERVEYTEEN
KESKEISET OSA‐ALUEET TAVOITETASO MITTARIT TAVOITTEIDEN TOTEUMA

1. Olemme hyvä hoidon edelläkävijä – Tuemme uusien tutkimustietoon perustuvien * Hoidon vaikuttavuuden mittaus ja tulosten käyttö
tekemisemme perustuu tutkittuun työtapojen ja menetelmien käyttöönottoa   työmenetelmien kehittämisessä (Määritelty ja otettu
tietoon potilaiden hoidossa   käyttöön) * Tietyt sairausryhmät mukana. Suunnittelu

* Tuloksia tuottavien työmenetelmien käyttöönotto    jatkosta aloitettu (Hanna, Terhi, Mirja ja Tero)
  (vaikuttavuusarviointia on hyödynnetty aina ennen
  uusien hoitomenetelmien käyttöönottoa)

2. Ennakoimme palvelutarpeen – Arvioimme suunnitelmallisesti palveluiden * Arvioimme suunnitelmallisesti palveluiden * Tilaajarenkaan kokoukseen tuodaan jatkossa
tiedämme mitä tarvitaan tarvetta, sisältöä ja kehittämistä tarvetta, sisältöä ja kehittämistä   säännöllisesti kuntakohtaiset seurantatiedot

* Lähetemäärien seuranta ja analytiikka siitä, minne * Palvelusopimukset kuntien kanssa valmisteilla
lähetteet ohjataan, on käytössä
* Potilasryhmäkohtaiset kustannusennusteet kunnittain * Kesken
otettu käyttöön

3. Käytämme resurssit tehokkaasti / järkevästi – Panostamme kustannustehokkaaseen *  DRG‐pistetuottavuusmittaus otettu käyttöön * Kesken
tuottavuuden kasvu teknologiaan   soveltaen HUS:n käyttämää menettelytapaa

* Kansallisissa vertailuissa tuottavuuden * THL:n vertailu vuoden 2019 osalta tulossa keväällä 2020 (bencmarking)
  positiivinen kehitys
* Sähköisen asioinnin osuus palveluiden käytöstä (> * Sähköisen asioinnin osuus kaikista käynneistä 18,9 %.
  20 % [Käyntityypit HK ja 0A])
* Verkkoasiakkaiden lukumäärä (Oma raittiin * Oma raittiin rekisteröityneitä vuodenvaihteessa 1 900 
  rekisteröityneiden määrä > 1.000 vuoden 2019
  lopussa)
* Sairaspoissaolokustannukset < 3 % maksetuista * Tavoite ei toteutunut
  palkoista
* Lisätyökustannukset (< 550.000 €) * Tavoite ei toteutunut

4. Pidämme talouden tasapainossa Raportointimme on ajantasaista * Laaditaan realistiset budjetit ja pysytään budjetissa * Vuoden 2019 talousarvion toteuma alijäämäinen 2,7 milj. euroa.
Panostamme liiketoimintaosaamiseen * Kuukausiraportointi ja toiminnan ja talouden * Kuukausiraportointi valmis ja ennustemalli

  ennusteet (ennustevuosikello määritelty ja    valmis, esitelty 25.2 johtoryhmässä
  lukittu, poikkeamista tulosaluejohdon ja * Vuosikelloehdotus laadittu, käsittelu strategia‐
  controllerin yhdessä laatima analyysi ja    joryssä 10.2.
  toimenpidesuunnitelma laadittu. Toimenpiteet * Tuottavuusohjelman jatkossuunnittelu 
  viedään yhtymän etappimalliin)   aloitettu 7.2 jatkuu ja liitetään vuoden 2021 TA‐valmisteluun
* Selkeä määritys raportoinnista ja niiden * Tuottavuusohjelma raportointiaikataulu
  tarkastelusta eri johtoryhmissä on tehty   johtoryhmälle ja hallitukselle sovittu
* Kuntien ja kuntayhtymien yhteinen * Yhteiselle taloussuunnittelulle laadittu runko
  taloussuunnittelu käynnistetty    joka on esitelty tilaajarenkaalle 13.2.
* Koulutussuunnitelmaan sisällytetään vuosittain * Koulutussuunnitelmaan lisätty opintojaksot
  henkilöstöjohtamisen, liiketoimintajohtamisen ja * Lisäksi HAMK:n kanssa sovittu opintojaksojen

Valtuusto 09.06.2020 § 13 Liite 8



  talousosaamisen jaksot   suunnittelusta jatkossa

5. Toimimme kestävän kehityksen periaatteella Otamme vastuun kestävän kehityksen * Kestävän kehityksen periaatteet luotu * Sovittu HAMK:n kanssa yhteisestä suunnittelusta
mukaisesta toiminnasta    Mukana sairaanhoitopiirin tekninen toimi

* ASSI:n suunnitteluun liitetty mukaan kestävä kehitys

6. Elinvoimaa Hämeeseen Olemme arvostettu työnantaja ja * Vapaan hoitopaikan valinta < 11 M€ * Toteuma 11,5 Me
vetovoimainen oppimisympäristö * Henkilöstökyselyn tulokset: suositteluindeksi > 20 * Ei toteutunut 2019, tavoitteeksi vuonna 2020
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Strategiset tavoitteet ja mittarit vuodelle 2020

Hallitus 17.3.2020 § 50

Valmistelijat: sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta puh. 044 278 7320,
johtajaylilääkäri Sally Järvelä, johtajaylihoitaja Kirsi Leino, henkilöstöjoh-
taja Petri Alaluusua, talous- ja tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäki ja hal-
lintojohtaja Miia Luukko puh. 045 7734 5790

Yhtymävaltuusto on kesällä 2019 hyväksynyt kuntayhtymälle uudistetun
strategian vuosille 2019-2021 ja valtuuttanut samalla yhtymähallituksen 
hyväksymään tavoitteille mittarit.

Sairaanhoitopiirin strategiajohtoryhmä vastaa yhtymätasolla strategian
toteutumisesta, mittareiden laatimisesta ja strategisten tavoitteiden ke-
hittämisestä. Tulosalueiden johtoryhmät vastaavat ja seuraavat omalta
osaltaan strategian toteutumisesta ja raportoivat siitä kuukausittain 
edelleen kliinisten tulosalueiden osalta palvelutuotannon johtoryhmälle
sekä strategiajohtoryhmälle. Strategiajohtoryhmä huolehtii siitä, että
strategian tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle
osavuosikatsauksien yhteydessä.

Vuodelle 2020 strategiakorteittain laaditut tavoitteet ja mittarit ovat liit-
teenä. 

Asiakkaat

Asiakkuuksien osalta strategisina mittareina on osin samoja mittareita 
kuin vuonna 2019. Kaikkia näitä ei kyetty vuoden 2019 aikana saavutta-
maan.

Uusia kokonaisuuksia ovat asiakaspolkujen kuvauksen ja käyttöönoton 
laajentaminen viiteen asiakaspolkuun vuoden 2020 aikana. Digitaalisten
palveluiden toteuttaminen on tavoitteena viedä eteenpäin vuoden 2020 
aikana ja mittareina on tähän liittyviä tavoitteita. Kolmantena laajentu-
neena alueena on laadukkaaseen ja turvalliseen hoitoon liittyvät tavoit-
teet. Tähän liittyy mm. omavalvontasuunnitelmien laajentaminen kaikille
sairaalan kliinisille tulosalueille.

Palkitseva työ

Vuoden 2020 osalta keskeisenä mittarina toimii edelleen jatkuva henki-
löstökysely. Pääosin muutkin mittarit pidetään ennallaan ja jatketaan 
vuonna 2019 valmisteluvaiheeseen jääneiden toimenpiteiden loppuun-
saattamista. Oman työn kehittämisen ja jatkuvan oppimisen osalta mit-
tareita on tarkistettu ja tarkennettu. Kehityskeskusteluita käydään edel-
leen, mutta niiden kattavuus -mittari on jätetty pois epäluotettavan tulok-
sen takia. 

14. §
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Kumppanuudet

Keskeistä vuoden 2020 toiminnassa on arvoverkkosuunnitelman sovel-
tamisen käynnistäminen. Siten mittareina on yhteistyökumppanuuk-
siemme määrittely arvoverkkosuunnitelman mukaisesti ja toimenpitei-
den käynnistäminen erityisesti strategisten kumppanien kanssa.

Keskeinen strateginen kumppanin on Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja 
erityisesti Tähtisairaala-hankkeen konkreettinen edistäminen aikataului-
neen on päivitettävä vuoden 2020 aikana ja tämän toteuttaminen siten 
yksi tämän strategisen kohdan mittari.

Sijoitus terveyteen

Sijoitus terveyteen sisältää sairaanhoitopiirin strategian talousnäkökul-
maan liittyvät tavoitteet ja niiden mittarit. Tavoitteena on toiminnan pitä-
minen kestävällä pohjalla nyt ja tulevaisuudessa. Tämän mahdollistaa 
läpinäkyvä raportointi, systemaattinen johtaminen, automaatio ja tekno-
logian hyödyntäminen.

Vuoden 2020 tavoitteiden toteutumisen kannalta keskeisiä mittareita 
ovat mm. seuraavat:
- Hoidon vaikuttavuusmittareiden valmistuminen
- Sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien yhteisen talous- ja toimintasuun-

nittelun aloittaminen
- Tuottavuuden mittaustavan määrityksen valmistuminen
- Talouden ennusteiden säännöllinen laadinta ja hyödyntäminen
- Kestävän kehityksen periaatteiden ja käsitteiden määrittely

Tavoitteiden toteuttamiselle on laadittu aikataulu, joka sisältyy sairaan-
hoitopiiri etappimalliin. 

Liite (5) Tavoitteet ja mittarit 2020
Etappimalli

 
Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaiset 
strategiset tavoitteet ja mittarit vuodelle 2020 ja toimittaa ne tiedoksi val-
tuustolle. 

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 9.6.2020 § 14

Liite (9) Tavoitteet ja mittarit 2020
Etappimalli

Hallitus: Valtuusto merkitsee tiedoksi strategiset tavoitteet ja mittarit 
vuodelle 2020.

Päätös:

Valtuusto Kokouspäivä

09.06.2020

Esityslista
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KHSHP strategia 2019-21: 
mittarit 2020
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Asiakkaat: laadukasta hoitoa – sinua kuunnellen
Omistaja: Kirsi Leino

Tavoiteltu lopputulema Jokainen asiakas kohdataan ja hoidetaan yksilönä.

Mahdollistajat Asiakasnäkökulmasta tehdään hoitopolkujen palveluiden kuvaukset, jotka mahdollistavat asiakkaille sujuvan hoidon kotoa kotiin. Asiakkaan 
palvelupolulla  kriittiset kokemuspisteet tunnistetaan ja palvelukokemusta mitataan koko polun näkökulmasta. Asiakkaille luodaan
mahdollisuuksia sähköisten palveluiden käyttöön.  Asiakkaalle jää palvelukokemus,  johon liittyy positiivinen tunnejälki ja halu suositella sairaalaa. 
Asiakasviestinnän osaaminen ja asiakaspalveluasenne korostuvat. Turvalliset hoitoprosessit, joiden laatua kehitetään jatkuvasti.

Tavoitetaso Suurivolyymiset hoitopolut kuvattu (60 % potilasvirrasta), asiakaspalautetta kerätään systemaattisesti kriittisissä kokemuspisteissä, digitaaliset 
työkalut otettu käyttöön,  potilasturvallisuus varmistettu 

2

Keskeiset osa‐alueet Tavoitetaso 2019‐2021 Mittari 2020

1 Sujuva ja oikea‐aikainen 
hoitoonpääsy

‐ Lähetteet käsitellään heti
‐ Hoitoonpääsytakuu

‐ Lähetteiden käsittelyaika alle 3 pv (90 % < 3 pv)
‐ Hoitoonpääsy‐mediaani (< 30 pv)
‐ Ensikäynnille pääsyn mediaani (< 20 pv)
‐ Leikkaustoimenpiteiden odotusajan mediaani (< 65 pv)
‐ Asiakas saa (toimenpide)ajan päätöksentekohetkellä  ( >80 % aika annettu)
‐ Asiakaskyselyn väittämä; Pääsin hoitoon/vastaanotolle riittävän nopeasti (ka > 4,6)
‐ Innolinkin kyselyssä ‐Vapaan hoitopaikan valintatilanteessa KHKS:n (Hämeenlinna)  

valitsee  maakunnan asukkaista 40% (edellinen kysely 36,9)

2 Tieto hoidon etenemisestä ‐ Asiakaspolkujen kuvaukset tehty & 
palaute kytketty kokemuspisteisiin

‐ Tehtynä vähintään  5 asiakaspolkukuvausta, joihin yhdistetty kokemuksen kuvaus ja 
määritelty kriittiset kokemuspisteet. 

‐ Polkukuvaksiin määritellään kriittiset kokemuspisteet sekä asiakkaiden että 
henkilökunnan näkökulmasta ja etsitään tapa mitata näitä

3 Monimuotoiset sähköiset palvelut ‐ Suurivolyymisten asiakasryhmien 
hoitopolulla mahdollisuus digitaalisten 
palvelujen käyttöön

‐ Oma Raittiin kirjautuneiden määrä, tavoite yli 2500
‐ Oma Raitissa näkyvät kaikki erikoissairaanhoidon varatut ajat (myös rtg ja laboratorio)
‐ Uusia lomakkeita käyttöön vähintään 4 kpl
‐ Lomakkeiden käytön prosessit kuvattu
‐ Digitaalisten palveluiden käyttötarpeet kytketty asiakaspolkukuvauksiin
‐ Etävastaanottomahdollisuus toteutettu Oma Raitin kautta
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3

Keskeiset osa‐alueet Tavoitetaso 2019‐2021 Mittari 2020

4 Osallistava ja vuorovaikutteinen 
asiakkuus

‐ Asiakkaat osallistuvat  palvelupolkujen 
kuvaamiseen, uusien toimintojen / 
palveluiden kehittämisprojekteihin ja uuden 
sairaalan suunnitteluun

‐ Asiakkaille markkinoidaan palveluja 
monikanavaisesti

‐ Jokaisessa palvelupolkujen kuvaamisprojektissa  ja muissa  toimintojen 
kehittämisryhmissä on mukana aina asiakasedustaja

‐ Sairaalasuunnittelun asiakasedustajille tehdään kysely teemalla ”kokemus 
osallisuudesta”

‐ Asiakkaille suunnattujen tapahtumien määrä sairaalan toiminnassa (vuosikello)
‐ Asiakasraadin tekemien tutustumiskäyntien määrä  yksiköihin (min 5 käyntiä)
‐ Markkinointikampanjoita asiakkaille jatketaan erillisen suunnitelman mukaisesti

5 Näyttöön perustuva hoito –
laadukas ja turvallinen

‐ Huippuosaaminen potilasturvallisuuden 
varmistamiseksi

‐ Kattava kokonaisvaltainen osaaminen 
asiakaspalvelussa ja potilasturvallisuudessa 
(Suomen parhaan 20 % joukossa)

‐ Käsidesin käyttö paranee edelliseen vuoteen verrattuna (tavoitetaso 80 l / 
1.000 htpv)

‐ Henkilöstön influenssarokotuskattavuus yli 94 %
‐ Laiteturvallisuuden parantaminen, vastuuhenkilöt nimetty ja 

laitehallintajärjestelmä otettu käyttöön 
‐ Somatiikan vuodeosastojen lääkehoitoprosessit kuvattu
‐ Omavalvonta psykiatrian tulosalueella käytössä ja omavalvontasuunnitelmat 

tehty operatiivisella ja konservatiivisella tulosalueella
‐ Mitataan Happy or Not ‐laitteella palvelukokemuksen juurisyitä (hoitoonpääsy, 

tiedonsaanti, kohtaaminen, turvallisuus, avunsaanti), juurisyistä 90% positiivisia
‐ Yli 95 % suosittelee sairaalaa läheisilleen (palvelukokemusmittari), 

suositteluprosentti julkaistaan internetsivuilla
‐ Palvelukokemusmittarin vertailuväittämien* hyvää kokemusta osoittavien 

arvojen (4 ja 5) osuus on yli 95 % ja huonoa kokemusta osoittavien arvojen (1 ja 
2) osuus alle 3 %.

‐ Palvelukokemusmittarin vertailuväittämien (*käytössä kaikissa shpiireissä) 
osalta KHKS tulokset ovat  kaikissa väittämissä  keskiarvoa parempia

 Palautelaitteet, joiden avulla voidaan mitata suositteluindeksiä (NPS) ovat 
pilottikäytössä ja suositteluindeksi  on  yli 50

‐ Oppiportin Asiakaspalvelukoulutus otetaan käyttöön,  40 % henkilöstöstä 
suorittanut koulutuksen ensimmäisen vuoden aikana
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Henkilöstö: palkitseva työ
Omistaja: Petri Alaluusua

Tavoiteltu lopputulema Houkutteleva ja arvostava työyhteisö, jossa osaajat voivat vaikuttaa työnsä sisältöön

Mahdollistajat Keskeiset kehittämisalueet tunnistettu ja linkitetty hoitopolkuihin, osaamisen systemaattinen kehitys, mahdollistava ja 
kannustava johtaminen, teknologia henkilöstön tukena ja apuna

Tavoitetaso Suunnitelmat osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvoinnin lisäämiseen tehty koko henkilöstölle, työntekijöiden tyytyväisyys ja 
työnantajamaine vertailuorganisaatioiden kärkiryhmää

4

Keskeiset osa‐alueet Tavoitetaso 2019‐2021 Mittari 2020

1 Matala hierarkia ‐ Lisätään vastuuta ja luottamusta hierarkiaa 
vähentämällä 

‐ Mahdollistava ja kannustava johtaminen
‐ Sähköisten prosessien ja työkalujen toimivuutta 

parannetaan 
‐ Tiimimäinen työskentelytapa

‐ Henkilöstökyselyn tavoitetaso suositteluindeksille >20 
ja muiden väittämien vastauksista väh. 75 %  pitää 
osittain paikkansa tai parempi

‐ Sairauspoissaolot vähenevät kolmella prosentilla v. 
2019 verrattuna

2 Oman työn kehittäminen ja jatkuva 
oppiminen

‐ Keskeiset osaamisalueet ja kehittämistä vaativat 
osaamisalueet tunnistettu

‐ Koko organisaation osaamisperusteiset 
koulutussuunnitelmat + yksilölliset suunnitelmat

‐ Urakehityksen mahdollistaminen (urapolkumalli)

‐ Henkilöstön koulutuspäivien määrää lisätään 3 % 
edellisestä vuodesta

‐ Sisäisten koulutusten koulutuspäivien määrää lisätään 
3 % edellisestä vuodesta

‐ Urapolkumallin pilotointi käynnistetty
‐ Sisäisistä koulutuksista kerätään palaute ja tavoitteena 

on yleisarvosana keskiarvo > 3.8 (asteikolla 1‐5)
‐ Systemaattinen osaamisen kehittäminen, 

koulutusmyönteinen ilmapiiri koko organisaatiossa
‐ Henkilöstökyselyn väittämien vastauksista väh.  75 % 

"pitää osittain paikkansa” tai parempi
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5

Keskeiset osa‐alueet Tavoitetaso 2019‐2021 Mittari 2020

3 Elämän ja työn yhteensovittaminen 
joustavasti

‐ Yksilölliset ja joustavat ratkaisut työn ja työn 
ulkopuolisen elämän yhteensovittamiseen

‐ Joustava työajan käyttö
‐ Etätyöskentelyn lisääminen 
‐ Työmatkaliikenteen kehittäminen

‐ Henkilöstökyselyn väittämien vastauksista  väh. 75 %  
"pitää osittain paikkansa” tai parempi

‐ Työmatkaedun käyttäjien määrä väh. 7 % henkilöstöstä
‐ Perhevapaiden, työaikapankkivapaiden ja 

opintovapaiden käytöstä laadittu suunnitelma
‐ Etätyöskentelyohjeistus päivitetty ja etätyöedellytyksiä 

parannettu

4 Arvostava työyhteisö ‐ Työyhteisössä arvostava dialogi ja hyvä ilmapiiri
‐ Työyhteisötaitoja kehitetään
‐ Laadukas ja riittävä perehdyttäminen

‐ Henkilöstökyselyn väittämien vastauksista väh. 75 % 
"pitää osittain paikkansa” tai parempi

‐ Uuden henkilöstön perehdytyksen sähköinen työkalu 
käytössä
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Kumppanuudet: yhdessä arvoa asiakkaalle

Omistaja: Seppo Ranta

Tavoiteltu lopputulema Yhteistyökumppanimme ovat alansa parhaita

Mahdollistajat Arvoverkkosuunnittelu, sopimukset, hallintamalli, kumppanuuksien johtaminen

Tavoitetaso Kumppanuudet varmistavat kykymme saavuttaa strategiset tavoitteemme

6

Keskeiset osa‐alueet Tavoitetaso 2019‐2021 Mittari 2020

‐ Arvoverkkosuunnitelman päivittäminen
‐ Kumppanuudet arvioitu ja luokiteltu
‐ Sopimusten päivittäminen vastaamaan luokitusta
‐ Kumppanuuksien kehittämien luokitusten 

määrittämin tavoittein

‐ Kumppanuudet on arvioitu arvoverkkosuunnitelman 
mukaisesti

‐ Uusiin sopimuksiin on huomioitu 
arvoverkkosuunnitelman näkökohdat

‐ Vähintään kahden strategisen kumppanin kanssa on 
käynnistetty yhteisen strategian kehittäminen

‐ Tähtisairaalan etenemisestä on muodostettu selkeä 
näkemys

Palveluverkoston yhteinen strategia synnyttää arvoverkon, jolla on yhteinen tulevaisuusvisio.
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Sijoitus terveyteen
Omistaja: Tero Pitkämäki

Tavoiteltu lopputulema Toiminta on kestävällä pohjalla nyt ja tulevaisuudessa.

Mahdollistajat Läpinäkyvä raportointi, systemaattinen johtaminen, automaatio, teknologian hyödyntäminen

Tavoitetaso Kustannustehokkaat hoitoketjut ja työnjako

7

Keskeiset osa‐alueet Tavoitetaso 2019‐2021 Mittari 2020

1 Olemme hyvä hoidon edelläkävijä –
tekemisemme perustuu tutkittuun 
tietoon

‐ Tuemme uusien tutkimustietoon perustuvien 
työtapojen ja menetelmien käyttöönottoa 
potilaiden hoidossa

‐ Hoidon vaikuttavuusmittarit määritelty
‐ Tuloksia tuottavien työmenetelmien käyttöönotto 

(vaikuttavuusarviointia on hyödynnetty aina ennen 
uusien hoitomenetelmien käyttöönottoa)

2 Ennakoimme palvelutarpeen –
tiedämme mitä tarvitaan

‐ Arvioimme suunnitelmallisesti palveluiden 
tarvetta, sisältöä ja kehittämistä

‐ Yhteisestä talous‐ ja toimintasuunnittelusta 
jäsenkuntien kanssa on sovittu

‐ Potilasryhmäkohtaiset kustannusennusteet 
kunnittain on otettu käyttöön
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Keskeiset osa‐alueet Tavoitetaso 2019‐2021 Mittari 2020

3 Käytämme resurssit tehokkaasti / järkevästi –
tuottavuuden kasvu

‐ Panostamme kustannustehokkaaseen teknologiaan ‐ Asiakasprosessin ja toiminnan arviointi ja potentiaali sekä 
tuottavuuden mittaustavan määritys toteutettu

‐ DRG‐pistetuottavuusmittaus otettu käyttöön soveltaen 
HUS:n käyttämää menettelytapaa

‐ Kansallisissa vertailuissa sairaanhoitopiirin tuottavuuden 
kehitys on positiivinen

‐ Sähköisen asioinnin osuus palveluiden käytöstä (> 20 %) 
(Käyntityypit HK ja 0A)

‐ Sairaspoissaolokustannukset < 3 % maksetuista palkoista
‐ Lisätyökustannukset (< 550.000 €)

4 Pidämme talouden tasapainossa ‐ Raportointimme on ajantasaista
‐ Panostamme liiketoimintaosaamiseen

‐ Laaditaan realistiset budjetit ja pysytään budjetissa
‐ Kuukausiraportointi ja toiminnan ja talouden ennusteet 

(ennustevuosikello määritelty ja lukittu, poikkeamista 
tulosaluejohdon ja controllerin yhdessä laatima analyysi ja 
toimenpidesuunnitelma laadittu. Toimenpiteet viedään 
yhtymän etappimalliin)

‐ Koulutussuunnitelmaan sisällytetään vuosittain 
henkilöstöjohtamisen, liiketoimintajohtamisen ja 
talousosaamisen jaksot

5 Toimimme kestävän kehityksen periaatteella ‐ Otamme vastuun kestävän kehityksen mukaisesta 
toiminnasta

‐ Periaatteet ja käsitteet määritelty

6 Elinvoimaa Hämeeseen ‐ Olemme arvostettu työnantaja ja vetovoimainen 
oppimisympäristö

‐ Vapaan hoitopaikan valinta < 11 M€
‐ Henkilöstökyselyn tulokset: suositteluindeksi > 20
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KHSHP strategia 2019-21: 
etappimalli
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Strategian 2019-21 etappimalli

2

2020 2021 2022 2023‐25

Assi valmis

Uusi organisaatio

Päätökset Assin
toteuttamisesta

Shp:n arvot

Asiakaspolut
käynnistetty

Vaikuttavuus‐
mittariohjaus

Kestävän kehityksen
toimintamalli

Tuottavuus‐ ja
talousennustemallit

10 keskeisintä
asiakaspolkua

Uudistamis‐ ja 
tuottavuusohjelma

Prosesseihin perustuva
vaikuttavuusohjattu
toimintajärjestelmä

Päätökset tietojärjestelmistä

Tähtisairaala?

Omistajien 
luottamus
varmistettu
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Keskeiset vastuut: jatkuvat toiminnot

3

Toiminnot Tehtävät  Vastuu
Sairaanhoidon toiminta 
ja laatu

‐ Hoidon saatavuus ja jatkuvuus
‐ Laatu ja vaikuttavuus
‐ Turvallisuus

Sally Järvelä

Talous ja tukipalvelut ‐ Talous, rahoitus, laskutus, kirjanpito
‐ Tukipalveluiden jatkuvuus mahdollistaen 

sairaanhoidon palvelut

Tero Pitkämäki

Hallintopalvelut ‐ Lainmukaiset hallintotoiminnot Miia Luukko
Henkilöstöpalvelut ‐ Rekrytointi, koulutus, palvelussuhdeasiat Petri Alaluusua
Assin kehitysvaihe ‐ Kehitysvaiheen toteutus aikataulussa

‐ Allianssin johtaminen
Petrus Kukkonen

Omistajasuhteet ja 
kumppanuudet

‐ Luottamuselimet, kunnanjohtajat, erva‐
alueen muut shp:t, valtion toimijat

Seppo Ranta
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Keskeiset vastuut: strateginen kehitystyö (1/3)

4

Etappi Tehtävät  Vastuu
Asiakkuudet ja 
asiakaspolut

‐ Asiakaspolkujen kehittäminen 
vaikuttavuusohjatuksi prosessiksi

‐ Digitaaliset palvelut
‐ Mitattavuus
‐ Asiakaskokemus
‐ Näyttöön perustuvuus, laatu, 

vaikuttavuus ja turvallisuus

Kirsi Leino *
Sally Järvelä
AP Paananen
Petrus Kukkonen
Sanna Mäkynen
Hanna Narsakka

Sairaanhoitopiirin arvot ‐ Kaikkea shp:n toimintaa ohjaavat arvot
‐ Arvojen määrittely, hyväksyminen ja 

kommunikointi

Seppo Ranta *
Petri Alaluusua
Iisakki Kiemunki

Uudistamis‐ ja 
tuottavuusohjelma

‐ Toiminnallisten ja taloudellisten 
tavoitteiden saavuttaminen

‐ Toiminnan ja talouden ennustettavuus
‐ Toiminnan jatkuva kehittäminen 

vaikuttavuusperusteisesti
‐ Kehittämistoimenpiteiden toteutus

Tero Pitkämäki *
Petrus Kukkonen
Sally Järvelä
Kirsi Leino
Mirja Ottman‐
Salminen
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Keskeiset vastuut: strateginen kehitystyö (2/3)

5

Etappi Tehtävät  Vastuu
Kestävä kehitys ‐ Toimintojen kestävän kehityksen 

periaatteiden määrittely
‐ Käytännön toteutussuunnitelma

Tero Pitkämäki *
Ville Vuorijärvi
strategiajory

Päätökset Assin 
toteuttamisesta

‐ Kehitysvaiheen valmistelu aikataulussa 
TAS‐vaiheeseen

‐ TAS‐neuvotteluiden läpivienti
‐ Päätöksentekoedellytysten 

varmistaminen

Petrus Kukkonen *
Seppo Ranta
Tero Pitkämäki
Miia Luukko

Päätökset 
tietojärjestelmien 
uudistamisesta

‐ Arvio UNA‐hankkeisiin osallistumisesta
‐ Ydintoimintojen johtamisessa ja Assissa 

tarvittavista tuotannon‐
ohjausjärjestelmistä päättäminen

‐ APTJ‐järjestelmien jatkosuunnitelma

AP Paananen *
Sally Järvelä
Petrus Kukkonen
Seppo Ranta
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Keskeiset vastuut: strateginen kehitystyö (3/3)

6

Etappi Tehtävät  Vastuu
Vaikuttavuusmittari‐
ohjaus

‐ Vaikuttavuusperusteinen ydintoimintojen 
jatkuva johtaminen

‐ Asiakaspolkujen kehittäminen 
vaikuttavuusperustaisesti

‐ Vertailu muihin palvelutuottajiin

Sally Järvelä *
Kirsi Leino
Hanna Narsakka
Seppo Ranta

Tuottavuus‐ ja 
talousennustemallit

‐ Systematisoitu tuottavuus‐ ja 
talouskehityksen mittaustapa on käytössä

‐ Mahdollisimman luotettavat 
talousennusteet käytettävissä

‐ Tuottavuuden kehitystä voidaan mitata 
tulosalueittain tai toiminnoittain

‐ Henkilöstötyön tuottavuuden 
mittaaminen mahdollista

Tero Pitkämäki *
Terhi Pohjavirta
Hanna Narsakka
Petrus Kukkonen
Petri Alaluusua
Seppo Ranta
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Strategian 2019-21 etappimalli: toteutus

7

2020 2021 2022 2023‐25

Rintasyövän
asiakaspolku

Asiakkuus

Käypä hoito, näyttö

Digitaaliset palvelut

Tiedottaminen

Vaikuttavuus

10 keskeisintä
asiakaspolkua

Prosesseihin perustuva
vaikuttavuusohjattu
toimintajärjestelmä

Mittaaminen, virtaus
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Strategian 2019-21 etappimalli: toteutus

8

2020 2021 2022 2023‐25

Uusi organisaatio
Vaikuttavuus‐
mittariohjaus

Tuottavuus‐ ja
talousennustemallit

Uudistamis‐ ja 
tuottavuusohjelma

Prosesseihin perustuva
vaikuttavuusohjattu
toimintajärjestelmä

Omistajien 
luottamus
varmistettu

Assi valmis

Asiakkuus

Käypä hoito, näyttö

Digitaaliset palvelut

Vaikuttavuus

Järjestelmällinen kehittämien

Mittaaminen, virtaus
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Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tammi-huhtikuun 2020 osa-
vuosikatsaus

Hallitus 19.5.2020 § 85

Valmistelijat: talous- ja tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäki puh. 040 485 
9098, hallintoylilääkäri Juhani Grönlund puh. 040 827 4339 ja kehittä-
mispäällikkö Hanna Narsakka puh. 050 465 5543

Toiminta

Erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntää kuvaava lähetteiden määrä 
kunnilta ja yksityisiltä toimijoilta on vähentynyt vuoden 2020 ensimmäi-
sen neljän kuukauden aikana 9,2 % edellisen vuoden vastaavaan ai-
kaan mennessä ja voimakkainta väheneminen on ollut jakson viimeisen 
kuukauden, huhtikuun, aikana. Terveyskeskuslähetteiden määrä on vä-
hentynyt 10,4 %, yksityisen terveydenhuollon 15,5 % ja työterveyshuol-
lon 30,2 %. Merkittävin selittävä tekijä muutoksille on Covid-19 –epide-
mia. 

Avohoitokäyntien määrä on vähentynyt 6,9 % ja hoitojaksojen määrä 
18,4 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tämä johtuu 
etenkin Covid-19 -epidemian aiheuttamasta kysynnän vähenemisestä ja
henkilökunnan työn uudelleen allokoinnista.

Hoitoa odottaneiden kokonaismäärä kiireettömän tai kiireellisen hoidon 
jonoissa oli 30.4.2020 tilanteen mukaan 5 480 asiakasta. Yli kuusi kuu-
kautta hoitoa odottaneiden osuus kaikista odottavista on 4 % (n=219). 
Odotusajan mediaani on 53 vrk. Kasvu näissä luvuissa johtuu Covid-19 
pandemiasta johtuvasta elektiivisen toiminnan supistamisesta. 

Talous

Osavuosikatsauksen ennuste koko vuoden toteumasta on koronapan-
demiasta johtuen laadittu siten, että siinä on arvioitu normaalin toimin-
nan tulo- ja menoerien toteutuminen sekä erikseen vielä koronapande-
mian vaikutukset talousarvion tulo- ja menoarvioihin. Koronapandemian 
vaikutukset talousarvioon perustuvat THL:n antamaan arvioon koronavi-
rusinfektioon sairastuvien sairaala- ja tehohoitoa tarvitsevien potilaiden 
määristä sekä sairaanhoitopiirin omaan arvioon potilasmäärien kehityk-
sestä.

Toimintatuotot

Ilman koronapandemiaa sairaanhoitopiirin tulojen arvioidaan toteutuvan 
talousarvion mukaisesti. Arviot koronapandemian aiheuttamista tulon-
menetyksistä kohdistuvat palveluiden myyntituottoihin ja ei-kiireellisen 
toiminnan alasajon myötä asiakasmaksutuottoihin Yhteensä tulonmene-
tysten arvioidaan olevan noin 2,3 milj. euroa.

15. §

Valtuusto Kokouspäivä
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Esityslista
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Toimintamenot

Toimintamenoista henkilöstökulut näyttäisivät ilman koronapandemian 
vaikutusta ylittyvän noin 0,7 milj. euroa. Kun tähän lisätään koronapan-
demian vaikutukset päivystyksessä, teho-osastolla ja sairaalan osastoil-
la ylitöihin, erilliskorvauksiin ja sijaiskuluihin, arvioidaan henkilöstökulu-
jen ylittyvän noin 4,4 milj. euroa.

Ulkopuolisten sairaaloiden käyttöarviot perustuvat tammi-maaliskuun to-
teumiin. Ulkopuolisten sairaaloiden käytön arvioidaan maaliskuun lopun 
tilanteen perusteella jäävän noin 0,5 milj. euroa alle talousarviossa ar-
vioidun summan. Koronapandemia vaikuttaa myös ulkopuolisten sairaa-
loiden käyttöön, koska kaikki sairaalat keskittyvät nyt pandemian hoi-
toon muun ei-kiireellisen toiminnan jäädessä vähemmälle. Kun toteuma-
arvioon lisätään pandemian ulkopuolisten sairaaloiden käyttöä vähentä-
vä vaikutus, päästään noin 3,4 milj. euroa talousarviota pienempään to-
teumaan. Toisaalta ulkopuolisten sairaaloiden kysynnän arvioidaan kas-
vavan merkittävästi vuonna 2021, koska patoutuneen kysynnän arvioi-
daan jakautuvan seuraaville vuosille.

Aineet ja tarvikkeet näyttäisivät normaalitoiminnan osalta toteutuvan ta-
lousarvion mukaisina. Koronapandemiaan varautuminen on kuitenkin 
nostamassa suojavälineisiin käytettävää euromäärää merkittävästi. 
Suojatarvikeostojen myötä aine- ja tarvikemenojen arvioidaan ylittyvän 
noin 3,1 milj. euroa.

Poistot (13,5 milj. euroa) sisältävät Ahveniston rakennuksista tehtävän 2
milj. euron suuruisen lisäpoiston. Sairaanhoitopiirille on hankittu korona-
infektion hoitoon liittyviä koneita ja laitteita, jotka ovat poistojen alaista 
omaisuutta. Laitenakinnoista aiheutuvien poistojen arvioidaan tästä syy-
tä kasvavan noin 0,3 milj. euroa talousarviossa varattua määrärahaa 
suuremmiksi.

Muiden keskeisten menoerien osalta alkuvuosi on toteutunut talousar-
vion mukaisesti. Ilman arvioitua koronapandemian vaikutusta toteuma-
ennuste on liki talousarvion mukainen. Koronapandemian vaikutusarviot
huomioon otettaessa sairaanhoitopiirin tulos olisi noin 6,5 milj. euroa ali-
jäämäinen.

Liite (2) Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2020

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus 

1) merkitsee tiedoksi sairaanhoitopiirin osavuosikatsauksen 
tammi-huhtikuulta 2020 ja esittää sen valtuustolle tiedoksi ja 

2) päättää ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin talousarviossa   
pysymiseksi.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto Kokouspäivä

09.06.2020

Esityslista

Sivu
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Valtuusto 9.6.2020 § 15

Liite (10) Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2020

Hallitus: Valtuusto merkitsee tiedoksi sairaanhoitopiirin osavuosikat-
sauksen tammi-huhtikuulta 2020.

Päätös:

Valtuusto Kokouspäivä

09.06.2020

Esityslista

Sivu

 301



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallitus 19.5.2020 
Valtuusto 9.6.2020 

  

Osavuosikatsaus  
tammi-huhtikuu  

2020 

Valtuusto 09.06.2020 § 15 Liite 10



2(27) 

 

Sisällys 
 
1  Sairaanhoitopiirin johdon katsaus ................................................................................................... 3 

2  Asiakasnäkökulma .......................................................................................................................... 4 

3  Toiminta .......................................................................................................................................... 7 

3.1 Palvelujen kysyntä ........................................................................................................................ 7 

3.2 Hoidon saatavuus ....................................................................................................................... 10 

3.3 Avo-, vuodeosastohoidon ja leikkaushoidon palvelu .................................................................. 11 

4  Ostopalvelut .................................................................................................................................. 13 

5  Sairaanhoitopiirin toiminnan ja tuottavuuden kehittäminen .......................................................... 15 

5.1 Tuottavuuden kehittäminen toiminnallisin keinoin ...................................................................... 17 

6  Henkilöstönäkökulma .................................................................................................................... 18 

7  Talous ........................................................................................................................................... 20 

8  Loppuvuoden näkymät ................................................................................................................. 23 

9  Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän apuvälinekeskusliikelaitos ................................ 24 

9.1 Toiminta- ja talous tammi-huhtikuussa 2020 .............................................................................. 24 

9.2 Apuvälinekeskusliikelaitoksen laskutus tammi-huhtikuussa 2020 .............................................. 27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

Valtuusto 09.06.2020 § 15 Liite 10



3(27) 

 

1 Sairaanhoitopiirin johdon katsaus 
 
Vuoden 2020 ensimmäinen kolmannes on ollut pandemiaksi muodostuneen 
koronavirusepidemian vuoksi täysin poikkeuksellinen ja työntäyteinen. Vuo-
den alussa keskeisiä kysymyksiä on ollut sairaanhoitopiirin uudistamisohjel-
man toteuttaminen. Ohjelman oleellinen komponentti on toiminnan tuotta-
vuuden kehittäminen vuositasolla 1,5 %:n verran. Toteuttaminen vaatii toi-
mintojen uudelleenorganisointia, tarpeettomista tai vähäarvoisista toimin-
noista luopumista, tehokkaita ja sujuvia toimintaprosesseja sekä kaikkien 
vapautuvien henkilöresurssien tarpeellisuuden kriittistä arviointia. Uudista-
misohjelman osana on hoidon vaikuttavuuden arviointi ja toiminnan johtami-
nen vaikuttavuuden perusteella.  
 
Sairaanhoitopiirin strategian mukaisesta organisaatiouudistuksesta päätet-
tiin hallituksessa helmikuussa. Organisaatiouudistuksella pyritään luomaan 
edellytyksiä vaikuttavuuden ja tuottavuuden merkittävälle kehittämiselle. 
 
Uudentyyppisen koronaviruksen (SARS-CoV-2) aiheuttama sairaus (Covid-
19) havaittiin Kiinassa vuodenvaihteen tienoilla 2019 - 20. Sairaus levisi en-
sin Kiinassa ja edelleen sieltä eri puolille maailmaa. Maailman terveysjär-
jestö WHO:n julisti 11.3.2020 koronavirusepidemian pandemiaksi. Suo-
messa valtioneuvosto yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa to-
tesi 16.3.2020, että maassa vallitsevat valmiuslain (1552/2011) 3 §:n 5 koh-
dassa tarkoitetut poikkeusolot. 
 
Sairaanhoitopiirissä ryhdyttiin helmikuussa 2020 valmistautumaan koronavi-
rusepidemian tulemiseen myös Kanta-Hämeeseen. Maaliskuun puolivälissä 
päätettiin keskittää sairaanhoitopiirin resurssit koronaepidemian hoidon vaa-
timiin toimenpiteisiin. Sosiaali- ja terveysministeriö ohjeisti 20.3.2020 sai-
raanhoitopiirejä lisäämään tehohoidon valmiuttaan. Kanta-Hämeen sairaan-
hoitopiirissä Päivystysklinikalle luotiin tilapäisseinin eriöity infektio-kohortti-
alue, osasto 6A määritettiin infektiokohorttivuodeosastoksi ja ryhdyttiin toi-
menpiteisiin tehohoitopaikkojen määrän nostamiseksi. Tehohoidon osalta 
tämä tarkoitti osaston tilojen laajentamista valvontayksikön tiloihin ja tarvit-
taessa leikkausosaston heräämöön ja edelleen leikkaussaleihin. Yli sata 
henkilöä pikakoulutettiin tehohoidon tarpeisiin. 
 
Valmiuden luomiseksi käynnistettiin myös valvonta- ja tehohoidon laajentu-
essa tarvittavien laitteiden hankinta kiireellisinä suorahankintoina. Suojatar-
vikkeiden maailmanmarkkina joutui lyhyessä ajassa täysin turbulenttiin ti-
laan ja suojainten saatavuus muodostui hyvin huonoksi ja niiden hinnat mo-
ninkertaistuivat. Tässä tilanteessa sairaanhoitopiiri joutui hankkimaan myös 
suojavarusteita kiireellisinä suorahankintoina poikkeuksellisten hankintaka-
navien kautta. Suhteessa koronapotilaiden määrään hankinnoilla kuitenkin 
saavutettiin se, että laitteet ja säännöstellyt suojavarusteet ovat riittäneet po-
tilaiden hoidossa. 
 
Potilaiden lähetteet erikoissairaanhoitoon ovat koronaepidemian aikana vä-
hentyneet n. 40 % edelliseen vuoteen verrattuna. Suunniteltua hoitoa on vä-
hennetty sekä infektioriskin vähentämiseksi ja toisaalta, koska henkilöre-
sursseja siirrettiin Covid-potilaiden hoitoon. Tämän myötä hoidon odotusajat 
ovat kasvaneet. On myös todennäköistä, että väestöön on syntynyt patou-
tuneen kysynnän tilanne, joka todennäköisesti purkautuu epidemian rauhoi-
tuttua. 
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Koronaepidemia on aiheuttanut sairaanhoitopiirille ylimääräisiä kustannuk-
sia, joiden tarkka määrä on arvioitavissa vasta, kun epidemia aikanaan rau-
hoittuu. Patoutunut kysyntä ja pidentyneen hoitojonot aiheuttavat myös tu-
levina vuosina sairaanhoitopiirille sekä toiminnallisen haasteen jonojen pur-
kamisessa että kustannuspaineen. 
 
Koronavirusepidemian myötä sairaanhoitopiirin kehittämishankkeet jäädy-
tettiin ja kehittämisresurssit ohjattiin tukemaan poikkeuksellisia hoitoproses-
seja. Ainoastaan uuden Assi-sairaalan allianssimuotoista kehittämisvaihetta 
jatkettiin, joskin sitäkin aiempaa vähemmällä sairaanhoitopiirin henkilöpa-
noksella. Assin hanketoimisto siirtyi yleisen suosituksen myötä etätyöhön. 
Assin kehitysvaihetta päätettiin sairaanhoitopiirin hallituksen ylimääräisessä 
kokouksessa 8.4.2020 jatkaa syyskuuhun 2020 suunnitellusta kesäkuusta, 
koska allianssikumppanit arvioivat koronaepidemian aiheuttavan merkittä-
vän kustannusriskin, jos tavoitekustannuksesta päätetään epidemian ol-
lessa globaalisti aktiivinen. 
 
Koronaepidemian kulkua jatkossa on hyvin vaikea ennustaa. Esitetyissä en-
nusteissa pidetään mahdollisena, että epidemia jatkuu pitkään tai tulee 
useita peräkkäisiä epidemia-aaltoja. Tämä tekee myös tulevaisuuden en-
nustamisen vaikeaksi tai mahdottomaksi. Nähtävissä olevassa tulevaisuu-
dessa ainakin kesän 2020 yli sairaanhoitopiirin toiminta jatkuu poikkeuksel-
lisessa varautumisen tilassa. 
 
Poikkeustilanne on kuormittanut henkilöstöä monin tavoin. Henkilöstön tu-
kemiseen on kuitenkin luotu erilaisia toimintamalleja henkisen tuen tiimei-
neen ja sairaanhoitopiirin järjestämine välipalatarjoiluineen. Monet tahot 
ovat lahjoittaneet sairaanhoitopiirille varoja koronaepidemiassa tarpeellisiin 
hankintoihin tai toimittaneet erilaisia tuotteita lahjoituksena sairaalalle. Maa-
kunnassa on vallinnut tietynlainen ’talvisodan henki’. 
 
 
 

2 Asiakasnäkökulma 
 

Asiakasnäkökulman toteutumista arvioidaan strategiakaudella viiden koko-
naisuuden osalta: 
 
1. Sujuva ja oikea-aikainen hoitoonpääsy 
2. Tieto hoidon etenemisestä 
3. Monimuotoiset sähköiset palvelut 
4. Osallistava ja vuorovaikutteinen asiakkuus 
5. Näyttöön perustuva hoito 
 
Hoitoonpääsyn sujuvuutta ja oikea-aikaisuutta on mitattu eri tavoin, jotka on 
avattu kuukausien tammi-huhtikuu osalta taulukossa 1. Tuloksiin on vaikut-
tanut voimakkaasti Covid-19 pandemian käynnistyminen. 
 
Tarkasteltava asia Tavoite Tulos 
Lähetteiden käsittelyaika alle 3 pv 90 % < 3 pv 90,7 %
Hoitoonpääsy-mediaani < 30 pv 53 vrk
Ensikäynnille pääsyn mediaani < 20 pv 39 vrk
Leikkaustoimenpiteiden odotusajan mediaani < 65 pv 85 pv
Asiakas saa toimenpideajan päätöksenteko-
hetkellä 

> 80 % aika 
annettu 

8,9 %

 
Taulukko 1. Hoitoonpääsyn mittaristo 
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Uutena mittarina tarkasteltiin asiakkaiden kokemusta hoitoonpääsyn oikea-
aikaisuudesta ja nopeudesta. Tätä kartoitettiin osana säännöllistä asiakas-
kyselyä väittämällä: ”Pääsin hoitoon/vastaanotolle riittävän nopeasti”. Koke-
mus oli asteikolla 1-5 keskiarvoltaan 4,5. Tavoitteena on yli 4,6 keskiarvo, 
joten se jäi hieman tavoitellusta. 
 
Vuoden 2020 Innolinkin toteuttamassa vetovoima- ja valinnanvapaus-tutki-
muksessa kantahämäläisistä ensisijaiseksi hoitopaikakseen Hämeenlinnan 
valitsi 43,7 %. Eli tavoitteeksi asetettu 40 % ylittyi. Näitä tutkimustuloksia 
kuvataan tarkemmin seuraavassa osavuosi-katsauksessa. 
 
Alkuvuodesta sekä asiakasraatilaiset että muut asiakasedustajat olivat mu-
kana aktiivisesti sairaalasuunnitteluryhmissä. Asiakasraati kokoontui yhden 
kerran. Lisäksi huhtikuulle oli suunniteltu kolme asiakasraadin tutustumis-
käyntiä sairaalan yksiköihin, mutta Covid-tilanteen vuoksi niitä ei voitu to-
teuttaa. Raati testasi kuitenkin aloitettavaksi suunniteltujen etävastaanotto-
jen ohjeistusta ja yhteyttä sekä kommentoi päivystyksen odottamiseen liitty-
vien ideoiden prototyyppejä. Asiakasraadin sähköistä yhteydenpitoa varten 
perustettiin Teams-ryhmä. 
 
Sairaalan palveluiden ja uuden sairaalan suunnittelussa tehtiin yhteistyötä 
myös HAMK:n Design Factoryn kanssa. Monialaiset opiskelijaryhmät ideoi-
vat ratkaisuja päivystyksen odottamiseen ja Assi-sairaalaan sekä asiakas- 
että henkilöstönäkökulmasta. Päivystykseen opiskelijat kuvasivat potilaan 
prosessin odottamisen kohtia, sisältöä odotustilaan tarkoitettuun infonäyt-
töön ja lapsipotilaan viihtyvyyttä lisääviä ratkaisuja. Assiin ideoitiin opastus-
ratkaisua ja henkilökunnalle pohjapiirrokseen perustuvaa apuvälinettä vuo-
deosastojen suunnitellun rakenteen hahmottamiseen. 
 
Asiakaskyselyyn saatiin huhtikuun loppuun mennessä 2896 vastausta. Al-
kuvuoden suositteluprosentti eli niiden henkilöiden määrä, jotka suosittelisi-
vat sairaalaa läheisilleen melko tai erittäin todennäköisesti, on 94,4 %. Tämä 
ei ihan yllä 95 % suosittelutavoitteeseen. 
 
Kyselyssä olevien vertailuväittämien osalta tyytyväisyyttä osoittavien arvo-
jen 4 ja 5 tavoiteltu 95 % osuus täyttyi kolmen asian osalta. Tyytymättömien 
eli arvojen 1 ja 2 osuudet jäivät kaikkien väittämien osalta alle tavoitellun 3 
%:n (taulukko 2). 
 

Väittämä 4+5 % 1+2 % 
Saamani hoito/palvelu oli hyvää  96,4 % 1,3 % 
Henkilökunta kohteli minua hyvin   97,7 % 0,8 % 
Tunsin oloni turvalliseksi hoidon/ tutkimuk-
sen aikana   

96,3 % 1,4 % 

Saamani tieto oli ymmärrettävää 94,2 % 1,6 % 
Hoitoani/tutkimusta koskevat päätökset teh-
tiin yhdessä kanssani   

90,9 % 2,9 % 

   
Taulukko 2. Asiakaskyselyn tulokset 1-4/2020 

 
Alkuvuoden osalta vastauksia kysymykseen: ”Kuinka onnistuimme?” oli 
Happy or Not-laitteilla annettu yli 6000 kappaletta. Vastausten juurisyistä 93 
% oli positiivisia, mikä ylittää tavoitetason 90 %. 
 
Viime vuoden lopulla alkanut Roidun palautelaitepilotti jatkui. Laitteita tes-
tattiin asiakaskyselyn vastaamisen vaihtoehtona paperisen asiakaskyselyn 
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täyttämiselle. Näiden kyselyiden yhteydessä pilotoitiin myös NPS-kysy-
mystä. Vastauksia kyselyyn saatiin alkuvuonna näillä palautelaitteilla yh-
teensä 244 ja NPS oli arvoltaan 67. Tämä ylittää selvästi asetetun tavoite-
arvon 50. 

 
Internet-sivujen kautta on annettu 186 vapaamuotoista palautetta. Niissä oli 
77 kiitosta ja 133 kehittämisideaa/moitetta. Osassa palautteista oli sekä kii-
tos että kehittämisidea. 
 
Vallitseva Covid-tilanne rajoitti ja muutti myös asiakaspalautekäytäntöjä: pa-
lautelaitteet vedettiin pois käytöstä ja asiakaskyselyn paperilomakkeiden ja-
kaminen ohjattiin lopetettavaksi huhtikuun alusta lähtien. Asiakaskyselyyn 
pystyi kuitenkin vastaamaan internet-sivujen kyselylomakkeella. Vapaa-
muotoista palautetta pystyi myös antamaan internet-sivujen kautta sekä 
suullisesti. Lisäksi tyytyväisyyttä mittaaviin Happy or Not-kyselyyn ohjattiin 
vastaamaan QR-koodin kautta. QR-koodin kautta vastasi kyselyyn huhti-
kuussa vain 10 henkilöä, mikä eroaa huomattavasti palautelaitteella saa-
dusta yli tuhannen vastauksen kuukausimäärästä. Palautteiden kokonais-
määrä tulleekin em. muutosten vuoksi vähenemään merkittävästi. 
 
Tilanne on vaikuttanut myös polkukuvausten etenemiseen, sillä niiden sisäl-
lön tuottamiseen tarvitaan henkilökuntaa, jotka ovat keskittyneet maalis-
huhtikuussa Covid-tilanteen aiheuttamiin muutoksiin. Lähes valmiiksi on kui-
tenkin tehty rintasyöpään sairastuneen palveluketju sekä kaihipotilaan 
polku. Myös AVH-potilaan ja synnyttäjän polkua on aloitettu. Polkujen arvi-
oinnissa ja niiden kriittisten kokemuspisteiden määrittelemisessä ovat olleet 
mukana asiakkaat, joilla on kyseisestä hoidosta omakohtaista kokemusta.  
 

 
 
Kuvio 1. Polkukuvauksen malli 
 
Covid-19 vaikutti kuitenkin positiivisesti etävastaanottojen käyttöönottoha-
lukkuuteen. Tämä sähköisen asioinnin muoto saatiin käynnistettyä pikaisesti 
ja liitettyä uusi vastaanottotapa osaksi OmaRaitin hoitoaikoja. Selvitystyö 
röntgen-, soitto- ja laboratorioaikojen näkymisestä on käynnistynyt. Etävas-
taanottoja on toteutettu jo yli 300 kappaletta, pääosin psykiatrian tulosalu-
eella. OmaRaittiin on kirjautunut keskimäärin 175 uutta käyttäjää kuukau-
dessa (16.4. kirjautuneita oli yhteensä 2373).   
 
Asiakkaille suunnattujen aulatapahtumien koordinoimiseksi tehtiin vuosi-
kello. Sen mukaisista tapahtumista ehdittiin alkuvuonna toteuttaa ystävän-
päivä 14.2. sekä potilasturvallisuusviikon (vko 11) päivät, joista yksi päivä 
keskittyi lääketurvallisuuteen. 
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Käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota osana turvallisuutta ja sen 
huomioimisen tarve on korostunut pandemia–aikana. Tulokset käsidesin 
käytöstä kuukausien tammi-huhtikuu osalta saadaan toukokuun puolivä-
lissä, sillä ne suhteutetaan viiveellä päivittyviin hoitopäivätietoihin. Somatii-
kan vuodeosastojen lääkehoitoprosessit on kuvattu. Syksyllä aloitetaan uu-
den yhtenäisen lääkehoitoprosessin kuvaaminen huomioiden tulevan ASSI 
sairaalan toimintatavat (e-lääkekaapit). 
 
Laitehallinnan seurantajärjestelmän kilpailutus on päättynyt ja uuden järjes-
telmän käyttöönoton osalta ollaan tekemässä sopimuksia toimittajan 
kanssa. Projektin vastuuhenkilöt on nimetty ja kesän jälkeen nimetään yksi-
köiden vastuuhenkilöt käyttöönottoa varten. 

 
Henkilöstöä palkittiin asiakkaiden äänestysten perusteella Potilas ensin-juh-
lagaalassa 18.2. Palkintoja jaettiin yksittäisille henkilöille ja yksiköille sekä 
eri kategorioissa muun muassa vuoden mahdollistaja ja vuoden potilastur-
vallisuusteko. Tänä vuonna myös asiakasraati palkitsi ensimmäistä kertaa 
yksikön onnistuneesta tutustumiskäynnistä. 
 
Asiakasnäkökulma kohtaamistaidon ja vuorovaikutuksen osalta on ollut vah-
vasti esillä osana sairaanhoitajien pitkää täydennyskoulutusta, jonka kaksi 
ensimmäistä osaa ehdittiin toteuttaa ennen koulutusrajoituksia. Asiakaspal-
velukoulutusta järjestettiin kahden kokonaisuuden osalta myös sairaalahuol-
tajille.  

 
 
 
3 Toiminta 
 
3.1 Palvelujen kysyntä 
 

Palvelujen kokonaiskysyntää kuvaa sairaanhoitopiiriin saapuneiden uusien 
lähetteiden määrä, johon kuuluvat ulkoiset lähetteet, lähinnä terveyskeskuk-
sista, yksityislääkäreiltä ja työterveyshuollosta tulleet lähetteet. Lisäksi ko-
konaiskysyntään kuuluvat sairaanhoitopiirin sisäiset lähetteet, mikä tarkoit-
taa yksiköstä toiseen menevien lähetteiden määrää.  
 
Uusien lähetteiden määrä on vähentynyt vuoden 2020 ensimmäisen neljän 
kuukauden aikana 9,2 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan mennessä ja 
voimakkainta väheneminen on ollut jakson viimeisen kuukauden, huhtikuun, 
aikana. Terveyskeskuslähetteiden määrä on vähentynyt 10,4 %, yksityisen 
terveydenhuollon 15,5 % ja työterveyshuollon 30,2 %. Merkittävin selittävä 
tekijä muutoksille on Covid-19 -epidemia.  
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Kuvio 2. Palvelujen kokonaiskysyntä (lähetteet) ajalla tammikuu 2019 – huh-
tikuu 2020 
 
Seuraavassa taulukossa on kunnittain palvelujen kokonaiskysyntä tammi-
huhtikuussa 2019 – 2020. 
 

 
 
Taulukko 3. Palvelujen kokonaiskysyntä 
 
Seuraavassa taulukossa on erikoisaloittain palvelujen kokonaiskysyntä 
tammi-huhtikuussa 2019 – 2020. 
 
 
 
 

Tammi‐huhtikuu 2019 2020 % 2019 2020 %

Forssan seutu 1 956 1 926 ‐1,5 407 430 5,7
Forssa 1 030 1 001 -2,8 217 208 ‐4,1
Humppila 126 117 -7,1 27 35 29,6
Jokioinen 306 303 -1,0 61 62 1,6
Tammela 363 344 -5,2 77 96 24,7
Ypäjä 131 161 22,9 25 29 16,0
HML seutu 8 732 7 323 ‐16,1 10 941 9 201 ‐15,9
Hattula 918 812 -11,5 996 875 ‐12,1
Hämeenlinna 6 358 5 378 -15,4 8 503 7 133 ‐16,1
Janakkala 1 456 1 133 -22,2 1 442 1 193 ‐17,3
RMK seutu 4 654 4 240 ‐8,9 1 197 1 191 ‐0,5
Hausjärvi 814 743 -8,7 225 205 ‐8,9
Loppi 795 749 -5,8 207 233 12,6
Riihimäki 3 045 2 748 -9,8 765 753 ‐1,6
Seutukunnat 15 342 13 489 ‐12,1 12 545 10 822 ‐13,7
Muut 593 560 ‐5,6 779 763 ‐2,1
Yhteensä 15 935 14 049 ‐11,8 13 324 11 585 ‐13,1

Ilman lähetettä

Lähetteellä  (vain lähetetyyppi 1 

Ulkoinen lähete)
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Taulukko 4. Palvelujen kokonaiskysyntä erikoisaloittain 
 
Synnytyksiä oli huhtikuun loppuun mennessä 379 (1-4/2019: 357), joten li-
säystä edelliseen vuoteen oli 6 %. Synnytykset ovat kuitenkin pitkällä aika-
välillä vähentyneet tasaisesti valtakunnallisen trendin mukaisesti, joskin vii-
meisimpien kuukausin aikana laskeva trendi on koko maassa ollut lievässä 
nousussa. Synnytystoiminnan markkinointi jatkuu maakunnan sisällä ja 
maakunnan ulkopuolelle.  

 
Kuvio 3. Synnytykset vuosina 2016 – 4/2020 

 
 

Potilaan erikoisala 2019/4 2020/4 Vrt % 2019/4  2020/4   Vrt %  

10 Sisätaudit 1 754 1 571 ‐10,4% 32 13 ‐59,4%

11 Anestesiologia ja tehohoito 4 8 100,0% 2

15 Akuuttilääketiede 2 438 2 306 ‐5,4% 12 731 11 075 ‐13,0%

20 Kirurgia 3 343 2 966 ‐11,3% 29 16 ‐44,8%

31 Naistentaudit 770 776 1,0% 2 1 ‐50,0%

32 Synnytys 842 782 ‐7,1% 41 15 ‐63,4%

40 Lastentaudit 545 362 ‐33,6% 437 449 2,7%

50 Silmätaudit 1 702 1 361 ‐20,0% 18 7 ‐61,1%

55 Korva‐, nenä‐ ja kurkkutaudit 1 185 962 ‐18,8% 1 1 0,0%

58 Hammas‐, suu‐ ja leukasairaude 314 263 ‐16,2% 2 1 ‐50,0%

60 Ihotaudit ja allergologia 440 438 ‐0,5% 19 ‐100,0%

65 Syöpätaudit 74 68 ‐8,1% 1 ‐100,0%

70 Psykiatria 539 443 ‐17,8% 1 3 200,0%

74 Nuorisopsykiatria 153 118 ‐22,9% 1

75 Lastenpsykiatria 54 64 18,5%

77 Neurologia 501 414 ‐17,4% 9 1 ‐88,9%

78 Lastenneurologia 96 87 ‐9,4% 1 ‐100,0%

80 Keuhkosairaudet 814 759 ‐6,8% 1

96 Fysiatria 355 289 ‐18,6%

97 Geriatria 10 10 0,0%

98 Yleislääketiede 2 2 0,0%
Yhteensä 15 935 14 049 ‐0,1 13 324 11 586 ‐0,1

Lähetteellä  (vain 

lähetetyyppi 1 

Ulkoinen lähete) Ilman lähetettä
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3.2 Hoidon saatavuus 
   
Terveydenhuoltolain mukaisesti hoitoa odottavissa seurataan sekä 
polikliinista hoitoa ja leikkaushoitoa odottavia asiakkaita. Hoitoa 
odottaneiden kokonaismäärä kiireettömän tai kiireellisen hoidon jonoissa oli 
30.4.2020 tilanteen mukaan 5 480 asiakasta.  
 
Yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneiden osuus kaikista odottavista on 4 % 
(n=219). Odotusajan mediaani on 53 vrk. Kasvu näissä luvuissa johtuu 
Covid-19 pandemiasta johtuvasta elektiivisen toiminnan supistamisesta.  
 
Kuviossa 4. % -osuus hoitotakuuseen kuuluvista lähetteistä, jotka on 
käsitelty 0-3 vuorokauden kuluessa. Kolmessa vuorokaudessa käsiteltyjen 
lähetteiden määrä on samalla tasolla kuin edellisenä vuona vastaavaan 
aikaan (90,2 %).   
 

 
 
 
Kuvio 4. Lähetekäsittely 0-3 vrk 
 
Alla olevasta kuviosta 5 ilmenee hoitotakuuseen kuuluvan hoitoa odottavien 
asiakkaiden määrä. Koronakriisin hoitoon suunnatut resurssit ovat vähentä-
neet suunniteltua hoitoa ja siten hoidon odotusajat ovat pidentyneet. Hoidon 
lakisääteisistä odotusajoista voidaan poiketa valmiuslain perusteella tode-
tun poikkeustilan aikana. 
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Kuvio 5. Hoitoa odottaneet asiakkaat 4/2014 – 4/2020 
 
Valtakunnallisesti seurattavien leikkaustoimenpiteiden (THL) saatavuus on 
edelleen hyvällä tasolla seurantajaksolla. Mediaani oli 2020 huhtikuun lo-
pussa 85 vrk.  

 
3.3 Avo-, vuodeosastohoidon ja leikkaushoidon palvelu 
  

Kuntalaskutettavien käyntien määrä on vähentynyt 6,9 % ja hoitojaksojen 
määrä 18,4 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tämä johtuu 
etenkin Covid-19 -epidemian aiheuttamasta kysynnän vähenemisestä ja 
henkilökunnan työn uudelleen allokoinnista. Samaa kuvaa myös ensikäyn-
tien osuuden uusintäkäynneistä väheneminen 18,4 % edellisen vuoden vas-
taavaan aikaan verrattuna. Hoitojaksojen keskimääräinen pituus sen sijaan 
on hieman lisääntynyt (5,5 %) johtuen Covid-19 -infektiota sairastavien po-
tilaiden pitkistä hoitojaksoista.  
 
Käyntien määrän väheneminen on ollut voimakkainta operatiivisella tulos-
alueella. Osastohoidossa hoitopäivät ovat vähentyneet voimakkaimmin kon-
servatiivisella tulosalueella, mutta yksittäistä potilasta koskevat hoitojaksot 
ovat vähentyneet voimakkaimmin psykiatrian tulosalueella.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kuvio 6. Kuntalaskutettavat käynnit Kuvio 7. Hoitojaksojen määrät 
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Kuvio 8. Ensikäynnit / uusintakäynnit Kuvio 9. Hoitojaksojen pituus   
 

 
 
Taulukko 5. Tulosaluekohtaiset suoritteet 1.1.-30.4.2019 ja 1.1.-30.4.2020 
 
Leikkaustoiminta 

 
Leikkaustoiminta on vähentynyt 20 % viime vuoden vastaavaan aikaan 
verrattuna. Merkittäviä selittäviä tekijöitä ovat lähetteiden määrän vähene-
minen ja Covid-19 -epidemian aiheuttamat toiminnan muutokset. Voimak-
kainta leikkaustoiminnan väheneminen on ollut silmäleikkausosastolla.  
 
 
 
 

Suoritteet / tulosalue 1.1.-30.4.2019 1.1.-30.4.2020 Tot %

Pkl-käynnit 110 782 103 359 -6,7
Konservatiivinen tulosalue 59 338 56 337 -5,1
Operatiivinen tulosalue 31 814 28 015 -11,9
Psykiatrian tulosalue 19 630 19 007 -3,2

Hoitojaksot 9 050 7 466 -17,5
Konservatiivinen tulosalue 4 401 3 605 -18,1
Operatiivinen tulosalue 4 326 3 608 -16,6
Psykiatrian tulosalue 323 253 -21,7

Hoitopäivät 31 302 27 972 -10,6
Konservatiivinen tulosalue 11 713 9 799 -16,3
Operatiivinen tulosalue 12 031 10 958 -8,9
Psykiatrian tulosalue 7 558 7 215 -4,5
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Taulukko 6. Leikkaustoimenpiteiden lukumäärät 4/2019 ja 4/2020 
 
 

4 Ostopalvelut  
 
Ulkopuolisten palveluostojen euromääräinen volyymi on ollut vuosina 2017 
ja 2018 keskimäärin 3,5 miljoonan euron kuukausitasolla, vuonna 2019 
keskiarvo nousi noin 3,8 miljoonaan euroon kuukaudessa. Vuoden 2020 
tammi-maaliskuussa on mennyt keskimäärin 3,5 miljoonaa euroa kuukau-
dessa. 

 
 
 
Kuvio 10. Ostopalveluiden kuukausittainen määrä euroina 12/2013-3/2020. 
Pylväät edustavat 12 kuukauden liukuvia keskiarvoja. 
 
Ostopalveluiden kokonaisvolyymia ei toisaalta ole saatu käännettyä las-
kuun. Tähän vaikuttavat monet tekijät. Valtakunnallinen toimintojen keskit-
täminen syksyllä 2016 siirsi osan leikkauksista yliopistosairaalaan. Toi-
saalta osa ostopalveluiden käytöstä liittyy vahvasti valtakunnalliseen kilpai-
luun ja markkinointiin esim. tekonivelleikkausten osalta. Vuoden 2020 toi-
minta-suunnitelmassa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin palveluita ja osaa-
mista on lähdetty suunnitelmallisesti jalkauttamaan perustason yksiköihin ja 
myös suoraan väestölle. Vuoden 2020 osalta on ollut tavoite keskittyä orto-
pedian ja naistentautien-ja synnytysten tunnettavuuteen. Jalkautuva työ on 
keskeytynyt koronaepidemian vuoksi, mutta jatkuu syksyllä tarjolla olevin 
keinoin.  
 

Leikkaukset kumulatiivinen

Suorittava yksikkö 2019/4 2020/4 Vrt %

4300 Hml Leikkausosasto 1 938 1 809 ‐6,7%

4301 Hml Silmäleikkausosasto 743 442 ‐40,4%

4302 Hml Päiväkirurgian leikkausos. 946 649 ‐31,4%

Yhteensä 3 627 2 900 ‐20,0%
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Neurokirurgian ja syöpätautien osalta ulkopuolisten sairaaloiden käytön 
kasvu liittyy hoidon keskittämiseen. Muun kuin tekonivelkirurgian osalta 
myös ortopedian kasvu ulkopuolisissa sairaaloissa liittyy keskittämiseen ja 
osin esim. selkäkirurgiassa paikallisesti sovittuun järkevään työnjakoon.  
 
Uuden keskittämisasetuksen on tarkoitus astua voimaan 1.6.2020. Lausun-
tokierroksella olleen asetusehdotuksen toteutuessa Kanta-Hämeen sai-
raanhoitopiirin toimintaan ei tule uusia asetuksen vaatimia keskittämistoi-
mia, mutta paikallisesti työnjakoa tarpeen mukaan arvioidaan yhteistyösai-
raaloiden kanssa. 

 

 
 
Taulukko 7. Ulkopuolisten sairaaloiden ostot kunnittain 1-3/2020 
 

 
 
 
Kuvio 11. Palveluostot ilman kalliita hoitoja ja vapaata valintaa 12/2014-
3/2020 

 
Kysynnän kasvun seurauksena palveluostot ilman kalliita hoitoja (50 000 
euroa kuukaudessa) ja vapaata valintaa ovat olleet lievässä nousussa, 
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mutta 2020 vuoden aikana tasaantumassa. Nousu johtuu pääasiassa valta-
kunnallisesti keskitettävästä hoidosta.  
 

 
 
 
Kuvio 12. Vapaan hoitopaikan valinnan euromääräinen kehitys 12/2014-
3/2020 
 
 
 

5 Sairaanhoitopiirin toiminnan ja tuottavuuden kehittäminen 
 
Sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämäistä on jatkettu strategisten linjausten 
mukaisesti vuoden 2020 tammi-huhtikuussa. Osa kehityshankkeista jaksot-
tuu usealle tilikaudelle.  
 
Sairaanhoitopiirin kehittämisessä tähdätään parantamaan Kanta-Hämeen 
sisäistä yhteistoimintaa perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden 
kanssa sekä Erva-tasoista yhteistoimintaa Pirkanmaan ja Etelä-Pohjan-
maan sairaanhoitopiirin kanssa.  
 
Vuoden 2020 alusta lähtien kehittämistoiminnan organisointia muutettiin pe-
rustamalla Kehittämistiimi. Kehittämistiimin toimintaa koordinoi kehittämis-
päällikkö ja siihen kuuluu tällä hetkellä 19 henkilöä. Kehittämistiimin jäseniä 
ovat asiakaspalvelun erityisasiantuntija, perusterveydenhuollon yksikön yli-
lääkäri ja ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori, palvelusuunnittelija, 
henkilöstön kehittämispäällikkö, suunnitteluylilääkäri, Assin projektipääl-
likkö, tietohallintojohtaja, ict-kehityspäällikkö, ict-projektipäällikkö (PMO), ict-
palvelupäällikkö, digiprojektipäällikkö, TLT-hankkeen projektipäällikkö, ict-
projektipäällikkö (APTJ ja kokonaisarkkitehtuuri), ict-projektipäällikkö (tuo-
tannonohjaus), ict-projektipäällikkö (Assi valmistelun tietojärjestelmät) sekä 
uusi hallintoylilääkäri. Kehittämistiimin tehtävänä on mm. tuntea ja johtaa 
sairaalassa meneillään olevat projektit ja jakaa osaamistaan ja oppeja aikai-
semmin tehdyistä asioista. Lisäksi toimintaa laajennetaan siihen suuntaan, 
että tuetaan paremmin yksiköiden omia kehittämisprojekteja.  
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Covid-19 tilanteen takia toiminnan työpanosta vaativat kehittämishankkeet 
ovat olleet seisahduksissa. Toisaalta on pystytty ottamaan nopeasti käyt-
töön uusia menetelmiä, kuten etävideovastaanottotoiminta tai laajentamaan 
tietojärjestelmiä Covid-19 potilaiden ja altistuneiden jäljittämistä varten.  
Alla mainittujen kehittämishankkeiden lisäksi ollaan toteuttamassa useita 
pienempiä kehittämishankkeita.  
 
Laajat kehittämiskohteet  
 

 Assi-sairaalan muutosjohtaminen 
 Digisairaala 

 OmaRaitin kehittäminen 
 Etävideovastaanottotoiminnan käynnistäminen 
 OmaOlon käyttöönotto 116117-palvelun yhtey-

dessä 
 Tähtisairaalan kehittämisyhtiön suunnittelu 
 Arvoperusteinen terveydenhuolto, VBHC 
 PROM (Patient Reported Outcome Measure) -tietojen ke-

rääminen potilailta, pilotti kahdella potilasryhmällä 
 Asiakas- ja potilastietojärjestelmän ja tuotannonohjauksen 

kehitys sekä kilpailutuksen valmistelu yhteistyönä muuta-
maan muun sairaanhoitopiirien kanssa 

 Palvelupolkukuvaukset merkittävistä potilasryhmistä asi-
akkaan palvelukokemuksen parantamiseksi ja ammattilai-
sen toiminnan tueksi (3-5 polkua 2020 vuoden aikana) 

 
Järjestelmät ja ict  
 

 TLT- laitehallintajärjestelmän käyttöönotto 
 Osastopaikkakartan käyttöönotto 
 Alueellinen Citrix-hankkeen suunnittelu 
 Hoitajakutsujärjestelmän kilpailutus 
 OmaArkkitehtuurin edistäminen 
 Musen käyttöönotto EKG-arkistoinnissa 
 Puheentunnistuksen pilotointi 

 
Toiminta  
 

 Lääketurvallisuuden kehittäminen 
 Vajaaravitsemuksen seulonta, hoito ja ennaltaehkäisy 
 Strategiset työtilamuutokset - monitilakokeilut 
 Lean-hankkeet toiminnan kehittämiseksi 
 Edustuksellisen asiakasosallisuuden (asiakasraati ja poti-

lasjärjestöt) tukeminen ja saatujen palautteiden hyödyntä-
minen kehittämisessä 

 Kehittämisyhteistyö Hamk:n kanssa Design Factory -toi-
mintamallin perusteella 

 Potilasturvallisuuden kehittäminen 
 Prosessien tehostaminen 
 Ulkopuolisten sairaaloiden käytön vähentäminen  
 

Maakunnan yhteiset kehittämiskohteet 
  

 Tulevaisuuden sote-hanke ja soten rakenneuudistus-
hanke 

 Päivystysapu 116117- käyttöönoton valmistelu 
 Yhtenäiset käytännöt perusterveydenhuoltoon 
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 Osallistuminen alueellisen järjestämissuunnitelman laati-
miseen 
 

5.1 Tuottavuuden kehittäminen toiminnallisin keinoin 
   

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri otti käyttöön tuottavuusohjelman, joka 
edellyttää 1,5 % suuruista tuottavuuden kasvua vuodelle 2020. Vuoden 
2020 talousarviossa on 1,7 miljoonaa euroa pienemmät henkilöstökulut 
kuin vuonna 2019. Henkilöstökuluihin kohdistuu suuret riskit, koska kilpai-
lukykysopimus (Kiky) päättyy ja uusien virka- ja työehtosopimusten koro-
tukset eivät ole tiedossa. Lisäksi keväällä maaliskuussa COVID 19 – epi-
demiaan varautuminen on vaikuttanut kustannuksia korottavasti mm. hoito-
tarvikkeiden ja henkilöstön palkkakustannusten osalta. Maaliskuun puo-
lessa välin laskettiin kiireetön erikoissairaanhoito minimiin ja keskityttiin 
epidemiavalmiuden nostamiseen henkilöstön koulutuksen, tarvike- ja tila-
järjestelyjen osalta. 
 
Syksyllä 2019 tulosalueittain laadittiin tuottavuuden tukemiseksi toiminnan 
uudistamisohjelma. Tulosalueiden omat toimenpiteet ja lyhyen aikavälin 
uudistamisohjelmaa ehdittiin toteuttaa maaliskuun alkuun, jonka jälkeen 
tulosalueilla keskityttiin COVID 19 -epidemiaan valmistautumiseen. Alku-
vuodesta isommissa muutosprosesseissa oli mukana työntekijäedustus ja 
alustavat suunnitelmat hioutuivat yhteistyössä toteutuskelpoisiksi.  

 
  Tulosalueiden tuottavuutta parantavia toimia 
 
  Operatiivinen tulosalue 
 

 silmätautien yksikön osastonhoitajan virantoimitusvel-
vollisuus laajentui koskemaan korva-, nenä- ja kurkku-
tautien ja suusairauksien poliklinikkatoimintaa sekä 
kuulokeskusta (yksi osastonhoitajan virka jätettiin täyt-
tämättä). 

 leikkaus- ja toimenpideyksikössä toiminnallisten muu-
tosten kautta vähentyi 49 h / viikossa hoitajatyöpa-
nosta 

 synnytystoiminnassa synnytysten määrä on vuosittain 
vähentynyt, joten toiminnallisten muutosten kautta hoi-
tajatyöpanos vähentyi 70 h / viikko  

 Kuvantamistoiminnassa vähentyi yhden röntgenhoita-
jan työpanos 

 Kirurgisessa osastotoiminnassa organisoitiin hoitotyön 
lähiesimiesjärjestelyt uudelleen 
 

  Konservatiivinen tulosalue 
 

 Neurologian valvontaa ei alkuvuodesta yhdistetty 
teho- valvontakokonaisuuteen, mutta osaston 4B sai-
raansijavähennyksen myötä hoitajatyöpanos vähentyi  

 päiväsairaalatoiminnasta vähentyi yhden sairaanhoita-
jan työpanos  

 konservatiivisessa osastotoiminnassa ja lasten ja 
nuorten yksikössä organisoitiin hoitotyön lähiesimies-
järjestelyt uudelleen (yhden apulaisosastonhoitajan 
työpanos vähentyi) 

 
 

Valtuusto 09.06.2020 § 15 Liite 10



18(27) 

 

  Psykiatrian tulosalue 
 

 psykiatrian tulosalueella jaettiin säästötavoite yksi-
köille ja soveltuvin paikoin jätettiin sijaisuuksia / toimia 
täyttämättä 

 ostopalvelutoimintaa pyrittiin saamaan omaksi työksi 
 kalustotilin 77 000,- jätettiin alkuvuodesta käyttämättä 

 
  Tukipalvelujen tulosalue 
 

 sairaala- ja välinehuollon sekä sihteerityön työmäärä-
mitoituksen nykytila kartoitettiin ja arvioitiin, mitä se on 
tulevaisuudessa 

 potilassanelujen puheentunnistuksen pilotointi tehtiin 
keväällä 2020 

 Riihimäen sairaalan röntgenyksikön sairaalahuolto 
siirtyi Khshp:n omaksi toiminnaksi 
 

  Lyhyen aikavälin uudistamisohjelma tammi – helmikuussa 2020 
 

 laboratoriotutkimukset ja tilauskäytännöt 
käytäntöjen tarkistus, tutkimuspakettien karsiminen, 
päivystystutkimusten karsinta (toteutui) 

 kuvantamistutkimukset  
toimintaprosessien seuranta, päällekkäisten tutkimus-
ten karsinta (seuranta toteutui, muuten ei edennyt) 

 Riihimäen sairaalan käyttöaste (ei edennyt) 
 lyhytaikaisten sijaisten vähentäminen  

hoitohenkilöstössä, varahenkilöstöä lisätty (toteutui) 
 yhtenäiset kirjaamiskäytännöt (ei edennyt) 
 ostopalvelujen vähentäminen  
 myyntituottojen kertyminen 

 
 

 
6 Henkilöstönäkökulma 

 
Sairaanhoitopiirin henkilöstömäärä 30.4.2020 oli 1 889, joka sisältää tois-
taiseksi voimassaolevat (1487 hlöä) ja määräaikaiset palvelussuhteet (402 
hlöä). Vuotta aiemmin henkilöstöä oli yhteensä 1 940 henkeä (1482, 458). 
Määräaikaisten määrä tarkastelupäivänä on laskenut edellisestä vuodesta 
mm. pääsiäisen aikaisemman ajankohdan sekä koronavirustilanteet vaiku-
tuksista johtuen. 
 
Henkilöstön sairauspoissaolojen kehitystä seurataan henkilöstöpalveluissa 
yhteistyössä työsuojeluorganisaation ja työterveyshuollon kanssa. Sairaus-
poissaoloja raportoidaan kalenteripäivinä, niiden keston mukaan sekä am-
matti- ja syyryhmittäin. Sairauspoissaoloja sisältäen työtapaturmista johtu-
vat sairauslomat olivat 10 159 kalenteripäivää tammi-huhtikuussa. Sairaus-
poissaolojen määrä nousi 1,0 % vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon ver-
rattuna. Laskennallisesti sairauslomapäiviä oli 5,4 kalenteripäivää työnteki-
jää kohti, joka on hieman enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana 
ajankohtana (5,2 päivää).  
 
Sairauslomapäivien kuukausijakaumasta huomataan koronaviruksen vai-
kutukset sairauspoissaoloihin alkuvuodesta 2020. Tammi-helmikuussa oli 
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edellisiä vuosia vähemmän sairaspoissaloja, mutta maaliskuussa sairas-
poissaolot lähtivät nousuun. Vaikka varsinaisia tartuntoja on vähän, karan-
teeni ja herkempi kynnys jäädä sairaslomalle vaikuttivat lukuihin. Huhti-
kuussa sairaspoissaolot näyttäisivät hieman tasoittuvan edellisiin vuosiin 
verrattuna, joskaan kaikkia huhtikuun sairaspoissaoloja ei raportointihet-
kellä ollut vielä kirjattu tilastoihin. 
 

 

Kuvio 13. Sairaspoissaolot kalenteripäivinä kuukausittain 
 
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä sairauspoissaoloista 18,0 % johtui tuki- 
ja liikuntaelinten (TULES) sairauksista, joiden osuus on hieman noussut 
edelliseen vuoteen verrattuna (17,2 %). Toiseksi suurin sairauspoissaolo-
jen syyryhmä on mielenterveyden häiriö (17,8 %), jotka ovat nousseet 
edellisestä vuodesta (14,0 %). Poissaoloista 20,9 % perustui työntekijän 
omaan ilmoitukseen sairaudesta esimiehen luvalla. Oma ilmoitusten määrä 
on pysynyt samalla tasolla edellisvuoteen nähden (20,8 %). Työntekijä voi 
olla esimiehen luvalla enintään viisi peräkkäistä kalenteripäivää sairauslo-
malla. 
 
Tammi-huhtikuussa 2019 työ- ja työmatkatapaturmia sattui 7 kappaletta, 
joka on huomattavasti viime vuotta vähemmän (25 kappaletta). Sairaslo-
mia työtapaturmista kertyi 36 päivää. 
   
Sairauspoissaolot ammattiryhmittäin kalenteripäivinä tammi–huhtikuulta 
2018 - 2020 näkyy alla olevasta kuviosta 14. 
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Kuvio 14. Sairauspoissaolot ammattiryhmittäin kalenteripäivinä 
 
Sairauspoissaolojen kehitystä seurataan aktiivisesti ja säännöllisesti. Sai-
raanhoitopiirin työterveyden tuottajaksi vaihtui 1.4.2020 lähtein Suomen 
Terveystalo Oy suunnitelman mukaisesti ja sairaanhoitopiirissä suunnitel-
laan parhaillaan Terveystalon kanssa mm. parempien sähköisten työkalu-
jen käyttöönottoa esimiehille sairaspoissaolojen seurantaan sekä varhai-
seen välittämiseen. Useita muita toimia sairastavuuden vähentämiseksi on 
myös meneillään (mm. ergonomiatyöryhmä, korvaavan työn malli). 
 
Koko organisaation henkilöstön koulutuspäivien (sis. ja ulk.) lukumäärä on 
laskenut verrattuna viime vuoteen. Huhtikuun loppuun mennessä koulutus-
päiviä on kertynyt 1510 henkilötyöpäivää (v.2019, 2358 htpv). Koronaviruk-
sen aiheuttaman tilanteen vuoksi sekä oman organisaation että ulkopuolis-
ten kouluttajien tuottamat lähikoulutukset on jouduttu perumaan, millä on 
suuri vaikutus toteutuneiden täydennyskoulutuspäivien määrään.  Yksittäi-
siä pienryhmäkoulutuksia on toteutettu etäyhteydellä, verkkokoulutusten 
määrää on lisätty ja käyttöön on otettu myös videoituja koulutuksia, joista 
osasta osallistujat on vielä kirjaamatta tilastoihin. 
 
Kehityskeskusteluja on käyty huhtikuun loppuun mennessä 39 kappaletta. 
Kehityskeskustelujen määrä lisääntyy vuoden kuluessa merkittävästi. Ta-
voitteena on, että vuoden loppuun mennessä kehityskeskustelut on käyty 
kattavasti koko organisaatiossa.  

 
 
 
7 Talous 

 
Sairaanhoitopiirin osavuosikatsauksen ennuste koko vuoden toteumasta on 
koronapandemiasta johtuen laadittu siten, että siinä on arvioitu normaalin 
toiminnan tulo- ja menoerien toteutuminen sekä erikseen vielä koronapan-
demian vaikutukset talousarvion tulo- ja menoarvioihin. Koronapandemian 
vaikutukset talousarvioon perustuvat THL:n antamaan arvioon koronavirus-
infektioon sairastuvien sairaala- ja tehohoitoa tarvitsevien potilaiden mää-
ristä sekä sairaanhoitopiirin omaan arvioon potilasmäärien kehityksestä. 
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Sairauspoissaolot ammattiryhmittäin kalenteripäivinä

1.1.‐30.4.2018 1.1.‐30.4.2019 1.1.‐30.4.2020
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Toimintatuotot 
 
Ilman koronapandemiaa sairaanhoitopiirin tulojen arvioidaan toteutuvan ta-
lousarvion mukaisesti. Arviot koronapandemian aiheuttamista tulonmene-
tyksistä kohdistuvat palveluiden myyntituottoihin ja elektiivisen toiminnan 
alasajon myötä asiakasmaksutuottoihin Yhteensä tulonmenetysten arvioi-
daan olevan noin 2,3 milj. euroa. 
 
Toimintamenot 
 
Henkilöstökulut 
 
Toimintamenoista henkilöstökulut näyttäisivät ilman koronapandemian vai-
kutusta ylittyvän noin 0,7 milj. euroa. Kun tähän lisätään koronapandemian 
vaikutukset päivystyksessä, teho-osastolla ja sairaalan osastoilla ylitöihin, 
erilliskorvauksiin ja sijaiskuluihin, arvioidaan henkilöstökulujen ylittyvän noin 
4,4 milj. euroa. 
 
Ulkopuolisten sairaaloiden käyttö 
 
Talousarvion toteutumisen kannalta yksi keskeisimmistä tekijöistä on ulko-
puolisten sairaaloiden käyttö, joka viime vuoden vastaavaan ajankohtaan 
verrattuna näyttäisi laskeneen jonkin verran.  
Ulkopuolisten sairaaloiden käyttö koostuu seuraavista keskeisimmistä osa-
kokonaisuuksista:  
 
• Valtakunnallisesti keskitetty hoito  
• TH-laki vapaavalinta  
• Maksusitoumukset  
• Päivystys  
• Sijaislapsi/opiskelu/työ 
 
Ulkopuolisten sairaaloiden käyttöarviot perustuvat tammi-maaliskuun to-
teumiin, joten pitkälle meneviä johtopäätöksiä koko vuoden osalta ei näiden 
lukujen osalta voi vielä tehdä. Ulkopuolisten sairaaloiden käytön arvioidaan 
helmikuun lopun tilanteen perusteella jäävän noin 0,5 milj. euroa alle talous-
arviossa arvioidun summan. Koronapandemia vaikuttaa myös ulkopuolisten 
sairaaloiden käyttöön, koska kaikki sairaalat keskittyvät nyt pandemian hoi-
toon muun ei-kiireellisen toiminnan jäädessä vähemmälle. Kun toteuma-ar-
vioon lisätään pandemian ulkopuolisten sairaaloiden käyttöä vähentävä vai-
kutus, päästään noin 3,4 milj. euroa talousarviota pienempään toteumaan. 
Toisaalta ulkopuolisten sairaaloiden kysynnän arvioidaan kasvavan merkit-
tävästi vuonna 2021, koska patoutuneen kysynnän arvioidaan jakautuvan 
seuraaville vuosille. 
 
Aineet, tarvikkeet ja palveluiden ostot 
 
Aineet ja tarvikkeet näyttäisivät normaalitoiminnan osalta toteutuvan talous-
arvion mukaisina. Koronapandemiaan varautuminen on kuitenkin nosta-
massa suojavälineisiin käytettävää euromäärää merkittävästi. Suojatarvike-
ostojen myötä aine- ja tarvikemenojen arvioidaan ylittyvän noin 3,1 milj. eu-
roa. Palveluiden ostojen määrärahan arvioidaan ylittyvän Covid-19 näyteku-
lujen vuoksi noin 0,6 milj. euroa. 
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Poistot 
 
Poiston määrä talousarviossa on 13,5 milj. euroa. Summa sisältää Ahvenis-
ton rakennuksista tehtävän 2 milj. euron suuruisen lisäpoiston. Koronapan-
demian takia on hankittu myös hengityskoneita ja muita koronainfektion hoi-
toon liittyviä laitteita, jotka ovat poistojen alaista omaisuutta. Laitenakin-
noista aiheutuvien poistojen arvioidaan tästä syytä kasvavan noin 0,3 milj. 
euroa talousarviossa varattua määrärahaa suuremmiksi. 
 
Muiden keskeisten menoerien osalta alkuvuosi on toteutunut talousarvion 
mukaisesti. Ilman arvioitua koronapandemian vaikutusta toteumaennuste 
on liki talousarvion mukainen. Mikäli arviot koronapandemian kuluista toteu-
tuisivat nyt arvioidun mukaisina, olisi sairaanhoitopiirin tulos noin 6,5 milj. 
euroa alijäämäinen. 
 
Taseen alijäämä 
 
Vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen sairaanhoitopiirin taseessa on vanhaa 
alijäämää jäljellä 7,2 milj. euroa. Puolet taseen alijäämästä on sovittu katet-
tavaksi sairaanhoitopiirin taseessa olevan poistoeron määrällä, joka on noin 
3,6 milj euroa. Osa alijäämästä on suunniteltu katettavaksi talousarvion mu-
kaisella 0,9 milj. euron suuruisella ylijäämällä. Kuntalain mukaan sairaanhoi-
topiirin vanhat alijäämät sekä kattamisaikana syntynyt uusi alijäämä on ka-
tettava vuoden 2020 loppuun mennessä. 

 
Suojavaruste- ja laitehankinnat 
 
Sairaanhoitopiirin varastotoimintaa ja osin hankintatoimea hoitaa Hämeen-
linnan kaupungin, Riihimäen seudun terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin 
omistama Kanta Logistiikka Oy. Kanta Logistiikan hankintojen lisäksi sai-
raanhoitopiiri on varautunut suojavarusteiden merkittävästi kasvaneeseen 
tarpeeseen sekä sairaalassa että maakunnan yksiköissä tekemällä myös 
omia hankintoja. Sairaanhoitopiiri on tilannut mm. kirurgisia maskeja, hengi-
tyssuojaimia, suojatakkeja, suojavisiireitä ja suojakäsineitä sekä hengitys-
koneita ja muita koronainfektion hoidossa tarvittavia laitteita. Sairaanhoito-
piirin kaikki tilaukset maksetaan vasta kun ne on toimitettu Kanta Logistiikan 
varastoon tai sairaalalle ja ne on todettu tilauksen mukaisiksi. Sairaanhoito-
piirin ei ole maksanut ennakkomaksuja mistään tekemistään tilauksista.  
 
Sairaanhoitopiiri on saanut hengityskoneiden ja muiden koronahoidossa tar-
vittavien välineiden hankintaa varten myös lahjoitusvaroja. Tällä hetkellä 
lahjoitusvaroja on kertynyt yhteensä noin 0,32 milj. euroa. 

 
Ensihoito 
 
Ensihoidon menot laskutetaan sairaanhoitopiiriltä, joka laskuttaa ne edel-
leen kunnilta. Ensihoidon kuluihin on varattu yhteensä 7,9 milj. euroa vuo-
delle 2020. Ensihoidon osalta ennuste on ilman koronapandemian kustan-
nuksia talousarvion mukainen. Koronapandemian arvioidaan aiheuttavan 
ensihoidolle noin 0,9 milj. euron suuruiset lisäkulut. 
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Taulukko 8. Talousarvion toteutuminen tammi-huhtikuussa 2020, ilman ensihoitoa 
   
 
 
8 Loppuvuoden näkymät 
 

Valtiovarainministeriön kevään 2020 ennusteen mukaan Suomen talous su-
pistuu kuluvana vuonna 5,5 %. Ennusteessa oletetaan, että taloudellista ak-
tiviteettia rajoittavat toimenpiteet kestävät 3 kuukautta. Tämän jälkeen kasvu 
elpyy ja BKT:n arvioidaan kasvavan 1,3 % vuosina 2021 ja 2022.  Ennus-
teessa kuitenkin todetaan, että koska arviot koronaviruksen leviämistä estä-
vien rajoitteiden kestosta muuttuvat, on tulevan kehityksen ennustaminen 
poikkeuksellisen epävarmaa. 
 
Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan julkisen talouden alijäämä ja 
velka kääntyvät nopeaan kasvuun tänä vuonna. Tuotannon supistuminen ja 
hallituksen päättämät talouden tukitoimet heikentävät julkista taloutta. Julki-
sen talouden alijäämä kasvaa tänä vuonna lähes 14 mrd. eurolla 16,6 mrd. 
euroon eli 7,2 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Näkyvissä oleva talouskasvu 
ei riitä vahvistamaan julkisen talouden rahoitusasemaa ennalleen ja julkinen 
talous pysyy selvästi alijäämäisenä lähivuosina. 
 
 
 
 
 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky

Talousarvion toteutuminen, ilman ensihoitoa 4 / 2020 2020

Talousarvio 
2020

Toteuma 1-4 / 
2020

Covid-19 
toteuma 1-4 

/2020

Toteuma 1-4 
/2020 ilman 

Covid-19 

Ennuste 2020 Covid-19 
pandemian 

vaikutus 
2020

Ennuste 
pandemian 

vaikutus 
huomioitu

Kuntamaksut 201 071 000 69 323 666 69 323 666 201 071 000 201 071 000
Myyntituotot 15 719 000 4 036 860 4 036 860 15 719 000 -1 100 000 14 619 000
Maksutuotot 9 801 000 2 653 972 2 653 972 9 801 000 -1 200 000 8 601 000
Tuet ja avustukset 503 000 0 0 503 000 503 000
Vuokratuotot 3 106 000 1 036 935 1 036 935 3 106 000 3 106 000
Muut tuotot 1 192 000 317 258 317 258 1 192 000 1 192 000
Toimintatuotot 231 392 000 77 368 691 0 77 368 691 231 392 000 -2 300 000 229 092 000
Palkat ja palkkiot -80 329 100 -24 542 680 -233 966 -24 308 714 -81 000 000 -3 500 000 -84 500 000
Henkilösivukulut -19 871 600 -6 790 431 -47 421 -6 743 010 -19 900 000 -857 000 -20 757 000
Henk.men. korj.erät 1 156 700 429 693 429 693 1 156 700 1 156 700
Ulkopuoliset sairaalat -43 000 000 -11 274 907 -11 274 907 -42 500 000 3 400 000 -39 100 000
Palvelujen ostot -42 567 000 -13 089 758 -167 570 -12 922 187 -42 567 000 -42 567 000
Aineet ja tarvikkeet -29 055 000 -9 834 686 -813 391 -9 021 295 -29 055 000 -3 090 000 -32 145 000
Vuokrat -2 447 000 -684 479 -1 617 -682 862 -2 350 000 -2 350 000
Muut kulut -1 538 000 -71 050 -71 050 -1 538 000 -1 538 000
Toimintakulut -217 651 000 -65 858 298 -1 263 965 -64 594 333 -217 753 300 -4 047 000 -221 800 300

Toimintakate 13 741 000 11 510 393 -1 263 965 12 774 358 13 638 700 -6 347 000 7 291 700

Rahoitustuotot ja -kulut 494 000 115 361 0 115 361 400 000 400 000

Vuosikate 14 235 000 11 625 753 -1 263 965 12 889 719 14 038 699 -6 347 001 7 691 699

Poistot -13 545 000 -3 748 641 -3 748 641 -13 545 000 -300 000 -13 845 000

Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos 690 000 7 877 112 -1 263 965 9 141 077 493 700 -6 647 000 -6 153 300

Varausten ja rahastojen muutok 210 000 0 0 210 000 210 000

Tilikauden yli-/alijäämä 900 000 7 877 112 -1 263 965 9 141 077 703 700 -6 647 000 -5 943 300
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Sairaanhoitopiirin tilanne 
 
Sairaanhoitopiirin tammi-huhtikuun talousarvioseurannan perusteella koko 
vuoden tulos on ilman koronapandemian vaikutuksia liki talousarvion mukai-
nen. Koronapandemian on arvioitu aiheuttavan sairaanhoitopiirille tulojen 
vähennyksiä ja lisäkuluja vuonna 2020 yhteensä noin 7,2 milj. euroa. Tämä 
johtuu pääosin henkilöstökulujen ja aine ja tarvikehankintojen kasvusta. Lai-
tehankintojen myötä myös poistojen arvioidaan ylittävän niille varatun mää-
rärahan. 
 
Toisaalta ulkopuolisen sairaaloiden käytön näyttäisi vähentyvän kuluvana 
vuonna, joten tästä saatava säästö on arvioitu noin 3,4 milj. euron suu-
ruiseksi. Kysynnän on kuitenkin arvioitu kasvavan merkittävästi koronapan-
demian rajoitusten poistuttua, joten ulkopuolisten sairaaloiden käytön arvioi-
daan kasvavan vuonna 2021. 
 
Toistaiseksi Koronapandemian aiheuttamista lisäkuluista huolimatta sai-
raanhoitopiirin maksuvalmis on ollut hyvä. Maksuvalmiutta on vahvistettu ot-
tamalla käyttöön kuntatodistusohjelmien kautta saatavaa lyhytaikaista rahoi-
tusta. 
 
Sairaalahanke 
 
Koronaviruspandemia vaikuttaa myös Assi-sairaalan valmisteluun. Allians-
sikumppaneiden kanssa käydyissä keskusteluissa on todettu, että Suo-
messa ja Ruotsissa vasta kiihtymässä oleva epidemia, sen aiheuttama täy-
sin poikkeuksellinen yhteiskunnallinen tilanne ja tästä johtuvat epävarmuu-
det ovat johtamassa siihen, että allianssikumppanit tulisivat tekemään toteu-
tusvaiheenvaiheen sopimukseen merkittävät taloudelliset riskivaraumat. 
 
Tästä syystä sairaanhoitopiirin hallitus päätti kokouksessaan 8.4.2020 esit-
tää valtuustolle Assi sairaalan suunnittelun valmisteluaikaa jatkevaksi mar-
raskuulle 2020. Valtuusto päättää valmisteluaikataulun muutoksesta ko-
kouksessaan 9.6.2020. Myös hankkeen rahoitusaikataulua on muutettu si-
ten, että lainatarjouspyyntöä täsmennetään aikataulun osalta valtuuston 
päätöksen jälkeen. 
 
 

  

9 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän apuvälinekeskusliikelaitos  
 
9.1 Toiminta- ja talous tammi-huhtikuussa 2020 
 

Toimintatuotot 
 

Talousarviossa on suoritteiden myyntituottoja (myynnit muille kuin sairaan-
hoitopiirille) 1 479 000 euroa ja sisäisiä tuottoja (myynti sairaanhoitopiirille) 
2 116 000 euroa. Myyntituottoja on huhtikuun loppuun mennessä laskutettu 
410 000 euroa ja sisäisiä tuottoja 598 000 euroa. Tulojen arvioidaan maa-
liskuun tilanteen mukaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. 

 
Toimintamenot 

 
Palkka- ja henkilöstösivukuluja on talousarviossa yhteensä 327 000 euroa, 
tammi-huhtikuun toteutuma oli 103 000 euroa. Henkilöstökuluista arvioidaan 
koko vuoden tasolla jäävän jonkin verran säästöä.  
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Ulkoisten palvelujen ostoihin on talousarviossa varattu 440 000 euroa. Pal-
veluiden ostojen suurimmat menoerät ovat huolto- ja korjauspalvelujen sekä 
atk-palvelujen ostot. Tammi-huhtikuulta on ostoja kirjattu 105 000 euroa. 
Palvelujen ostojen arvioidaan alittavan talousarvion määrärahan noin 
50 000 euroa. 

 
Aineisiin ja tarvikkeisiin on varattu 1 460 000 euroa. Näitä hankintoja on 
tammi-huhtikuussa tehty 450 000 euroa. Hankinnat koostuvat pääasiassa 
muista kuin kierrätettävistä apuvälineistä. Koko vuoden toteuma-arvio näyt-
täisi maaliskuun lopun tilanteen mukaan olevan talousarvion mukainen. 
 
Vuokriin varattu määräraha 12 000 euroa, on riittävä koko vuoden vuokra-
menoihin. 

 
Rahoitus 

 
Talousarviossa varauduttu ottamaan uutta lainaa 630 000 euroa ja lyhentä-
mään vanhoja lainoja 700 000 euroa. Korkokuluihin on talousarviossa va-
rattu 32 000 euroa. Korkokulujen arvioidaan koko vuoden tasolla jäävän ta-
lousarviossa varattua määrärahaa pienemmäksi. 

 
Investoinnit 

 
Investointimenoissa on irtaimistohankintoihin varattu 1 230 000 euroa.  In-
vestointeja on huhtikuun loppuun mennessä tehty noin 510 000 eurolla. 
Huhtikuun tilanteen mukaan investoinnit olisivat ylittämässä talousarviossa 
varatun määrärahan. Tämä vaikuttaa myös poistojen budjetoitua suurem-
paan toteuma-arvioon. Investoinneissa pyritään vuositasolla talousarvion 
mukaiseen toteumaan. 

 
 Tulosennuste 
 

Liikelaitoksen talousarvio on laadittu siten, että siitä ei kerry ali- tai ylijäämää. 
Tammi-maaliskuun toteuman perusteella tehty tulosennuste näyttäisi jonkin 
verran ylijäämäiseltä. Hinnaston mukaisia laskutushintoja voidaan tarvitta-
essa tarkistaa, jotta talousarvion mukaiseen tulokseen päästään 
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Taulukko 9. Talousarvion toteutuminen tammi-huhtikuussa 2020, Apuvälinekeskusliikelaitos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kanta‐Hämeen sairaanhoitopiirin ky

Talousarvion toteutuminen tammi-huhtikuussa 2020, apuvälinekeskusliikelaitos

Ennuste

Ta 2020 Tot 1-4/2020 2020 Poikkeama Tot 1-4/2019 Tp 2018

Kuntamaksut 0 0 0 0 0

Myyntituotot 1 479 000 410 016 1 479 000 0 400 999 1 572 283

Sisäiset tuotot 2 116 000 598 289 2 116 000 0 608 140 2 280 313

Maksutuotot 0 0 0 0 0 0

Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0

Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0

Muut tuotot 0 0 0 0 0 0

Toimintatuotot 3 595 000 1 008 305 3 595 000 0 1 009 138 3 852 596

Palkat ja palkkiot -269 900 -83 068 -240 000 29 900 -79 742 -229 661

Henkilösivukulut -57 100 -19 529 -55 000 2 100 -16 452 -47 649

Henk.men. korj.erät 2 000 72 2 000 0 0 0

Palvelujen ostot (myös sisäiset) -440 000 -105 420 -390 000 50 000 -105 542 -388 648

Aineet ja tarvikkeet -1 460 000 -449 902 -1 500 000 -40 000 -438 158 -1 685 504

Vuokrat -12 000 -4 801 -12 000 0 -3 674 -14 342

Muut kulut -26 000 -3 158 -10 000 16 000 -455 -9 694

Toimintakulut -2 263 000 -665 806 -2 205 000 58 000 -644 023 -2 375 498

Toimintakate 1 332 000 342 499 1 390 000 58 000 365 115 1 477 098

Rahoitustuotot ja -kulut -32 000 0 -5 000 27 000 -4 731

Vuosikate 1 300 000 342 499 1 385 000 85 000 365 115 1 472 367

Poistot -1 300 000 -507 702 -1 400 000 -100 000 -301 935 -1 469 366

Tilikauden tulos 0 -165 203 -15 000 -15 000 63 179 3 001

Investoinnit -1 230 000 -509 924 -1 700 000 -470 000 -469 988 -1 690 679
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9.2 Apuvälinekeskusliikelaitoksen laskutus tammi-huhtikuussa 2020 
 
 

 
 
Taulukko 10. Terveyskeskukset (pth) ja KHKS lääkinnällinen kuntoutus (esh) 
 

 

 
 

Taulukko 11. Sosiaalitoimi (vammaispalvelut) 
 
 
 

Kuukausi Forssa (pth) Hattula (pth) Hämeenlinna (pth) Janakkala (pth) Riihimäki (pth) Pth yhteensä Esh yhteensä Kaikki yhteensä

Tammikuu 28 278,07 6 832,46 42 832,68 13 469,53 45 042,59 136 455,33 203 697,96 340 153,29

Helmikuu 26 176,64 5 013,79 43 150,28 13 049,85 29 867,16 117 257,72 199 985,61 317 243,33

Maaliskuu 33 418,63 5 084,09 44 813,40 12 525,14 33 228,41 129 069,67 194 605,04 323 674,71

Huhtikuu 23 786,89 4 154,80 53 043,96 12 975,95 31 472,35 125 433,95 186 295,36 311 729,31

Toukokuu 0,00

Kesäkuu 0,00

Heinäkuu 0,00

Elokuu 0,00

Syyskuu 0,00

Lokakuu 0,00

Marraskuu 0,00

Joulukuu 0,00

Yhteensä 111 660,23 21 085,14 183 840,32 52 020,47 139 610,51 508 216,67 784 583,97 1 292 800,64

Kunta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä
Forssa 2 067,60 2 139,39 2 128,78 2 119,34 8 455,11
Hattula 419,02 417,79 468,53 435,61 1 740,95
Hausjärvi 361,01 361,01 367,73 354,59 1 444,34
Humppila 155,64 155,64 155,64 160,36 627,28
Hämeenlinna 3 472,09 3 452,25 3 794,51 3 742,54 14 461,39
Janakkala 877,26 877,26 860,70 853,38 3 468,60
Jokioinen 640,48 640,48 617,54 617,54 2 516,04
Loppi 547,84 547,84 631,67 590,54 2 317,89
Riihimäki 1 275,10 1 377,86 1 354,60 1 306,76 5 314,32
Tammela 1 101,34 1 147,89 1 143,78 1 143,78 4 536,79
Ypäjä 302,44 302,44 362,28 329,04 1 296,20
Yhteensä 11 219,82 11 419,85 11 885,76 11 653,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 178,91
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Assi-hankkeen kehitysvaiheen jatkaminen

Hallitus 8.4.2020 § 67

Valmistelijat: projektijohtaja Petrus Kukkonen puh. 050 461 7820, hallin-
tojohtaja Miia Luukko puh.  045 7734 5790 ja sairaanhoitopiirin johtaja 
Seppo Ranta puh. 044 278 7320

Aiemmat Assi-sairaalan paikkaa, suunnittelua ja rahoitusta koskevat 
päätökset on koottu esityslistan liitteeksi.

Valtuusto 8.6.2016 § 22
Hallitus 21.2.2017 § 26
Hallitus 15.8.2017 § 122
Valtuusto 20.3.2018 § 9
Valtuusto 11.12.2018 § 43
Valtuusto 11.6.2019 § 25
Valtuusto 10.12.2019 § 53
Hallitus 17.3.2020 § 52

Taustaa

Sairaanhoitopiirin hallitus on 17.3.2020 § 52 päättänyt ehdottaa yhtymä-
valtuustolle Ahveniston sairaala-allianssin suunnittelu- ja valmistelutöi-
den jatkamista kesäkuun 2020 loppuun saakka siten, että siirtymä to-
teutusvaiheeseen on keskeytyksetön. Ehtona töiden jatkamiselle kesä-
kuun loppuun saakka oli, että pysytään kehitysvaiheen budjetissa ja että
yhtymävaltuusto tekee 9.6. myönteisen toteutuspäätöksen. 

Koronaviruspandemian ja yhteiskunnan poikkeusolojen vaikutukset

Tämä hallituksen päätös (17.3.2020 § 52) oli valmisteltu kokousta edel-
tävällä viikolla ja esityslista lähetetty perjantaina 13.3.2020. Maailman 
terveysjärjestö WHO:n julistettua 11.3. koronavirusepidemian pande-
miaksi, tilanne on muuttunut lyhyessä ajassa varsin radikaalisti. Valtio-
neuvosto yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa totesi 16.3-
.2020, että maassa vallitsevat valmiuslain (1552/2011) 3 §:n 5 kohdas-
sa tarkoitetut poikkeusolot. Sen jälkeen on lyhyessä ajassa säädetty 
valmiuslain nojalla ennennäkemättömistä rajoitustoimenpiteistä.  

Koronaviruspandemian vaikutukset ovat ulottuneet myös Assi-sairaalan 
valmisteluun. Allianssin toteutusvaiheen sopimuksen neuvottelut on 
käynnistetty ja allianssikumppaneiden kanssa käydyissä keskusteluissa 
on todettu, että Suomessa ja Ruotsissa vasta kiihtymässä oleva epide-
mia, sen aiheuttama täysin poikkeuksellinen yhteiskunnallinen tilanne ja
näistä johtuvat epävarmuudet ovat johtamassa siihen, että allianssi-
kumppanit tulisivat tekemään TAS-vaiheen sopimukseen merkittävät ta-
loudelliset riskivaraumat. 

16. §
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Allianssin kehitysvaiheen jatkaminen

Allianssin johtoryhmässä on todettu, että toteutusvaiheen sopimuksen 
valmistelu pandemian aikana kesäkuun valtuuston päätettäväksi aiem-
min päätetyn aikataulun mukaisesti tulisi johtamaan siihen, että pande-
miaan liittyvät riskivaraukset nostaisivat tuntuvasti Assi-sairaalan tavoi-
tehintaa.  

Assi-allianssin johtoryhmä on yksimielisesti päättänyt esittää sairaanhoi-
topiirille Assi-hankkeen kehitysvaiheen jatkamista siten, että päätöksen-
teko toteutusvaiheeseen siirtymisestä siirtyisi syyskuun 2020 loppuun. 
Asia olisi tuotu käsiteltäväksi yhtymähallituksen kokoukseen 21.4. mutta
todettiin, että yhtymähallituksen päätös on tarpeen tehdä jo aiemmin, 
jotta allianssin toiminta pystytään ajoissa kääntämään uuden aikataulun
projektimalliin.   
 
Assi-sairaalan toteuttamista koskevan päätöksenteon siirtyminen kesä-
kuun valtuustosta syyskuun loppupuolella pidettävään valtuustoon tar-
koittaa, että allianssin kehitysvaihetta on tarpeen jatkaa enintään mar-
raskuun loppuun saakka. Toteutusvaiheen sopimus voidaan allekirjoit-
taa ja toteutusvaiheeseen siirtyä sen jälkeen, kun yhtymävaltuuston to-
teutuspäätös on tullut lainvoimaiseksi. 

Vaikutukset kehitysvaiheen budjettiin ja sairaalan valmistumiseen

Kehitysvaiheen jatkamisen on tarkoitus tapahtua kehitysvaiheen budje-
tin puitteissa. Kustannusennusteen mukaan (tilanne 29.2.20) kehitysvai-
heen budjetti on alittumassa 2-3 milj. eurolla. Tällä varauksella ja toimin-
taa tiivistämällä allianssi voi jatkaa suunnittelua ja rakennuslupamate-
riaalien koostamista siirtymäaikana 06-11/2020. Toiminnan tiivistetty jat-
kaminen siirtymäaikana on perusteltua myös sairaanhoitopiirin näkökul-
masta. 
 
Päätös kehitysvaiheen jatkamisesta siirtäisi Assi-sairaalan valmistumis-
ta 2-4 kuukautta. Tämä ei aiheuta ylimääräisiä kustannuksia sairaanhoi-
topiirille.
 
Kehitysvaiheen jatkamisen tuomat mahdollisuudet

Kehitysvaiheen jatkaminen esitetyn mukaisesti mahdollistaisi seuraavat 
asiat:

• Covid-19-tilanne on todennäköisemmin ratkennut tai antaa aikaa 
reagoida tilanteen jatkuessakin 

• Suunnitelmien ja kustannuslaskennan täsmentämisellä jää riittävä 
aikaikkuna (voidaan toteuttaa 2. arviointikierros, mikä laskee hank-
keen riskivarauksia)  

• Assi 3.0 suunnitelmien kehitys voidaan viedä täysimääräisenä kus-
tannuslaskennan pohjaksi ja päästään näin tarkempaan hinnoitte-
luun TAS-vaiheen osalta
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• Pystytään täysimääräisesti hyödyntämään KAS-vaiheen jatko kesä-
kuun osalta ja täydentämään suunnittelua parhaan mahdollisen ko-
konaisratkaisun osalta

• Riskit ja mahdollisuudet saadaan kartoitettua systemaattisesti ennen
tavoitehinnan määritystä, mikä myöskin johtaa alhaisempien varaus-
ten tarpeeseen

• Hanketta voidaan edistää siirtymäaikana (6-11/20) eikä synny toi-
minnan alasajo- eikä ylösajokustannuksia.

 
Maaliskuussa tehdyn päätöksen poistaminen

Hallintolain 50 §:n mukaan viranomainen voi poistaa virheellisen pää-
töksensä ja ratkaista asian uudelleen muun muassa silloin, jos päätös 
perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen tai asiaan 
on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätök-
seen. 

Edellä kuvatuissa olosuhteissa on perusteltua poistaa sairaanhoitopiirin 
hallituksen päätös 17.3.2020 § 52 ja tehdä uusi päätös. 

Liite (1) Valtuuston päätökset 2016-2018: Kantasairaalahanke, sai-
raalarakennuksen sijaintipaikan muutos ja hankesuunnitel-
man päivittäminen
Valtuuston päätös 11.12.2018 § 43: Ahveniston sairaalan 
(Assi) rahoituksen järjestäminen
Valtuuston päätökset 2018-2019: Selvitys Ahveniston sai-
raalahankkeen etenemisestä
Valtuuston päätös 10.12.2019 § 53: Ahveniston sairaala-
hankkeen suunnittelutilanne ja C-rakennuksen hyödyntä-
minen
Hallitus 17.3.2020 § 52: Ahveniston sairaala-allianssin ke-
hitysvaiheen töiden jatkaminen kesäkuun 2020 loppuun 
saakka

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää

1) hallintolain 50 §:n perusteella poistaa päätöksensä 17.3.2020 § 52, 
joka koski allianssin kehitysvaiheen jatkamista kesäkuun 2020 lop-
puun saakka

2) osaltaan hyväksyä sen, että Ahveniston sairaala-allianssin kehitys-
vaiheen suunnittelu- ja valmistelutöitä jatketaan marraskuun 2020 
loppuun saakka siten, että siirtymä toteutusvaiheeseen on keskey-
tyksetön sekä ehdottaa valtuustolle, että se osaltaan hyväksyy eh-
dotuksen 

3) että ehtona kehitysvaiheen töiden jatkamiselle 2-kohdan mukaisesti 
on, että allianssi pysyy kehitysvaiheen budjetissa ja että yhtymäval-
tuusto hyväksyy kokouksessaan 9.6. osaltaan aikataulumuutoksen
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4) että päätös pannaan täytäntöön välittömästi esitysosassa mainitun 
poikkeuksellisen tilanteen johdosta.

Sairaanhoitopiirin johtajan muutettu ehdotus: Hallitus päättää

1) hallintolain 50 §:n perusteella poistaa päätöksensä 17.3.2020 § 52, 
joka koski allianssin kehitysvaiheen jatkamista kesäkuun 2020 lop-
puun saakka

2) osaltaan hyväksyä sen, että Ahveniston sairaala-allianssin kehitys-
vaiheen suunnittelu- ja valmistelutöitä jatketaan marraskuun 2020 
loppuun saakka siten, että siirtymä toteutusvaiheeseen on keskey-
tyksetön sekä ehdottaa valtuustolle, että se osaltaan hyväksyy eh-
dotuksen 

3) että ehtona kehitysvaiheen töiden jatkamiselle 2-kohdan mukaisesti 
on, että allianssi pysyy kehitysvaiheen budjetissa ja että yhtymäval-
tuusto hyväksyy kokouksessaan 9.6. osaltaan aikataulumuutoksen

4) että kehitysvaiheen jatkamista koskeva päätös pannaan täytäntöön 
välittömästi esitysosassa mainitun poikkeuksellisen tilanteen johdos-
ta

5) ehdottaa valtuustolle, että toteutusvaiheeseen siirtymisestä ja toteu-
tusvaiheen sopimuksen hyväksymisestä päätetään sairaanhoitopii-
rin valtuustossa syksyllä 2020. Kokouksen tarkka ajankohta pääte-
tään erikseen. 

Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan muutetun päätös-
ehdotuksen.

Valtuusto 9.6.2020 § 16

Liite (11) Valtuuston päätökset 2016-2018: Kantasairaalahanke, sai-
raalarakennuksen sijaintipaikan muutos ja hankesuunnitel-
man päivittäminen
Valtuuston päätös 11.12.2018 § 43: Ahveniston sairaalan 
(Assi) rahoituksen järjestäminen
Valtuuston päätökset 2018-2019: Selvitys Ahveniston sai-
raalahankkeen etenemisestä
Valtuuston päätös 10.12.2019 § 53: Ahveniston sairaala-
hankkeen suunnittelutilanne ja C-rakennuksen hyödyntä-
minen
Hallitus 17.3.2020 § 52: Ahveniston sairaala-allianssin ke-
hitysvaiheen töiden jatkaminen kesäkuun 2020 loppuun 
saakka

Hallitus: Valtuusto päättää
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1) hyväksyä sen, että Ahveniston sairaala-allianssin kehitysvaiheen 
suunnittelu- ja valmistelutöitä jatketaan marraskuun 2020 loppuun 
saakka siten, että siirtymä toteutusvaiheeseen on keskeytyksetön

2) että toteutusvaiheeseen siirtymisestä ja toteutusvaiheen sopimuk-
sen hyväksymisestä päätetään sairaanhoitopiirin valtuustossa syk-
syllä 2020. Kokouksen tarkka ajankohta päätetään erikseen.

Päätös:
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Kantasairaalahanke, sairaalarakennuksen sijaintipaikan muu-
tos ja hankesuunnitelman päivittäminen

Hallitus 17.5.2016 § 72

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hallitus päätti § 41/25.3.2015 käynnis-
tää sairaalan tilatarveratkaisua koskevan suunnittelun. Suunnittelun to-
teuttajaksi  hallitus päätti  § 169/20.10.2015 valita hankintakilpailun pe-
rusteella Yhteenliittymän Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik, AW2 Arkkitehdit
ja  De Jong Gortemaker  Algra,  hankkeen pääsuunnittelijana  arkkitehti
Matti Anttila. Hankesuunniteluun kuuluu tilaajan valitseman ja hyväksy-
män  vaihtoehdon  mukaisen  hankesuunnitelman  laatiminen  sisältäen
hankevaiheen kustannusarvion laatimiseen tarvittavat lähtötiedot ja oh-
jeistuksen sekä esittelyaineiston laatimisen ja  esittelemisen päättäjille
investointipäätöksen edellyttämällä tarkkuudella sekä kolme (3) vaihto-
ehtoista konseptisuunnitelmaa toimintojen sijoitusvaihtoehtojen ja niiden
kustannusvaikutusten arvioimiseksi.  

Sairaanhoitopiirin  strategian mukaisesti  uuden sairaalan hankesuunni-
telmassa on otettava huomioon talouden asettamat reunaehdot, yhteis-
työ  sairaalan toiminnan lähtökohtana sekä asiakaspalvelun muuttuvat
tarpeet.  Sosiaali-  ja  terveyspalvelujen  järjestämisen  uudistaminen,  li-
sääntyvä valinnanvapaus sekä erikoissairaanhoidon keskittymisen me-
gatrendi ja osaamisvaatimusten kasvu haastavat perinteistä keskussai-
raalan toimintakonseptia. Uusi sairaala tulee olemaan uudistunut sairaa-
la.

Taustaselvitykset

Sairaalan tilojen ja toiminnan uudistamista on selvitetty viime vuosina
useissa eri yhteyksissä. Toiminnan kehittämisen arviointiraportteja ovat
laatineet mm. Esa Soppi ja Veijo Ikonen sisätautien osalta (20.2.2014),
Anja Tuulonen (11.5.2015) silmäsairauksien osalta ja Mika Laine kardio-
logian osalta (5.3.2015). Kirurgista toimintaa on arvioitu NHG:n bench-
marking-ryhmässä.  Sairaalan  tilojen  uudistamista  on tutkittu  Aalto-yli-
opiston Sotera-instituutin ja arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy:n raportis-
sa (28.5.2014) ja toiminnan uudelleen organisointia Esa Sopen ja Veijo
Ikosen 3.2.2015 valmistuneessa raportissa.

Hallitus päätti 22.4.2015 § 67 nimetä edustajansa sairaalan sijaintityö-
ryhmään sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraa-
tioryhmään. Lisäksi sairaalatoiminnan organisoimista ovat valmistelleet
sairaanhoitopiirin johtajan päätöksellään § 1/11.1.2016 nimeämät akuut-
titoimintojen, osastotoiminnan, avohoidon, naisten ja lasten, psykiatrian,
kuntoutuksen sekä sairaanhoidon palvelujen työryhmät. Ulkopuolisena
selvitystyönä on hankesuunnittelun  yhteydessä tilattu  potilasvirta-ana-
lyysi SKA-Research Oy:ltä sekä liikenteen saavutettavuustarkastelu Sito
Oy:ltä.
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Hankkeen suunnittelua ohjaavat seikat

Keskeinen rooli sairaalatoiminnan organisoimisessa on Kanta-Hämeen
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista linjaavalla ”Oma Häme” -oh-
jausryhmän päätöksillä.

Hankkeen suunnittelua ohjaavista periaatteista keskeisimpänä on poti-
las ensin – ajattelumalli sekä tuottavuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuu-
den parantaminen. Lisäksi ”Oma Häme” -linjausten mukaisesti tavoittee-
na on erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon raja-aitojen madal-
taminen ja purkaminen alueen asukkaiden eduksi. Näiden periaatteiden
avulla hankkeessa tavoitellaan uusia toimintamalleja sekä palveluverk-
koa, jossa

- päivystystoimintaa,  leikkaustoimintaa ja tehostettua hoitoa keskite-
tään ja yhdistetään, 

- avohoitopalveluja lisätään keskeisenä lähtökohtana tiivis integraatio
perusterveydenhuollon kanssa, 

- päiväsairaalatoimintaa lisätään ja 
- ympärivuorokautista hoitoa antavia osastoja yhdistetään ja sairaan-

sijoja vähennetään. 

Naisten ja lasten hoidossa toteutetaan perhekeskeistä toimintamallia ja
hoitokokonaisuuksia  yhdistetään.  Psykiatristen  potilaiden  hoidon  sekä
päihdehuollon palvelukokonaisuutta tarkastellaan uudelleen lähtökohta-
na helppo saavutettavuus. Kuntoutuksen toiminnan organisoinnissa ta-
voitellaan alueellista toimintamallia. Sairaanhoidollisten palvelujen saa-
tavuus ja jonottomuus pyritään turvaamaan. Tukipalvelut tuotetaan joko
omana toimintana tai ulkopuolisten toimijoiden toimesta.  Toimintamal-
lien  kehittäminen edellyttää  tietojärjestelmien  aktiivista  kehittämistä ja
yhdenmukaistamista alueellisesti.

Sairaalan sijaintivaihtoehtojen tarkastelussa on ollut arkkitehtien ja käyt-
täjien edustajien lisäksi mukana sairaalasuunnittelun, kaupunki- ja kiin-
teistökehityksen,  talotekniikan,  energia-alan,  liikennesuunnittelun  sekä
kustannuslaskennan asiantuntijoita. Potilaiden ja asiakkaiden näkemyk-
siä on kuultu Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin asiakasraadin tapaami-
sissa, potilasjärjestöjen tapaamisissa sekä hankkeen verkkosivujen pa-
lautelinkin kautta. 

Työryhmä on tehnyt vertailuaineiston eri sijaintivaihtoehtojen välillä. Si-
jaintivaihtoehtoja on arvioitu toiminnallisten tarpeiden, kestävän kehityk-
sen, energiatehokkuuden, käyttöiän ja muunneltavuuden, ympäristövai-
kutusten, laatutason, teknisten järjestelmien toteutettavuuden, tontin ja
kaavatilanteen, kaupunkikuvan ja arkkitehtuurin sekä liikenteen ja ympä-
ristöön liittymisen näkökulmista. Myös rakennuksen terveellisyyden, tur-
vallisuuden ja viihtyisyyden näkökulmia on tarkasteltu. 

Vaihtoehtoiset toteutusmallit

Vaihtoehtoiset toteutusmallit ovat:
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- VE 0,5 Nykyinen sairaala Ahvenistonharjulla kunnostetaan ja sairaa-
lan leikkaus-  ja  synnytystoiminnoille  sekä teho-osastoille  rakenne-
taan uudet tilat, 

- VE 1 Uuden sairaalarakennuksen rakentaminen nykyisen sairaalan
taakse, 

- VE 2 Uuden sairaalarakennuksen rakentaminen Ahveniston koulun
ympäristöön sekä 

- VE 3 Uuden sairaalarakennuksen rakentaminen Harvialantien var-
teen keskustan itäpuolelle rautatien viereen. 

Vaihtoehdossa VE 0,5 noin 80 % sairaalan pinta-alasta tulisi jatkamaan
toimintaansa  tiloissa,  joiden  elinajanodote  on  umpeutumassa.  Vaikka
teknisesti kaikkein vaativimmille toiminnoille saataisiinkin uudet ja asian-
mukaiset tilat, vaativat jäljelle jäävät tilat tehtyjen kuntokartoitusten pe-
rusteella  uudisrakentamistasoa  vastaavan  peruskorjauksen  sekä  käy-
tännössä että myös taloudellisesti. 

Vaihtoehto VE1 voisi luoda puitteet arkkitehtonisesti laadukkaalle ja toi-
minnallisesti korkeatasoiselle ratkaisulle. Kuitenkin sairaala sijaitsisi hie-
man kaukana asiakkaistaan ajankohtana jolloin sairaalan sijaintia asuin-
keskusten sydämessä pidetään ihanteellisena. Esimerkiksi perustervey-
denhuollon  integrointi  tapahtuisi  luontevammin  keskeisemmin  sijaitse-
vissa vaihtoehdoissa. Jos sairaalamäelle ei saada lisärakentamista josta
sairaanhoitopiiri voisi hyötyä myös taloudellisesti, voi uuden sairaalan si-
jainti tuntua epätarkoituksenmukaiselta. Rakentamisaikana vanhan sai-
raalan ollessa vielä täydessä toiminnassa tarvitaan pysäköinnille väistö-
ratkaisuja ympäröiviltä peltoaukeamilta.  Ongelman ratkaisu edellyttäisi
väliaikaisjärjestelyjä. Uuden modernin sairaalan ”brändäyksen” kannalta
uudessa kilpailutilanteessa sijainti  vanhalla sairaalamäellä ei ole ihan-
teellinen.

Vaihtoehdossa 2 rakennuspaikka on nykyistä sijaintia keskeisempi, mut-
ta ei kuitenkaan siinä määrin, että se tarjoaisi esim. perusterveydenhuol-
lon integrointia ajatellen ratkaisevasti paremmat lähtökohdat. Nyt tutki-
tun ”monospace” mallin lisäksi alueelle voisi soveltua myös pienimitta-
kaavaisempi useampiin rakennusosiin hajotettu sairaalamalli. Monimuo-
toinen tonttijako ei kuitenkaan helpota suunnittelua. Liikennejärjestelyt
voivat  aiheuttaa  ongelmia.  Tonttijärjestelyt  edellyttävät  kaavoitusmuu-
toksia mm. liikenteen kasvun ja virkistysalueiden ja viljelypalstojen pie-
nentymisen takia. Yhteistyö poliisitalon kanssa on avainasemassa. Täs-
tä voisi löytyä investointikustannuksia alentavia synergiaetuja, mutta toi-
saalta turvallisuusvaatimukset voivat tuoda mukanaan myös toiminnal-
lista suunnittelua hankaloittavia rajoituksia. Optimaalinen ratkaisu edel-
lyttää  suunnittelun toteutusta  yhteistyössä  poliisitalosta  vastaavien vi-
ranomaisten ja sen käyttäjien kanssa. Erittäin hyvän nykyaikaisen sai-
raalan  suunnitteleminen  tälle  tontille  on mahdollista  ottaen  huomioon
tässä luetellut rajoittavat tekijät.

Vaihtoehdossa 3 sijoituspaikka vahvistaisi keskustan elävyyttä ja jatku-
vuutta itään, parantaisi kaupunkikuvaa ja toisi työpaikkoja lähelle kes-
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kustaa.  Näin  ollen  sijoituspaikka olisi  myös  Hämeenlinnan kaupungin
alueen kehittämiselle asettamien tavoitteiden mukainen. Rakennuspaik-
ka  mahdollistaisi  perusterveydenhuollon  integroinnin  halutussa  mitta-
kaavassa. Pelastuslaitoksen ja siihen liittyvän ambulanssivarikon lähei-
sestä sijainnista saataisiin lisää synergiaetuja. ”Brändäyksen” kannalta
sijainti  on ihanteellinen ottaen huomioon eteen tulevat uudet kilpailuti-
lanteet,  jotka  tulevat  koskemaan sekä asiakkaiden  valintoja  että  par-
haan mahdollisen työvoiman rekrytointia. Sairaala on mahdollista raken-
taa toiminnallisesti, arkkitehtonisesti ja logistisesti optimaalisella tavalla,
koska rakennuspaikka ei sisällä erityisiä vaikeuksia tai huomioitavia reu-
naehtoja lukuun ottamatta alueen nykyomistajien, Senaatti-kiinteistöjen
ja Liikenneviraston, sekä alueen käyttäjien tarpeiden huomioon ottamis-
ta.

Tontilla sijaitsee tällä hetkellä puunlastaus- ja puolustusvoimien varikko-
toimintaa. Vaihtoehto 3 mahdollistaa myös mallit,  joihin muuntojousta-
vuus  on  sisäänrakennettu  ja  jotka  voivat  näin  reagoida  rakennuksen
elinkaaren aikana väistämättä tapahtuviin muutoksiin.

Sijaintivaihtoehdot kustannusanalyyseineen sekä tavoitteellinen palvelu-
verkko on kuvattu tarkemmin alustavassa hankesuunnitelmassa liittei-
neen. 

Liite (7) Kanta-Hämeen keskussairaalan  alustava hankesuunnitel-
ma sijaintipäätöstä varten ja sen liitteet:
- Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan yksikös-

sä toteutetut remontit
- kuvaus nykytilan toimintamalleista ja palveluverkosta
- sijaintivaihtoehtojen SWOT
- sijaintivaihtoehtojen tähtiarviointi
- sijaintivaihtoehtojen havainnekuvat
- liikenteellinen arviointi
- liikenteen saavutettavuustarkastelu
- sairaalainvestoinnin tontinvalinnan kustannustarkastelu

Selvitys  sairaalainvestoinnin  toiminnallisista  kustannuksista  lähetetään
hallitukselle erikseen taustamateriaalina.

Hallituksen kokoukseen asiaa tulevat selostamaan arkkitehdit Matti Ant-
tila ja Hennu Kjisik, projektipäällikkö Eeva Rikkilä-Kettunen sekä tekni-
nen johtaja Ville Vuorijärvi.

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että

1) sairaalan hankesuunnitelma tehdään vaihtoehdon 3 pohjalta,
 

2) valtuusto  edellyttää  sairaanhoitopiirin  aloittavan  neuvottelut  tontti-
vaihtoehtojen omistuksen tai vuokralle hankkimisen ja rakennuskäyt-
töön saattamisen mahdollisuuksien  selvittämisen yhteistyössä  Hä-
meenlinnan kaupungin kanssa, 
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3) sairaanhoitopiirin tulee hankesuunnitelmaa laatiessaan huolehtia tii-
viistä yhteistyöstä Hämeen Liiton ”Oma Häme” -hankkeen kanssa,

4) tavoiteaikataulu hankesuunnitelman valmistumiselle on 30.6.2017. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuusto 8.6.2016 § 22

Liite (8) Kanta-Hämeen keskussairaalan alustava hankesuunnitel-
ma sijaintipäätöstä varten ja sen liitteet:
- Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan yksikös-

sä toteutetut remontit
- kuvaus nykytilan toimintamalleista ja palveluverkosta
- sijaintivaihtoehtojen SWOT
- sijaintivaihtoehtojen tähtiarviointi
- sijaintivaihtoehtojen havainnekuvat
- liikenteellinen arviointi
- liikenteen saavutettavuustarkastelu
- sairaalainvestoinnin tontinvalinnan kustannustarkastelu

Hallitus: Valtuusto 

1) päättää,  että  sairaalan  hankesuunnitelma  tehdään  vaihtoehdon  3
pohjalta,
 

2) edellyttää sairaanhoitopiirin aloittavan neuvottelut tonttivaihtoehtojen
omistuksen tai vuokralle hankkimisen ja rakennuskäyttöön saattami-
sen mahdollisuuksien selvittämisen yhteistyössä Hämeenlinnan kau-
pungin kanssa, 

3) päättää, että sairaanhoitopiirin tulee hankesuunnitelmaa laatiessaan
huolehtia  tiiviistä  yhteistyöstä  Hämeen Liiton  ”Oma Häme”  -hank-
keen kanssa,

4) päättää, että tavoiteaikataulu hankesuunnitelman valmistumiselle on
30.6.2017. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Hallitus 21.2.2017 § 26

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin henkilöstö on syksyn ja talven 2016 ai-
kana suunnitellut  ja kehittänyt  uuden sairaalan toimintaprosesseja yh-
dessä  arkkitehtiryhmän,  OmaHäme-hankkeen  asiantuntijoiden  ja  Hä-
meenlinnan kaupungin terveyspalveluiden edustajien kanssa. Hankkeen
yhdeksän toiminnallista ryhmää ovat kokoontuneet yhteensä 30 kertaa
ja ryhmiin on osallistunut yli 120 henkilöä. Toiminnallisten ryhmien työtä
on linjannut ja ohjannut hankkeen projektiryhmä, joka on kokoontunut
yhteensä  6  kertaa.  Lisäksi  syyskuussa  2016 pidettiin  projektiryhmän,
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sairaanhoitopiirin  johtoryhmän ja toiminnallisten ryhmien puheenjohta-
jien yhteinen seminaari-iltapäivä. 

Suunnittelutyöpajojen lisäksi hankkeen projektipäällikkö on käynyt kes-
kusteluja Kantasairaalahankkeen toiminnallisesta suunnitelmasta maa-
kunnan  sosiaali-  ja  terveystoimen  johtajien  kanssa.  Sairaanhoitopiirin
johto on aktiivisesti mukana OmaHäme – hankkeen suunnittelussa sekä
erva-alueen  kokonaisuuden  valmistelussa.  Näistä  lähtökohdista  on
muodostettu  kokonaiskäsitys  Kantasairaalahankkeen  toiminnallisesta
kokonaisuudesta hanke- ja yleissuunnittelun pohjaksi. Toiminnallista ko-
konaisuutta tarkennetaan edelleen maakunnan sote-suunnittelun ja er-
va-tason suunnitelmien edetessä sekä tilaohjelman täsmentyessä.

Toiminnallisen suunnitelman lähtökohtana ovat alustavaan hankesuun-
nitelmaan  kirjatut  periaatteet,  keskeisimpinä  asiakas  ensin  -periaate,
hoidon laadun ja potilasturvallisuuden parantaminen,  tuottavuuden, te-
hokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen, avohoidon vahvistaminen
ja sairaansijojen vähentäminen.  Liitteessä 6 on esitetty toiminnallinen
kokonaisuus täyttää alustavaan hankesuunnitelmaan kirjatut tuottavuus-
tavoitteet: 
- Sähköisten itsehoitopalveluiden sekä niitä tukevan puhelinneuvon-

nan avulla potilaita ohjataan hakeutumaan tarpeenmukaisiin ter-
veyspalveluihin. 

- Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio vähentää 
erikoissairaanhoidon tarpeetonta käyttöä. 

- Noin 15 % erikoissairaanhoidon vastaanottokäynneistä voidaan kor-
vata sähköisillä yhteydenottotavoilla, etäkontakteilla ja erikoisasian-
tuntijoiden konsultaatiolla.

- Palveluiden saatavuutta sekä vastaanottotilojen käyttöastetta paran-
netaan suunnittelemalla vastaanottotilojen käyttöajaksi 10 tuntia ar-
kipäivisin.

- Ympärivuorokautisen osastohoidon sairaansijakapasiteettia vähen-
netään 20 %. Sairaansijojen käyttöastetta nostetaan tavoitteena 90 
% käyttöaste. Potilaan hoitoprosessin sujuvuutta parannetaan siten 
että hoitojaksojen kesto lyhenee 5-8 %. 

- Lyhytkestoiset hoidot keskitetään avovastaanottojen yhteyteen tai 
päiväsairaalayksiköihin.

- Leikkaussalien käyttöastetta parannetaan tehostamalla leikkausten 
välisiä vaihtoaikoja, tavoitteena keskimäärin 4 leikkausta / leikkaus-
sali / päivä 

- Akuuttitoiminnoissa henkilöstön tuottavuus parantuu tarkoituksen-
mukaisempien tilojen avulla.

Toiminnallisen suunnitelman lähtökohtana on, että maakunnan erikois-
sairaanhoidon  palveluita  tuotetaan  kokonaisuutena  Hämeenlinnassa,
Riihimäellä  ja  Forssassa.  Etäpalveluiden  ja  henkilöstön  liikkuvuuden
avulla erikoissairaanhoidon palvelut ovat saatavilla myös muissa maa-
kunnan perusterveydenhuollon toimipisteissä.

Liite (6) Kantasairaalahankkeen toiminnallinen kokonaisuus
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Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi Kantasairaala-
hankkeen valmistelutilanteen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Hallitus 15.8.2017 § 122

Valmistelijat: projektipäällikkö Eeva Rikkilä-Kettunen, puh. 040 621 1225
ja sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen, puh. 040 661 4215

Kantasairaalahankkeen valmistelutyö on edennyt sairaanhoitopiirin val-
tuuston päätöksen 8.6.2016 § 22 mukaisesti siten, että hankesuunnitel-
ma on saatettu valmiiksi 30.6.2017 mennessä. Hankesuunnitelmaa on
valmisteltu lähtökohtana uudisrakennus Harvialantien varressa ja työ on
toteutettu  tiiviissä  yhteistyössä  OmaHäme-hankkeen  kanssa  huomioi-
den valtakunnallisen sote-uudistuksen linjaukset. Tontin hankinta ei ole
kuitenkaan edennyt suunnitelmien mukaisesti, jonka vuoksi hankesuun-
nitelmaan ei ole voitu liittää vielä rakennuksen pohjapiirustusluonnoksia
eikä  tonttiin  liittyviä  pohjatutkimuksia  ja  rakennettavuusselvityksiä  ole
voitu toteuttaa.

Hankesuunnitelmaan  on  yhteistyössä  sairaanhoitopiirin  henkilöstön
kanssa kuvattu hankkeelle asetetut tavoitteet ja toiminnan kehittämisen
tavoitteet sekä määritelty yksiköiden tilatarpeet ja rakennuksen tekniset
tavoitteet. Hankesuunnittelua jatketaan syksyn 2017 aikana siten, että
ehdotussuunnitelma on valmis 31.12.2017. 

Hankkeen kokonaislaajuus on 90 000 brm², josta hyötyalaa on  44 660
hym². Tiloista 26 % on nykyisen perusterveydenhuollon käyttöön suun-
niteltuja tiloja. Lisäksi hankkeessa on varauduttu mahdolliseen Hämeen-
linnan vankisairaalan sijoittumiseen kiinteistöön.

Hankkeen alustava kustannusarvio on laadittu tilaohjelman perusteella.
Erikoissairaanhoidon osuus suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista on
246 M€. Koko hankkeen kustannusarvio on 305 M€ sisältäen suunnitte-
lun, rakentamisen ja kiinteiden sairaalalaitteiden sekä muiden lääkintä-
laitteiden kustannukset. Summassa ei  ole huomioitu  tontin  hankinnan
kustannuksia, tontilla olevien rakenteiden purkukustannuksia, mahdolli-
sia pilaantuneen maan käsittelykuluja, pysäköintijärjestelyjen kustannuk-
sia eikä irtaimisto- ja lääkintälaitehankintojen kustannuksia.
 
Kantasairaalahankkeeseen  liittyvät  päätökset  tekee  sairaanhoitopiirin
hallitus ja valtuusto 31.12.2019 saakka. Maakuntahallinnon käynnistyes-
sä hallituksen linjauksen mukaisesti 1.1.2020 hankkeen ohjauksesta ja
päätöksenteosta vastaa maakuntavaltuusto. Samalla hankkeen raken-
nuttaminen siirtyy Maakuntien tilakeskus Oy:n  vastuulle  vuoden 2020
alusta. Tilakeskus tulee suunnitelmansa mukaan osallistumaan raken-
nushankkeiden kehittämiseen yhdessä tilaajan kanssa. Investointeja tul-
laan käsittelemään maakuntahallinnon lisäksi yhteistoiminta-alueella ja
valtioneuvostossa.
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Laissa kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta ra-
joittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (548/2016) säädetään sai-
raalainvestointia  koskevan  luvan  hakemisesta.  Lain  tarkoituksena  on
luoda sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen valmiste-
luvaiheessa edellytyksiä turvata sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämi-
nen yhdenvertaisesti  ja  taloudellisesti  rajoittamalla  sosiaali-  ja  tervey-
denhuollon  palvelujärjestelmän  kokonaisuuden  kannalta  epätarkoituk-
senmukaisia kuntien ja kuntayhtymien oikeustoimia.

Lain 4 §:n mukaan kunta tai kuntayhtymä ei saa tehdä sosiaali- ja ter-
veydenhuollon  rakennuksiin  kohdistuvia  investointeja  koskevia  sitou-
muksia, joiden arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset  ylittävät  viisi
miljoonaa euroa.

Kunta tai kuntayhtymä voi kuitenkin hakea poikkeuslupaa mainittua in-
vestointia koskevan sitoumuksen tekemiseksi. Sosiaali- ja terveysminis-
teriö voi myöntää poikkeusluvan, jos investointi on perusteltu palvelujen
saatavuuden  turvaamiseksi  ja  investointi  on  alueen  palvelurakenteen
kannalta tarpeellinen. 

Hyväksytty hankesuunnitelma liitteineen liitetään hankkeen allianssitar-
jouspyynnön aineistoon sekä sosiaali- ja terveysministeriölle toimitetta-
vaan rakennusinvestointia koskevaan poikkeuslupahakemukseen.

Liite (4) KHSHP hankesuunnitelma
-Liite 1 Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan yk-
sikön tilojen kuntoarvio
-Liite 2 Hämeenlinnan pääterveysaseman tilojen kuntoar-
vio
-Liite 3 Remontit Ahvenisto ja Viipurintie
-Liite 4 Tilaluettelo
-Liite 5 Alustava luettelo kiinteistä sairaalalaitteista
-Liite 6 Projektin riskiarviointi

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää 

1) hyväksyä Kantasairaalahankkeen hankesuunnitelman sekä

2) hakea sosiaali- ja terveysministeriöltä poikkeusluvan rakennusinves-
tointia varten.  

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Hallitus 20.2.2018 § 21

Valmistelijat: projektipäällikkö Eeva Rikkilä-Kettunen, puh. 040 621 1225
ja sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen, puh. 040 661 4215
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Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hallitus päätti § 41/25.3.2015 käynnis-
tää sairaalan tilatarveratkaisua koskevan suunnittelun. Suunnittelun to-
teuttajaksi  hallitus päätti  § 169/20.10.2015 valita hankintakilpailun pe-
rusteella Yhteenliittymän Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik, AW2 Arkkitehdit
ja  De Jong Gortemaker  Algra,  hankkeen pääsuunnittelijana  arkkitehti
Matti Anttila. Sairaanhoitopiirin valtuusto päätti § 22/8.6.2016, että sai-
raalan hankesuunnitelma tehdään Harvialantien tonttivaihtoehdon poh-
jalta ja edellytti sairaanhoitopiirin aloittavan neuvottelut tonttivaihtoehto-
jen omistuksen tai vuokralle hankkimisen ja rakennuskäyttöön saattami-
sen mahdollisuuksien selvittämisen yhteistyössä Hämeenlinnan kaupun-
gin kanssa. Lisäksi valtuusto päätti, että sairaanhoitopiirin tulee hanke-
suunnitelmaa laatiessaan huolehtia tiiviistä yhteistyöstä Hämeen Liiton
”Oma Häme” -hankkeen kanssa ja että tavoiteaikataulu hankesuunnitel-
man valmistumiselle on 30.6.2017. 

Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi § 122/15.8.2017 Harvialantien tontti-
vaihtoehdon pohjalta laaditun hankesuunnitelman ja päätti hakea suun-
nitelman pohjalta sosiaali- ja terveysministeriöltä poikkeusluvan raken-
nusinvestointia varten. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestointien investointikiellolla ja
siihen  liittyvällä  lupamenettelyllä  pyritään  estämään  sote-uudistuksen
kannalta tarpeettomia investointeja. Lupamenettelyssä arvioidaan sään-
nöksen mukaisesti vain sitä, onko investointi ristiriidassa sote-uudistuk-
sen tavoitteiden ja muodostuvien rakenteiden kanssa. Siten esimerkiksi
riski investoinnin kustannuksista suhteessa sote-uudistuksen omaisuus-
järjestelyihin liittyviin tuleviin ratkaisuihin jää edelleen kunnille ja kunta-
yhtymille.

Kantasairaalahankkeen  rakennusinvestoinnin  poikkeuslupahakemus
sekä Kanta-Hämeen maakunnan ja Tampereen yliopistollisen sairaalan
erityisvastuualueen hanketta puoltavat lausunnot jätettiin STM:lle 9.10-
.2017.  Valtioneuvoston  raha-asiain  valiokunta  käsitteli  lupahakemusta
15.2.2018 ja päätyi puoltamaan hankkeen investointilupaa. Varsinainen
lupapäätös saataneen lähiviikkoina.

Joulukuussa 2017 kävi ilmi, että sairaanhoitopiirin ja Hämeenlinnan kau-
pungin käymät neuvottelut Harvialantien tontin maanomistajien, Senaat-
ti-kiinteistöjen  ja  Liikenneviraston  kanssa eivät  tule  etenemään hank-
keen päätöksenteon tarvitseman aikataulun kannalta riittävän nopeasti.
Tämän vuoksi sairaanhoitopiirin johtaja totesi, että Kantasairaalahank-
keen valmistelua jatketaan valtuuston päätöksen § 22/8.6.2016 valmis-
teluaineiston sijaintivaihtoehtojen pohjalta Ahveniston sairaala-alueelle.
Myös STM:lle lähetettyä rakennusinvestoinnin poikkeuslupahakemusta
päivitettiin rakennuksen sijainnin osalta.

Sairaanhoitopiirin strategian mukaisesti uuden sairaalan suunnittelussa
on otettava huomioon strategian keskeiset näkökulmat yhteistyö, asia-
kaspalvelu  ja  talous.  Sosiaali-  ja  terveyspalvelujen järjestämisen lain-
säädännön tulevat muutokset, lisääntyvä valinnanvapaus sekä erikois-
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sairaanhoidon keskittymisen megatrendi ja osaamisvaatimusten kasvu
haastavat perinteistä keskussairaalan toimintakonseptia. 

Sijaintivaihtoehdot Ahveniston sairaala-alueella

Ahveniston  sairaala-alueen  sijaintivaihtoehtojen  tarkastelussa  on  ollut
arkkitehtien ja käyttäjien edustajien lisäksi mukana talotekniikan, liiken-
nesuunnittelun, kustannuslaskennan sekä kaupunki- ja kiinteistökehityk-
sen asiantuntijoita.  Sijaintivaihtoehtoja on arvioitu toiminnallisten tarpei-
den, tuottavuuden,  rakennettavuuden,  liikenteen ja logistiikan,  kustan-
nusten,  brändiarvon,  muunto-  ja  käyttöjouston,  kehityskelpoisuuden,
kaupunkikuvan, arkkitehtuurin sekä väistörakentamisen tarpeiden näkö-
kulmista. 

Vaihtoehtoiset sijoituspaikat ovat:

- Vaihtoehto 1, jossa sairaalarakennus sijoittuu nykyisen päivystysra-
kennuksen  taakse  pysäköintialueen  paikalle.  Vaihtoehdossa  hyö-
dynnetään nykyinen päivystysrakennus E muussa kuin päivystyksen
käytössä  sekä talousrakennus C pääosin  nykyisessä  käyttötarkoi-
tuksessaan. 

- Vaihtoehto 2, jossa sairaalarakennus sijoittuu Ahvenisto-rakennuk-
sen eteläpuolelle rinteeseen. Vaihtoehdossa hyödynnetään talousra-
kennus C pääosin nykyisessä käyttötarkoituksessaan.

- Vaihtoehto 3, jossa sairaalarakennus rakennetaan kokonaan uudis-
rakennuksena Ahvenistontien varteen sairaalan tontin eteläreunaan
nykyiselle peltoalueelle.

Kunkin vaihtoehdon toteutustapa ja arviointi sekä vaihtoehtojen vertailu
on esitetty esityslistan liitteessä.

Asiantuntijoiden  sekä  Kantasairaalahankkeen  ohjausryhmän  näkemys
on, että esitetyistä vaihtoehdoista toteuttamiskelpoisin on vaihtoehto 3. 

Hankesuunnitelman päivittäminen

Hankesuunnitelmaa ja sen liitteenä olevaa tilaohjelmaa on kehitetty syk-
syn  2017  aikana  eteenpäin  arkkitehtien  ja  käyttäjäryhmien  yhteisissä
työpajoissa. Lisäksi apuna on käytetty logistiikkasuunnittelijoita, ja muun
muassa vastaanottotilatarpeita,  leikkaussalikapasiteettia ja osastopaik-
kojen tarvetta on täsmennetty simuloimalla tulevaa toimintaa ja sen tar-
vitsemia tiloja. 

Hämeenlinnan kaupungin terveyskeskuksen ilmoituksen mukaisesti Ah-
veniston sijaintivaihtoehdossa Kantasairaalaan sijoittuvat  Vanajaveden
sairaalan osastotoiminnat, Jukolan terveysaseman toiminnat sekä pää-
terveysaseman toimenpideyksikkö. Tämän perusteella tilaohjelmasta on
poistettu perusterveydenhuollon vastaanottotilat,  myös hammashoidon
tilat, lukuun ottamatta Jukolan terveysaseman tarvitsemia tiloja sekä vä-
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hennetty mielenterveys ja psykiatria – kokonaisuuden sekä kuntoutuk-
sen tiloja vastaamaan käyntitietoja. Nuorisopsykiatrian vastaanottotiloja
on  vähennetty  tilaohjelmasta,  koska  nähdään  että  sijainti  keskusta-
alueella on parempi vaihtoehto. Lisäksi tilaohjelmaan on lisätty logistis-
ten ratkaisujen vaatimia tiloja. Tilaohjelmaa tarkennetaan edelleen tek-
nisten tilojen tilatarpeiden osalta.

Hankesuunnitelman mukaisesti rakennuksen kokonaislaajuus on 87 000
brm², josta hyötyalaa on 43 000 hym². Tiloista 12 % on nykyisen perus-
terveydenhuollon käyttöön suunniteltuja tiloja. 

Hankkeen alustava kustannusarvio on laadittu tilaohjelman perusteella.
Erikoissairaanhoidon osuus suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista on
253 M€.  Koko hankkeen rakentamiskustannukset ovat 295,5 M€ sisäl-
täen  suunnittelun,  rakentamisen  ja  kiinteiden  sairaalalaitteiden  sekä
muiden lääkintälaitteiden kustannukset. Hankkeen muut kustannukset,
20 M€, sisältävät rakennuttamisen ja valvonnan, irtaimistohankinnat ja
liittymismaksut. Tilaajan muihin hankevarauksiin varataan 54 M€. 

Sairaalakokonaisuuden pysäköintipaikkatarpeeksi on arvioitu 1300 auto-
paikkaa, jotka on tarkoitus toteuttaa osin rakennuksen yhteyteen sijoittu-
vana rakenteellisena pysäköintinä ja osin avopysäköintinä hyödyntäen
nykyisiä pysäköintipaikkoja. Pysäköinnin toteuttamiseen on tavoitteena
löytää kumppani, joka huolehtii sairaalan tarvitseman pysäköinnin järjes-
tämisestä ja investoi pysäköintitilat.  Pysäköinnin rakentamisen kustan-
nusvaraus 22,5 M€ esitetään erillisenä varauksena siten, että kustan-
nusvarausta ei huomioida osana hankkeen investointikustannuksia. 

Hankesuunnitelma on päivitetty vastaamaan esitettyä vaihtoehtoa 3 si-
ten, että hankesuunnitelma toimii lähtötietona allianssin kehitysvaiheel-
le. Päivitetty hankesuunnitelma liitteineen on esityslistan liitteenä. 
 
Vastuu  kantasairaalahankkeesta  on  sairaanhoitopiirillä  vuoden  2019
loppuun saakka.  Maakuntahallinnon käynnistyessä hallituksen linjauk-
sen mukaisesti 1.1.2020 hankkeen ohjauksesta ja päätöksenteosta vas-
taa maakuntavaltuusto. Samalla hankkeen rakennuttaminen siirtyy Maa-
kuntien tilakeskus Oy:n vastuulle vuoden 2020 alusta. Tilakeskus tulee
suunnitelmansa mukaan osallistumaan rakennushankkeiden kehittämi-
seen yhdessä tilaajan kanssa. 

Hallituksen kokoukseen asiaa tulevat selostamaan arkkitehti Matti Antti-
la, rakennuttajakonsultti Pekko Pennanen, projektipäällikkö Eeva Rikki-
lä-Kettunen ja tekninen johtaja Ville Vuorijärvi.

Liite (2) Vaihtoehtoisten rakennuspaikkojen vertailu
Sijaintivaihtoehtojen tähtiarviointi
Sijaintivaihtoehtojen havainnekuvat
Päivitetty hankesuunnitelma, Ahveniston sijainti

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että
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1) sairaalan  suunnittelua  jatketaan  sijaintivaihtoehdon  3  perusteella
Ahveniston sairaala-alueen eteläreunalle

2) päivitetty hankesuunnitelma hyväksytään allianssin kehitysvaiheen 
lähtökohdaksi

3) sairaanhoitopiiri käynnistää neuvottelut kumppanin hankkimiseksi 
sairaalan tarvitsemien pysäköintitilojen investointiin ja rakentami-
seen 

4) tavoiteaikataulu allianssin kehitysvaiheen valmistumiselle on 
15.12.2019.

Käsittely: Asiaa  kokouksessa  selostaneet  asiantuntijat  poistuivat  ko-
kouksesta ennen keskustelua ja päätöksentekoa.

Päivi  Sieppi  teki  keskustelun kuluessa seuraavan muutosehdotuksen:
päätösehdotuksen kohtaan 2 tehdään seuraava lisäys ”ja hankkeen ta-
voitteeksi asetetaan nykyistä vahvemmin hankkeen ympäristöystävälli-
syys”. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan ehdotuksen.

Valtuusto 20.3.2018 § 9

Liite (4) Vaihtoehtoisten rakennuspaikkojen vertailu
Sijaintivaihtoehtojen tähtiarviointi
Sijaintivaihtoehtojen havainnekuvat
Päivitetty hankesuunnitelma, Ahveniston sijainti
Äänestystulos

Hallitus: Hallitus esittää valtuustolle, että

1) sairaalan  suunnittelua  jatketaan  sijaintivaihtoehdon  3  perusteella
Ahveniston sairaala-alueen eteläreunalle

2) päivitetty hankesuunnitelma hyväksytään allianssin kehitysvaiheen 
lähtökohdaksi

3) sairaanhoitopiiri käynnistää neuvottelut kumppanin hankkimiseksi 
sairaalan tarvitsemien pysäköintitilojen investointiin ja rakentami-
seen 

4) tavoiteaikataulu allianssin kehitysvaiheen valmistumiselle on 
15.12.2019.

Käsittely: Keskustelun aikana Taina Karppinen ehdotti Heli Lehtilän 
kannattamana, että valtuusto päättää: 
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”Riihimäen kaupunginhallituksen ohjeen mukaisesti esitän seuraavan 
muutosehdotuksen: Ehdotan, että asia palautetaan uudelleen valmistel-
tavaksi. Kaikkiin allianssihankinta ja hankesopimuksiin on neuvoteltava 
ja jatkossa kirjattava ehto, että mikäli maakuntauudistus ei toteudu syys-
tä tai toisesta alkuperäisellä tavalla ja sairaalahanke sekä vanhan sai-
raalan poistaminen ja purkaminen jäävät sairaanhoitopiirin ja sitä kautta 
kuntien vastuulle, hankinta keskeytetään ja sairaalainvestoinnin koko-
naisuus palautetaan omistajakunnille uudelleenarviointia ja vaihtoehtois-
tarkastelua varten. 

Tämän lisäksi sairaanhoitopiirin omistajakunnille on toimitettava laskel-
ma sairaalainvestoinnin ja vanhan sairaalan poistamisen ja purkamisen 
vaikutuksista kuntamaksuosuuksiin tilanteessa jos maakuntauudistus ei 
toteudu.”   

Koska  oli  tehty  hallituksen  päätösehdotuksesta  poikkeava  kannatettu
ehdotus,  oli  asiasta  äänestettävä.  Hyväksyttiin  yksimielisesti
äänestystavaksi  nimenhuutoäänestys  siten,  että  asian  käsittelyn
jatkamista  kannattavat  äänestävät  JAA  ja  Taina  Karppisen
päätösehdotuksen  mukaisesti  asian  palauttamista  valmisteluun
kannattavat  äänestävät  EI.  Suoritetussa  äänestyksessä  annettiin  122
JAA-ääntä  ja  36  EI-ääntä.  Äänestystulos  on  pöytäkirjan  liitteenä.
Valtuusto päätti siten jatkaa asian käsittelyä.

Merkittiin, että Terhi Löfstedt poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
aikana klo 15.31.

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti, että

1) sairaalan  suunnittelua  jatketaan  sijaintivaihtoehdon  3  perusteella
Ahveniston sairaala-alueen eteläreunalle

2) päivitetty hankesuunnitelma hyväksytään allianssin kehitysvaiheen 
lähtökohdaksi

3) sairaanhoitopiiri käynnistää neuvottelut kumppanin hankkimiseksi 
sairaalan tarvitsemien pysäköintitilojen investointiin ja rakentami-
seen 

4) tavoiteaikataulu allianssin kehitysvaiheen valmistumiselle on 
15.12.2019.
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Ahveniston sairaalan (Assi) rahoituksen järjestäminen

Hallitus 20.11.2018 § 136

Valmistelija: talous- ja tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäki, puh. 040 485 
9098

Sairaalahankeen rahoituksen lähtökohdat

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Kanta-Hämeen sairaanhoi-
topiirin uuden keskussairaalan, Ahveniston sairaalan, rakentamishank-
keelle ns. rajoittamislain mukaisen poikkeusluvan 15.2.2018. Päätöksen
mukainen hankkeen kokonaiskustannus on enintään 388,5 milj. euroa. 
Sairaalan sijainti ja hankesuunnitelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin 
valtuustossa 20.3.2018. Hanke toteutetaan allianssimallilla, jossa osa-
puolina ovat Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Skanska Talonrakennus 
Oy, Sweco Talotekniikka Oy ja arkkitehtiyhteenliittymä Team Integrated.
Allianssikumppanien kilpailutus on tehty vuodenvaihteessa 2017 - 2018 
ja kehitysvaihe on käynnistynyt maaliskuussa 2018. Kehitysvaiheen on 
tarkoitus kestää vuoden 2019 loppuun. Rakentaminen on tarkoitus aloit-
taa vuoden 2020 alussa. 

Rahoitusmalli

Maakuntien Tilakeskus Oy on ohjeistanut sairaanhoitopiirejä laatimaan 
keskeneräisille ja käynnisteillä oleville investointihankkeille mahdollisim-
man yksityiskohtaiset rahoitussuunnitelmat ja varmistamaan sopimuksil-
la hankkeiden lähivuosina tarvitseman rahoituksen. Rahoitussuunnitel-
man ja sopimusten tulisi kattaa 100 % myös niistä investointikustannuk-
sista, jotka sijoittuvat Maakuntien Tilakeskus Oy:lle tehtävän omaisuus-
siirron jälkeiseen aikaan. Kiinteistöinvestointeihin kohdistuvissa lainaso-
pimuksissa tulisi painottaa mahdollisimman pitkää maturiteettia (lainan 
takaisinmaksuaikaa), joka perustuu kiinteistöjen pitoaikaan. Rahoitusso-
pimusten hallinnoinnin ja valtiontakausten näkökulmasta olisi tarkoituk-
senmukaista, että sopimusten ehdot olisivat ns. normaalit ja yksinkertai-
set. Lainasopimusten korkosuojausten osalta sairaanhoitopiirit noudat-
tavat omaa riskienhallintasuunnitelmaansa ja sen mukaista lainojen kor-
kosuojausta.

Sairaanhoitopiiri on kartoittanut hankkeen erilaisia rahoitusvaihtoehtoja. 
Hankkeen rahoitukseen voidaan käyttää lyhytaikaista rahoitusta, pitkä-
aikaista pankkilainaa ja puitesopimusta, jolla rahoitus turvataan koko ra-
kennushankkeen ajaksi sen etenemisen mukaisesti. Hankkeen rahoi-
tustarve jakautuu vuosille 2018 - 2024 siten, että suurin rahoitustarve 
ajoittuu sairaalan rakentamisvuosille 2020 - 2024. 

Kehitysvaiheen rahoitustarve voidaan hoitaa lyhytaikaisella pankkirahoi-
tuksella, joka muutetaan pitkäaikaiseksi lainoitukseksi rakennushank-
keen edetessä tai pitkäaikaisella pankkirahoituksella. Rakennusaikaisen
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rahoituksen järjestämisestä on neuvoteltu Kuntarahoitus Oyj:n kanssa, 
jolla on sairaanhoitopiireille suunnattu luottolimiittituote. Limiittisopimuk-
sen avulla voidaan varmistaa rahoituksen saatavuus ja riittävyys koko 
rakennushankkeen ajaksi. Tämän hetkisten ennusteiden mukaan korko-
taso tulee jatkossa nousemaan. Limiittisopimuksella on mahdollista tur-
vata rahoituksen saatavuus ja hinnoittelu koko sopimusajalle. 

Luottolimiittisopimus

Luottolimiittisopimuksella sairaanhoitopiirillä on käytettävissään sovittu 
limiitti, jonka puitteissa voidaan nostaa erillisiä lainoja rakentamishank-
keen sekä siihen liittyvien ICT-hankkeiden rahoittamiseksi erillisen aika-
taulun mukaisesti. Kuntarahoituksen vaihtoehtoiset rahoitustuotteet ovat
sitova ja sitomaton luottolimiitti. Sitovassa luottolimiitissä erillislainojen 
korkomarginaali sovitaan koko sopimusajalle, kun taas sitomattomassa 
limiitissä kunkin erillislainan korkomarginaali vaihtelee nostohetken 
markkinatilanteen mukaan. Sitovalla luottolimiittisopimuksella on hinta-
indikaatioiden perusteella mahdollista päästä pitkäaikaisessa investoin-
tirahoituksessa alle 0,3 % marginaalitasoon. 

Kummassakin tuotteessa limiitin käyttämättömästä osasta maksetaan 
provisio Kuntarahoitukselle. Limiittiprovision määrä on 0,09 % käyttä-
mättömästä luottolimiitistä. Tämä nostaa rahoituksen hintaa, mutta sa-
malla turvataan rahoituksen saatavuus koko hankkeen ajaksi.

Kuntarahoituksen kanssa on neuvoteltu sitovasta luottolimiittisopimuk-
sesta, jonka suuruus on enintään 400 milj. euroa. Limiittisopimus voi-
daan tehdä 2-5 vuoden mittaiseksi ja sen puitteissa voidaan nostaa eril-
lisiä, vähintään 10 milj. euron suuruisia velkakirjalainoja sopimuksen 
voimassaoloaikana. Lainoista perittävät marginaalit ovat kiinteitä limiitti-
sopimuksen ajan. Marginaalin suuruus riippuu kunkin nostettavan erillis-
lainan laina-ajasta. Lainalimiitin puitteissa nostattavien lainaerien yksi-
tyiskohdat (lainaeräkohtainen lainamäärä, laina-aika, lyhennysohjelma, 
lyhennysvapaat ja korkosidonnaisuus) ovat sovittavissa lainaerittäin 
erikseen. Lainalimiitti on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2020 alusta 
kun sairaalan rakennusvaihe alkaa. Samalla täsmentyy tarvittavan limii-
tin määrä.

Limiittisopimuksen lisäksi hankkeen kehitysvaiheen rahoittamiseen voi-
daan käyttää pankkilainoja, jolloin tarvittavan lainalimiitin määrä on pie-
nempi. Muut kuin limiittiin sisältyvät lainat voidaan tarvittaessa hankkia 
kilpailuttamalla rahoitus lainakohtaisesti.

Rakennusaikana tarvittavien lainojen korkosuojauksen periaatteet tuo-
daan hallituksen päätettäviksi erikseen ennen lainalimiittisopimuksen 
käyttöönottoa. Tällä hetkellä sairaanhoitopiiri on suojannut lainansa kor-
kojen nousulta käyttämällä pääosin kiinteäkorkoisia lainoja tai vaihtuva-
korkoisia lainoja.

Liite (2) Luottolimiittisopimus, sitova (salassa pidettävä, liikesalai-
suus)
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Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että

1. valtuusto hyväksyy liitteenä olevan enintään 400 miljoonan euron si-
tovaa luottolimiittiä koskevan sopimuksen tehtäväksi Kuntarahoitus 
Oyj:n kanssa ja käytettäväksi sairaalahankkeen rahoittamisessa

2. valtuusto valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan allekirjoittamaan luot-
tolimiittisopimuksen Kuntarahoitus Oyj:n kanssa ja tekemään siihen 
tarvittaessa vähäisiä muutoksia

3. valtuusto valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ja talous- ja tukipalve-
lujohtajan (kummankin erikseen) päättämään luottolimiittisopimuk-
sen mukaisten yksittäisten lainojen nostosta 

4. pitkäaikainen pankkirahoitus hankitaan kilpailuttamalla rahoitus lai-
nakohtaisesti

5. lyhytaikainen pankkirahoitus hankitaan kilpailuttamalla rahoitus lai-
nakohtaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuusto 11.12.2018 § 43

Liite (3) Luottolimiittisopimus, sitova (salassa pidettävä, liikesalai-
suus)

Hallitus: Hallitus esittää valtuustolle, että

1. valtuusto hyväksyy liitteenä olevan enintään 400 miljoonan euron si-
tovaa luottolimiittiä koskevan sopimuksen tehtäväksi Kuntarahoitus 
Oyj:n kanssa ja käytettäväksi sairaalahankkeen rahoittamisessa

2. valtuusto valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan allekirjoittamaan luot-
tolimiittisopimuksen Kuntarahoitus Oyj:n kanssa ja tekemään siihen 
tarvittaessa vähäisiä muutoksia

3. valtuusto valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ja talous- ja tukipalve-
lujohtajan (kummankin erikseen) päättämään luottolimiittisopimuk-
sen mukaisten yksittäisten lainojen nostosta 

4. pitkäaikainen pankkirahoitus hankitaan kilpailuttamalla rahoitus lai-
nakohtaisesti

5. lyhytaikainen pankkirahoitus hankitaan kilpailuttamalla rahoitus lai-
nakohtaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Selvitys Ahveniston sairaalahankkeen etenemisestä

Hallitus 20.2.2018 § 21

Valmistelijat: projektipäällikkö Eeva Rikkilä-Kettunen puh. 040 621 1225
ja sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen puh. 040 661 4215

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hallitus päätti § 41/25.3.2015 käynnis-
tää sairaalan tilatarveratkaisua koskevan suunnittelun. Suunnittelun to-
teuttajaksi  hallitus päätti  § 169/20.10.2015 valita hankintakilpailun pe-
rusteella Yhteenliittymän Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik, AW2 Arkkitehdit
ja  De Jong Gortemaker  Algra,  hankkeen pääsuunnittelijana  arkkitehti
Matti Anttila. Sairaanhoitopiirin valtuusto päätti § 22/8.6.2016, että sai-
raalan hankesuunnitelma tehdään Harvialantien tonttivaihtoehdon poh-
jalta ja edellytti sairaanhoitopiirin aloittavan neuvottelut tonttivaihtoehto-
jen omistuksen tai vuokralle hankkimisen ja rakennuskäyttöön saattami-
sen mahdollisuuksien selvittämisen yhteistyössä Hämeenlinnan kaupun-
gin kanssa. Lisäksi valtuusto päätti, että sairaanhoitopiirin tulee hanke-
suunnitelmaa laatiessaan huolehtia tiiviistä yhteistyöstä Hämeen Liiton
”Oma Häme” -hankkeen kanssa ja että tavoiteaikataulu hankesuunnitel-
man valmistumiselle on 30.6.2017. 

Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi § 122/15.8.2017 Harvialantien tontti-
vaihtoehdon pohjalta laaditun hankesuunnitelman ja päätti hakea suun-
nitelman pohjalta sosiaali- ja terveysministeriöltä poikkeusluvan raken-
nusinvestointia varten. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestointien investointikiellolla ja
siihen  liittyvällä  lupamenettelyllä  pyritään  estämään  sote-uudistuksen
kannalta tarpeettomia investointeja. Lupamenettelyssä arvioidaan sään-
nöksen mukaisesti vain sitä, onko investointi ristiriidassa sote-uudistuk-
sen tavoitteiden ja muodostuvien rakenteiden kanssa. Siten esimerkiksi
riski investoinnin kustannuksista suhteessa sote-uudistuksen omaisuus-
järjestelyihin liittyviin tuleviin ratkaisuihin jää edelleen kunnille ja kunta-
yhtymille.

Kantasairaalahankkeen  rakennusinvestoinnin  poikkeuslupahakemus
sekä Kanta-Hämeen maakunnan ja Tampereen yliopistollisen sairaalan
erityisvastuualueen hanketta puoltavat lausunnot jätettiin STM:lle 9.10-
.2017.  Valtioneuvoston  raha-asiain  valiokunta  käsitteli  lupahakemusta
15.2.2018 ja päätyi puoltamaan hankkeen investointilupaa. Varsinainen
lupapäätös saataneen lähiviikkoina.

Joulukuussa 2017 kävi ilmi, että sairaanhoitopiirin ja Hämeenlinnan kau-
pungin käymät neuvottelut Harvialantien tontin maanomistajien, Senaat-
ti-kiinteistöjen  ja  Liikenneviraston  kanssa eivät  tule  etenemään hank-
keen päätöksenteon tarvitseman aikataulun kannalta riittävän nopeasti.
Tämän vuoksi sairaanhoitopiirin johtaja totesi, että Kantasairaalahank-
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keen valmistelua jatketaan valtuuston päätöksen § 22/8.6.2016 valmis-
teluaineiston sijaintivaihtoehtojen pohjalta Ahveniston sairaala-alueelle.
Myös STM:lle lähetettyä rakennusinvestoinnin poikkeuslupahakemusta
päivitettiin rakennuksen sijainnin osalta.

Sairaanhoitopiirin strategian mukaisesti uuden sairaalan suunnittelussa
on otettava huomioon strategian keskeiset näkökulmat yhteistyö, asia-
kaspalvelu  ja  talous.  Sosiaali-  ja  terveyspalvelujen järjestämisen lain-
säädännön tulevat muutokset, lisääntyvä valinnanvapaus sekä erikois-
sairaanhoidon keskittymisen megatrendi ja osaamisvaatimusten kasvu
haastavat perinteistä keskussairaalan toimintakonseptia. 

Sijaintivaihtoehdot Ahveniston sairaala-alueella

Ahveniston  sairaala-alueen  sijaintivaihtoehtojen  tarkastelussa  on  ollut
arkkitehtien ja käyttäjien edustajien lisäksi mukana talotekniikan, liiken-
nesuunnittelun, kustannuslaskennan sekä kaupunki- ja kiinteistökehityk-
sen asiantuntijoita.  Sijaintivaihtoehtoja on arvioitu toiminnallisten tarpei-
den, tuottavuuden,  rakennettavuuden,  liikenteen ja logistiikan,  kustan-
nusten,  brändiarvon,  muunto-  ja  käyttöjouston,  kehityskelpoisuuden,
kaupunkikuvan, arkkitehtuurin sekä väistörakentamisen tarpeiden näkö-
kulmista. 

Vaihtoehtoiset sijoituspaikat ovat:

- Vaihtoehto 1, jossa sairaalarakennus sijoittuu nykyisen päivystysra-
kennuksen  taakse  pysäköintialueen  paikalle.  Vaihtoehdossa  hyö-
dynnetään nykyinen päivystysrakennus E muussa kuin päivystyksen
käytössä  sekä talousrakennus C pääosin  nykyisessä  käyttötarkoi-
tuksessaan. 

- Vaihtoehto 2, jossa sairaalarakennus sijoittuu Ahvenisto-rakennuk-
sen eteläpuolelle rinteeseen. Vaihtoehdossa hyödynnetään talousra-
kennus C pääosin nykyisessä käyttötarkoituksessaan.

- Vaihtoehto 3, jossa sairaalarakennus rakennetaan kokonaan uudis-
rakennuksena Ahvenistontien varteen sairaalan tontin eteläreunaan
nykyiselle peltoalueelle.

Kunkin vaihtoehdon toteutustapa ja arviointi sekä vaihtoehtojen vertailu
on esitetty esityslistan liitteessä.

Asiantuntijoiden  sekä  Kantasairaalahankkeen  ohjausryhmän  näkemys
on, että esitetyistä vaihtoehdoista toteuttamiskelpoisin on vaihtoehto 3. 

Hankesuunnitelman päivittäminen

Hankesuunnitelmaa ja sen liitteenä olevaa tilaohjelmaa on kehitetty syk-
syn  2017  aikana  eteenpäin  arkkitehtien  ja  käyttäjäryhmien  yhteisissä
työpajoissa. Lisäksi apuna on käytetty logistiikkasuunnittelijoita, ja muun
muassa vastaanottotilatarpeita,  leikkaussalikapasiteettia ja osastopaik-
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kojen tarvetta on täsmennetty simuloimalla tulevaa toimintaa ja sen tar-
vitsemia tiloja. 

Hämeenlinnan kaupungin terveyskeskuksen ilmoituksen mukaisesti Ah-
veniston sijaintivaihtoehdossa Kantasairaalaan sijoittuvat  Vanajaveden
sairaalan osastotoiminnat, Jukolan terveysaseman toiminnat sekä pää-
terveysaseman toimenpideyksikkö. Tämän perusteella tilaohjelmasta on
poistettu perusterveydenhuollon vastaanottotilat,  myös hammashoidon
tilat, lukuun ottamatta Jukolan terveysaseman tarvitsemia tiloja sekä vä-
hennetty mielenterveys ja psykiatria – kokonaisuuden sekä kuntoutuk-
sen tiloja vastaamaan käyntitietoja. Nuorisopsykiatrian vastaanottotiloja
on  vähennetty  tilaohjelmasta,  koska  nähdään  että  sijainti  keskusta-
alueella on parempi vaihtoehto. Lisäksi tilaohjelmaan on lisätty logistis-
ten ratkaisujen vaatimia tiloja. Tilaohjelmaa tarkennetaan edelleen tek-
nisten tilojen tilatarpeiden osalta.

Hankesuunnitelman mukaisesti rakennuksen kokonaislaajuus on 87 000
brm², josta hyötyalaa on 43 000 hym². Tiloista 12 % on nykyisen perus-
terveydenhuollon käyttöön suunniteltuja tiloja. 

Hankkeen alustava kustannusarvio on laadittu tilaohjelman perusteella.
Erikoissairaanhoidon osuus suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista on
253 M€.  Koko hankkeen rakentamiskustannukset ovat 295,5 M€ sisäl-
täen  suunnittelun,  rakentamisen  ja  kiinteiden  sairaalalaitteiden  sekä
muiden lääkintälaitteiden kustannukset. Hankkeen muut kustannukset,
20 M€, sisältävät rakennuttamisen ja valvonnan, irtaimistohankinnat ja
liittymismaksut. Tilaajan muihin hankevarauksiin varataan 54 M€. 

Sairaalakokonaisuuden pysäköintipaikkatarpeeksi on arvioitu 1300 auto-
paikkaa, jotka on tarkoitus toteuttaa osin rakennuksen yhteyteen sijoittu-
vana rakenteellisena pysäköintinä ja osin avopysäköintinä hyödyntäen
nykyisiä pysäköintipaikkoja. Pysäköinnin toteuttamiseen on tavoitteena
löytää kumppani, joka huolehtii sairaalan tarvitseman pysäköinnin järjes-
tämisestä ja investoi pysäköintitilat.  Pysäköinnin rakentamisen kustan-
nusvaraus 22,5 M€ esitetään erillisenä varauksena siten, että kustan-
nusvarausta ei huomioida osana hankkeen investointikustannuksia. 

Hankesuunnitelma on päivitetty vastaamaan esitettyä vaihtoehtoa 3 si-
ten, että hankesuunnitelma toimii lähtötietona allianssin kehitysvaiheel-
le. Päivitetty hankesuunnitelma liitteineen on esityslistan liitteenä. 
 
Vastuu  kantasairaalahankkeesta  on  sairaanhoitopiirillä  vuoden  2019
loppuun saakka.  Maakuntahallinnon käynnistyessä hallituksen linjauk-
sen mukaisesti 1.1.2020 hankkeen ohjauksesta ja päätöksenteosta vas-
taa maakuntavaltuusto. Samalla hankkeen rakennuttaminen siirtyy Maa-
kuntien tilakeskus Oy:n vastuulle vuoden 2020 alusta. Tilakeskus tulee
suunnitelmansa mukaan osallistumaan rakennushankkeiden kehittämi-
seen yhdessä tilaajan kanssa. 
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Hallituksen kokoukseen asiaa tulevat selostamaan arkkitehti Matti Antti-
la, rakennuttajakonsultti Pekko Pennanen, projektipäällikkö Eeva Rikki-
lä-Kettunen ja tekninen johtaja Ville Vuorijärvi.

Liite (2) Vaihtoehtoisten rakennuspaikkojen vertailu
Sijaintivaihtoehtojen tähtiarviointi
Sijaintivaihtoehtojen havainnekuvat
Päivitetty hankesuunnitelma, Ahveniston sijainti

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että

1) sairaalan  suunnittelua  jatketaan  sijaintivaihtoehdon  3  perusteella
Ahveniston sairaala-alueen eteläreunalle

2) päivitetty hankesuunnitelma hyväksytään allianssin kehitysvaiheen 
lähtökohdaksi

3) sairaanhoitopiiri käynnistää neuvottelut kumppanin hankkimiseksi 
sairaalan tarvitsemien pysäköintitilojen investointiin ja rakentami-
seen 

4) tavoiteaikataulu allianssin kehitysvaiheen valmistumiselle on 
15.12.2019.

Käsittely: Asiaa  kokouksessa  selostaneet  asiantuntijat  poistuivat  ko-
kouksesta ennen keskustelua ja päätöksentekoa.

Päivi  Sieppi  teki  keskustelun kuluessa seuraavan muutosehdotuksen:
päätösehdotuksen kohtaan 2 tehdään seuraava lisäys ”ja hankkeen ta-
voitteeksi asetetaan nykyistä vahvemmin hankkeen ympäristöystävälli-
syys”. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan ehdotuksen.

Valtuusto 20.3.2018 § 9

Liite (4) Vaihtoehtoisten rakennuspaikkojen vertailu
Sijaintivaihtoehtojen tähtiarviointi
Sijaintivaihtoehtojen havainnekuvat
Päivitetty hankesuunnitelma, Ahveniston sijainti
Äänestystulos

Hallitus: Hallitus esittää valtuustolle, että

1) sairaalan  suunnittelua  jatketaan  sijaintivaihtoehdon  3  perusteella
Ahveniston sairaala-alueen eteläreunalle

2) päivitetty hankesuunnitelma hyväksytään allianssin kehitysvaiheen 
lähtökohdaksi
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3) sairaanhoitopiiri käynnistää neuvottelut kumppanin hankkimiseksi 
sairaalan tarvitsemien pysäköintitilojen investointiin ja rakentami-
seen 

4) tavoiteaikataulu allianssin kehitysvaiheen valmistumiselle on 
15.12.2019.

Käsittely: Keskustelun aikana Taina Karppinen ehdotti Heli Lehtilän 
kannattamana, että valtuusto päättää: 

”Riihimäen kaupunginhallituksen ohjeen mukaisesti esitän seuraavan 
muutosehdotuksen: Ehdotan, että asia palautetaan uudelleen valmistel-
tavaksi. Kaikkiin allianssihankinta ja hankesopimuksiin on neuvoteltava 
ja jatkossa kirjattava ehto, että mikäli maakuntauudistus ei toteudu syys-
tä tai toisesta alkuperäisellä tavalla ja sairaalahanke sekä vanhan sai-
raalan poistaminen ja purkaminen jäävät sairaanhoitopiirin ja sitä kautta 
kuntien vastuulle, hankinta keskeytetään ja sairaalainvestoinnin koko-
naisuus palautetaan omistajakunnille uudelleenarviointia ja vaihtoehtois-
tarkastelua varten. 

Tämän lisäksi sairaanhoitopiirin omistajakunnille on toimitettava laskel-
ma sairaalainvestoinnin ja vanhan sairaalan poistamisen ja purkamisen 
vaikutuksista kuntamaksuosuuksiin tilanteessa jos maakuntauudistus ei 
toteudu.”   

Koska  oli  tehty  hallituksen  päätösehdotuksesta  poikkeava  kannatettu
ehdotus,  oli  asiasta  äänestettävä.  Hyväksyttiin  yksimielisesti
äänestystavaksi  nimenhuutoäänestys  siten,  että  asian  käsittelyn
jatkamista  kannattavat  äänestävät  JAA  ja  Taina  Karppisen
päätösehdotuksen  mukaisesti  asian  palauttamista  valmisteluun
kannattavat  äänestävät  EI.  Suoritetussa  äänestyksessä  annettiin  122
JAA-ääntä  ja  36  EI-ääntä.  Äänestystulos  on  pöytäkirjan  liitteenä.
Valtuusto päätti siten jatkaa asian käsittelyä.

Merkittiin, että Terhi Löfstedt poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
aikana klo 15.31.

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti, että

1) sairaalan  suunnittelua  jatketaan  sijaintivaihtoehdon  3  perusteella
Ahveniston sairaala-alueen eteläreunalle

2) päivitetty hankesuunnitelma hyväksytään allianssin kehitysvaiheen 
lähtökohdaksi

3) sairaanhoitopiiri käynnistää neuvottelut kumppanin hankkimiseksi 
sairaalan tarvitsemien pysäköintitilojen investointiin ja rakentami-
seen 

4) tavoiteaikataulu allianssin kehitysvaiheen valmistumiselle on 
15.12.2019.
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Hallitus 21.5.2019 § 77

Valmistelijat: projektipäällikkö Eeva Rikkilä-Kettunen puh. 040 621 
1225, projektinjohtaja Petrus Kukkonen puh. 050 4617 820 ja sairaan-
hoitopiirin johtaja Seppo Ranta puh. 044 2787 320

Sairaanhoitopiirin valtuusto päätti 20.3.2018 § 9, että
- sairaalan suunnittelua jatketaan sijaintivaihtoehdon 3 perusteella 

Ahveniston sairaala-alueen eteläreunalle
- päivitetty hankesuunnitelma hyväksytään allianssin kehitysvaiheen 

lähtökohdaksi
- sairaanhoitopiiri käynnistää neuvottelut kumppanin hankkimiseksi 

sairaalan tarvitsemien pysäköintitilojen investointiin ja rakentami-
seen

- tavoiteaikataulu allianssin kehitysvaiheen valmistumiselle on 15.12-
.2019

Päivitetyn hankesuunnitelman (21.2.2018) mukaisesti rakennuksen ko-
konaislaajuus oli 87 000 brm², josta hyötyalaa oli noin 43 000 brm². 
Hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen Hämeenlinnan kaupungin 
pelastuslautakunta on esittänyt Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille pe-
lastusaseman suunnittelun sisällyttämistä osaksi Ahveniston sairaala-
hanketta (§21/5.6.2018). Pelastusaseman osuus kustannuksista on li-
sätty hankkeen tavoitekustannukseen.

Allianssiosapuolet (Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Skanska Talonra-
kennus Oy, Sweco Talotekniikka Oy, Sweco Rakennetekniikka Oy ja 
arkkitehtiyhteenliittymä Team Integrated) ovat työstäneet uuden sairaa-
lan suunnitelmia näistä lähtökohdista, huomioiden hankesuunnitelman 
tavoitteet. 

Jotta hanke pysyy sille asetetussa budjetissa, on hankkeen kokonais-
laajuutta arvioitu uudestaan kuitenkin siten, että hankkeelle asetetut toi-
minnalliset tavoitteet ovat edelleen ennallaan. Tilaohjelmasta on vähen-
netty erilaisin toimenpitein yhteensä 3400 hym². Lisäksi esitetään, että 
allianssiryhmä arvioi vielä uudestaan nykyisen C-rakennuksen hyödyn-
tämistä osana uutta sairaalaa. Mikäli tämä osoittautuu kannattavaksi, si-
joittuisi C-rakennukseen tunneliyhteyden päähän uudesta sairaalasta 
siellä nykyisin sijaitsevat toiminnot: sairaala-apteekki, ravintokeskus, 
apuvälinekeskus, obduktioyksikkö, teknisen yksikön tilat, työterveys-
huollon tilat sekä hallintotiloja.

Allianssin kehitysvaiheen keskeinen tavoite on kehittää suunnitelmia si-
ten, että hankkeen tavoitteet voidaan täyttää. Kustannustavoitteeseen 
pääseminen on kuitenkin vienyt suunnitteluaikaa oletettua enemmän, 
minkä vuoksi tavoiteaikataulu kehitysvaiheen valmistumiselle on joudut-
tu arvioimaan uudestaan. Allianssiryhmän näkemyksen mukaan kehi-
tysvaihe saadaan päätökseen toukokuussa 2020, jolloin käytettävissä 
on sairaalan toteuttamissuunnitelmat ja allianssiryhmän hyväksymä 
hankkeen tavoitekustannus. Toteutusvaiheeseen siirtymisestä voidaan 
päättää sairaanhoitopiirin toimielimissä kesäkuussa 2020. 
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Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että 
sairaalasuunnittelua jatketaan seuraavasti:

1. C-rakennuksen hyödyntäminen osana Ahveniston sairaalahanketta 
arvioidaan uudestaan ja tuodaan valtuuston päätettäväksi vuoden 
2019 aikana ja

2. kehitysvaihe viedään päätökseen toukokuussa 2020 ja toteutusvai-
heeseen siirtymisestä päätetään sairaanhoitopiirin valtuustossa ke-
säkuussa 2020.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 11.6.2019 § 25

Hallitus: Valtuusto päättää, että

1. C-rakennuksen hyödyntäminen osana Ahveniston sairaalahanketta 
arvioidaan uudestaan ja tuodaan valtuuston päätettäväksi vuoden 
2019 aikana ja

2. kehitysvaihe viedään päätökseen toukokuussa 2020 ja toteutusvai-
heeseen siirtymisestä päätetään sairaanhoitopiirin valtuustossa ke-
säkuussa 2020.

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Ahveniston sairaalahankkeen suunnittelutilanne ja C-raken-
nuksen hyödyntäminen

Hallitus 19.11.2019 § 165

Valmistelijat: projektipäällikkö Eeva Rikkilä-Kettunen puh. 040 621 
1225, projektinjohtaja Petrus Kukkonen puh.050 4617 820 ja sairaan-
hoitopiirin johtaja Seppo Ranta puh. 044 2787 320

Suunnitelmien kehittäminen allianssin kehitysvaiheessa

Allianssin kehitysvaiheen keskeinen tavoite on kehittää Ahveniston sai-
raalan hankesuunnitelmaa siten, että valtuuston asettamat tavoitteet 
hankkeelle voidaan saavuttaa. Sairaanhoitopiirin valtuuston hyväksy-
mää hankesuunnitelmaa (20.3.18 § 9) täydennetään asetettujen tavoit-
teiden saavuttamiseksi yhteistyössä allianssikumppaneiden kanssa.  
Hankeen kokonaislaajuutta, konseptia ja kustannuksia on arvioitu uu-
delleen ja hankekokonaisuudesta on tehty ulkopuolinen arviointi (NHG).
Kokonaisarvioinnin lähtökohtana on ollut hankkeelle asetettujen toimin-
nallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen. 

C-rakennuksen hyödyntäminen

Valtuuston päätöksen 11.6.19 § 25 mukaisesti allianssi on arvioinut C-
rakennuksen hyödyntämistä. C-rakennuksen hyödyntämisellä tarkoite-
taan rakennuksen elinkaaren jatkamista 10 vuotta. C-rakennukseen jäisi
pääosin nykyinen toiminta; sairaala-apteekki, apuvälinekeskus, teknii-
kan tilat, vastaanotto- ja toimistotiloja, ravintokeskus ja obduktioyksikkö.
C-rakennuksen jäävien toimintojen kokonaisuutta arvioidaan uudelleen 
2030-2035. C-rakennuksen elinkaaren jatkaminen on osa allianssin ta-
voitebudjettia eli siitä ei aiheudu sairaanhoitopiirille investointikustan-
nuksia. C-rakennukseen liittyvät käyttö- ja ylläpitokulut ovat sairaanhoi-
topiirin kustannuksia. C-rakennuksen hyödyntäminen toteutetaan logis-
tiikkatunnelilla.  Uuden Ahveniston sairaalan yhteyteen on varattu alue 
C-rakennuksesta siirtyville toiminnoille.  Kokonaisarvioinnin tuloksena 
sairaanhoitopiiri esittää, että C-rakennusta hyödynnetään osana Ahve-
niston sairaalahanketta.

Muiden tilojen suunnittelutilanne

Hankkeen kehitysvaiheen aikana tilakokonaisuuksien suunnitelmia on 
kehitetty siten, että sairaalan tuleva toimintakapasiteetti ei ole oleellises-
ti muuttunut. Tilojen geneerisyyttä ja yhteiskäyttöisyyttä on lisätty. Hen-
kilöstöravintola, kahviopalvelut ja muut liiketilat on tarkoitus sijoittaa 
suunniteltuun liikekeskusrakennukseen. Kaupan tilojen ja pysäköintitilo-
jen toteuttamisvaihtoehtoja koskeva juridinen selvitys valmistuu marras-
kuussa 2019. Kaupan tilojen toteutustapaa koskevat päätökset ja sopi-
musluonnokset tuodaan päätettäväksi viimeistään alkuvuoden 2020 ai-
kana. Nämä päätökset ovat kuitenkin ehdollisia siten, että niiden toteu-
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tuminen edellyttää koko sairaalahankkeen toteutuspäätöstä. Sairaala-
koulu säilyy nykyisissä tiloissaan. Kiinteiden sairaalalaitteiden ja kuvan-
tamisen laitteiden suunnitelmia on tarkennettu siten, että olemassa ole-
via laitteita hyödynnetään aiempaa enemmän. Näillä muutoksilla raken-
nuksen hyötyalaa on voitu vähentää yhteensä noin 3800 hym². C-raken-
nukseen jäävät toiminnat vähentävät rakennettavaa pinta-alaa noin 
2800 hym². 

Kustannuksista ja hankkeen laajuudesta

C-rakennuksen elinkaaren jatkamisen varmistavista suunnittelu- ja ra-
kennustöistä sekä tarvittavan tunneli-siltayhteyden rakentamisesta ai-
heutuu yhteensä noin 5 miljoonan euron kustannukset, jotka sisältyvät 
allianssin tavoitekustannukseen. Sairaanhoitopiirin vastuulla olevista C-
rakennuksen käyttö- ja ylläpitokustannuksista aiheutuu vuoteen 2035 
mennessä yhteensä noin 3,36 M€:n kustannukset. C-rakennuksen hyö-
dyntäminen vähentää uuden Ahveniston sairaalan rakentamiskustan-
nuksia noin 12 M€:lla.

Kokonaistarkastelun tuloksena hankkeen laajuus on 83000 brm², josta 
hyötyala on noin 37300 m². C-rakennuksen pinta-ala on 10450 brm², 
josta hyötyalaa on 6120 m². 

Liite (5) Kuvaus C-rakennuksen hyödyntämisestä Ahveniston sai-
raalahankkeen osana

Allianssin kehitysvaiheen aikana sairaalatilojen kokonaisuutta, arkkiteh-
tonista ratkaisua, toteutustapaa ja toiminnallista kokonaisuutta kehite-
tään tavoitteena lopullinen hankesuunnitelma, joka täyttää optimaalises-
ti valtuuston asettamat tavoitteet ja STM:n myöntämän investointiluvan 
ehdot. Lopullinen hankesuunnitelma ja hankkeen toteuttamisen tavoite-
kustannus tuodaan valtuuston päätettäväksi kehitysvaiheen päättyessä.
Siten edellä esitettyihin yksityiskohtiin voi edelleen tulla muutoksia.  

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että 

1) valtuusto merkitsee tiedoksi hankkeen suunnittelutilanteen

2) valtuusto päättää, että Ahveniston sairaalahankkeen kehitysvaihetta
jatketaan siten, että hankkeen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
pystytään optimaalisesti saavuttamaan 

3) valtuusto päättää, että C-rakennusta voidaan hyödyntää sairaalako-
konaisuuden osana.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 10.12.2019 § 53
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Liite (6) Kuvaus C-rakennuksen hyödyntämisestä Ahveniston sai-
raalahankkeen osana

Hallitus: Hallitus esittää valtuustolle, että 

1) valtuusto merkitsee tiedoksi hankkeen suunnittelutilanteen

2) valtuusto päättää, että Ahveniston sairaalahankkeen kehitysvaihetta
jatketaan siten, että hankkeen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
pystytään optimaalisesti saavuttamaan 

3) valtuusto päättää, että C-rakennusta voidaan hyödyntää sairaalako-
konaisuuden osana.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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 Ahveniston sairaala-allianssin kehitysvaiheen töiden jatka-

minen kesäkuun 2020 loppuun saakka 
 
Hallitus 17.3.2020 § 52 
 

Valmistelijat: projektinjohtaja Petrus Kukkonen puh. 050 4617 820 ja 
sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta puh. 044 2787 320 
 
Tulevaisuuden keskussairaalan rakentamista Kanta-Hämeeseen val-
mistelevassa Ahveniston sairaala-allianssissa on tehty tiivistä suunnitte-
lua ja yhteistyössä edetty sairaanhoitopiirin valtuuston määrittä-
män aikataulun mukaisesti kehitysvaiheen osalta. Asetetun aikataulun 
tavoitteena on tuoda Ahveniston sairaalan toteuttamispäätös sairaan-
hoitopiirin hallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi kesällä 2020.  
 
Allianssin toteutusvaiheen sopimusneuvottelut on suunniteltu käytäväksi 
27.4 - 8.5.2020. Yhtymävaltuusto on 11.6.2019 § 25 päättänyt, että ke-
hitysvaihe viedään päätökseen toukokuussa 2020 ja toteutusvaihee-
seen siirtymisestä päätetään sairaanhoitopiirin valtuustossa kesäkuussa 
2020. 
 
Allianssin toimintaa ei ole tarkoituksenmukaista keskeyttää toukokuun 
lopussa, vaan on perusteltua jatkaa työskentelyä kesäkuun ajan täysi-
painoisesti valmistellen tarvittavaa dokumentaatiota toteutuspäätöksen 
jälkeen jätettävää maisematyö- ja rakennuslupaa varten. 
 
Työskentelyn jatkaminen kesäkuun aikana mahdollistaa joustavan siir-
tymisen toteutusvaiheeseen. Joustava siirtyminen on myös hankkeen 
kokonaiskustannusten näkökulmasta perusteltua: 
 Työryhmiä ei pureta siirtymävaiheessa 
 Lupaprosesseja voidaan edistää suunnitellusti 
 Työmaan ja suunnittelu perustaminen voidaan aloittaa joustavasti 

TAS-vaiheen sopimuksen allekirjoituksen jälkeen 
 Maanrakennusurakka voidaan aloittaa kesäaikana  
 
Kehitysvaiheen budjettivaraus on 28,89 M€, joka on osa allianssin 
320,7 M€:n tavoitebudjettia. Kustannusseurannan ja ennusteen mukaan 
allianssi on alittamassa KAS-vaiheen budjetin n. 2,8 miljoonalla eurolla. 
Kehitysvaiheen budjetti mahdollistaa siten allianssin työskentelyn jat-
kamisen kesäkuun loppuun. 
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Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää, että Ahveniston sairaala-
allianssin suunnittelu- ja valmistelutöitä jatketaan kesäkuun 2020 lop-
puun saakka siten, että siirtymä toteutusvaiheeseen on keskeytyksetön.  
Ehtona töiden jatkamiselle kesäkuun loppuun saakka on, että pysytään 
kehitysvaiheen budjetissa ja että yhtymävaltuusto tekee 9.6. myöntei-
sen toteutuspäätöksen. 
 
Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen. 
 
 
 
 
 

Täytäntöönpano  
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Assi-hankkeen kehitysvaiheen tehtävien keskeyttäminen ja 
tarvittavat jatkotoimet

Hallitus 19.5.2020 § 90

Valmistelijat: sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta puh. 044 278 7320,
hallintojohtaja Miia Luukko puh. 045 7734 5790 ja projektijohtaja Petrus 
Kukkonen puh. 050 461 7820

Assi-hankkeen kustannusarvion kehitys

Assi-sairaalahankkeen hankesuunnitelma ja siinä esitetty kustannusar-
vio on hyväksytty hankkeen kehitysvaiheen lähtökohdaksi sairaanhoito-
piirin valtuustossa 20.3.2018 (§ 9).

Seuraavassa taulukossa on esitetty valtuuston hyväksymän hankesuun-
nitelman kustannusarvio ja sen allianssin kehittämisvaiheen myötä ke-
hittynyt versio (1.4.2020) sekä edelleen tilanne allianssin kustannusar-
vion määrälaskennan valmistuttua 8.5.2020.

17. §

Valtuusto Kokouspäivä

09.06.2020

Esityslista

Sivu

 362



      Taulukko 1. Assi-sairaalan kustannusarvion kehitys.

Valtuusto Kokouspäivä

09.06.2020

Esityslista

Sivu

 363



Ahveniston sairaalaa suunnittelevan allianssin keväällä 2018 alkaneen 
kehitysvaiheen työskentelyn aikana suunnittelukonseptista on tehty kol-
me eri versiota. Viimeisimmän konseptin, ns. Assi 3.0:n, kustannusarvio
on valmistunut 8.5.2020. Tämän ensimmäisen varsinaisen kustannus-
laskennan perusteella hankkeen kustannukset ylittyisivät noin 20 pro-
sentilla eli noin 62 miljoonalla eurolla hankkeen tavoitebudjetista. Hank-
keen budjettia rajaavat sairaanhoitopiirin valtuuston hankesuunnitel-
masta tekemät päätökset ja sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä in-
vestoinnin poikkeuslupa.

Investoinnin poikkeusluvan pohjana olleen kustannusarvion kokonais-
määrä on 388,5 miljoonaa euroa. Määrä sisältää pysäköintilaitoksen ra-
kennuskustannuksen (22,5 miljoonaa euroa) investointiluvan kokonais-
euromäärää vähentävänä, koska investointien rajoittamislaki ei koske 
pysäköintilaitosta.

Hankkeen kehitysvaiheen budjettiin on kokonaisuudessaan varattu 28,9
miljoonaa euroa, josta tähän mennessä on käytetty noin 23 miljoonaa 
euroa. Kehitysvaiheessa allianssin kustannukset ovat tilaajalle eli sai-
raanhoitopiirille noin 300.000 euroa viikossa. Tässä tilanteessa tilaajan 
on pitänyt keskeyttää uusien kustannusten syntyminen, kunnes tarvitta-
vista jatkotoimenpiteistä on päätetty. 
 
Päätös tehtävien keskeyttämisestä

Kehitysvaiheen allianssisopimuksen mukaan töiden keskeyttämisestä 
päättäminen kuuluu yksin tilaajalle, kun allianssissa muutoin päätökset 
tehdään pääosin yksimielisesti kaikkien sopijapuolten kesken. Sairaan-
hoitopiirin johto on käynyt perjantaista 8.5. lähtien tilanteesta neuvotte-
luja allianssisopimuskumppanien kanssa. Sairaanhoitopiirin sopimus-
kumppaneita allianssissa ovat Skanska talonrakennus Oy, Sweco ra-
kennetekniikka Oy, Sweco talotekniikka Oy ja Team Integrated työyh-
teenliittymä.

Tilaaja on keskeyttänyt allianssin kehitysvaiheen tehtävät sairaanhoito-
piirin johtajan päätöksellä 12.5.2020 § 125 ja ilmoittanut päätöksestä 
samana päivänä sopimuskumppaneille. Päätös on pantu täytäntöön 13-
.5.2020 alkaen, jotta uusien kustannusten syntyminen voidaan välttää. 
Päätöksessä todetaan, että sairaanhoitopiirin hallitus päättää töiden 
keskeyttämisen jatkamisesta ja tarvittavista muista jatkotoimenpiteistä 
kokouksessaan 19.5.2020. Päätöksen mukaan allianssin projektipäällik-
kö käynnistää suunnittelutehtävien alasajon välittömästi yhteistyössä 
palveluntuottajien kanssa sekä aloittaa valmistelun hankkeessa tuotet-
tujen materiaalien koostamisesta tilaajalle.

Allianssityöskentelystä ja kustannuslaskennan tuloksesta

Sairaanhoitopiirin johdon näkemys allianssityöskentelystä on, että ny-
kyisellä kokoonpanolla ei ole edellytyksiä jatkaa tuloksekasta työskente-
lyä hankkeen parhaaksi. On siis väistämätöntä, että työn jatkuessa 
muutoksia tarvitaan.
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Kustannuslaskennan ensimmäinen versio ei sisällä tietoa siitä, miksi 
Assi-hankkeen neliöhinta on useita satoja euroja suurempi kuin viime 
vuosina rakenteilla olleissa muissa sairaaloissa. Näiden syiden analy-
sointi on osa jatkotyöskentelyä. 

Kehitysvaiheen allianssisopimuksen ehdoista ja hankintalainsäädännön 
reunaehdoista

Kun tuloksekkaalle allianssityöskentelylle nykyisellä kokoonpanolla ei 
näytä olevan edellytyksiä, allianssisopimuksen mahdollistamana jatko-
toimenpiteenä on allianssisopimuksen irtisanominen joko osittain (yh-
den tai useamman palveluntuottajan osalta) tai kokonaan (kaikkien pal-
veluntuottajien osalta). 

Tilaajan sopimuksen mukainen käyttöoikeus oikeuttaa käyttämään kehi-
tysvaiheen aikana syntynyttä aineistoa ja aineiston immateriaalioikeuk-
sia itsenäisesti tai kolmannen osapuolen toimesta siinä laajuudessa 
kuin tilaaja katsoo tarpeelliseksi.

Tilaajan irtisanottua allianssisopimuksen, tilaajalla on oikeus saattaa 
hanke valmiiksi joko itse tai hankkimiensa resurssien avulla. Irtisanottu-
jen palveluntuottajien tilalle tarvittavat resurssit hankitaan hankintalain-
säädännön mukaisesti kilpailuttamalla. 

Mahdolliset jatkotoimenpiteet

Sairaanhoitopiirin johto on käytyjen neuvottelujen perusteella arvioinut, 
että allianssisopimuksen mukaiset työt on tarkoituksenmukaista kes-
keyttää kesän ajaksi. Tilaaja antaa allianssin palveluntuottajille tilaisuu-
den kehittää omalla kustannuksellaan ja riskillään olemassa olevia 
suunnitelmia ja kustannuslaskelmaa allianssille asetettujen tavoitteiden 
pohjalta ja tehdä mahdolliset ehdotuksensa tilaajalle elokuun loppuun 
mennessä. Tämä työ on allianssisopimuksen ulkopuolista työskentelyä, 
jolle tilaaja ei aseta työmääriä tai lopputulosta koskevia vaatimuksia. Ti-
laaja tarjoaa asiantuntemuksensa palveluntuottajien käyttöön mutta ei 
varsinaisesti osallistu työskentelyyn. 

Tilaaja päättää ehdotuksiin perehdyttyään erikseen, onko niiden pohjal-
ta mahdollista jatkaa Assi-hankkeen valmistelua. 

Lyhyt lisäaika antaa samalla mahdollisuuden käydä keskustelun sai-
raanhoitopiirin jäsenkuntien kanssa yhteisestä tahtotilasta ja vaihtoeh-
toisista jatkotoimenpiteistä.

Keskeytyksen aikana selvitetään myös sitä vaihtoehtoa, että allianssi ir-
tisanotaan kokonaisuudessaan. Tälle varalle on selvitettävä nykyisten 
suunnitelmien taso suhteessa jatkokehitys- ja toteutusurakan mahdolli-
seen kilpailutukseen. Edelleen on arvioitava erityyppisten yhteistoimin-
nallisten urakkamuotojen käyttökelpoisuus tai mahdollisuus kehittää 
suunnitelmat siihen asti, että varsinainen toteutusurakka voidaan kilpai-
luttaa kiinteähintaisena.
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Allianssisopimuksen irtisanominen syksyllä osittain tai kokonaan ja uu-
delleen kilpailuttaminen tarkoittaa, että hankkeen aikataulu tulee viiväs-
tymään useita kuukausia suunnitellusta. 

Päätöksenteosta

Sairaanhoitopiirin hallitus on 8.4.2020 tehnyt päätöksen § 67 Assi-hank-
keen kehitysvaiheen jatkamisesta. Tuo päätös on edelleen tarpeellinen 
ja mahdollistaa töiden keskeyttämisen ja ratkaisuvaihtoehtojen tarkem-
man selvittämisen tulevan kesän aikana.

Jatkotoimien osalta todetaan selvyyden vuoksi, että päätöksenteko As-
si-sairaalan toteutuksesta kuuluu yhtymävaltuuston toimivaltaan. Asia 
viedään myöhemmin yhtymävaltuuston päätettäväksi, mikäli kesän ai-
kana haettavilla vaihtoehtoisilla ratkaisuilla saadaan käynnistettyä uu-
delleen kehitysprosessi, jonka tuloksena syntyy tilaajan hankesuunnitel-
man ja STM:n myöntämän poikkeusluvan toiminnalliset ja taloudelliset 
vaatimukset täyttävä suunnitelma ja kustannuslaskelma.

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää

1) vahvistaa sairaanhoitopiirin johtajan päätöksen 12.5.2020 § 125 ja 
jatkaa allianssin kehitysvaiheen töiden keskeytystä toistaiseksi kehi-
tysvaiheen allianssisopimuksen 11 kohdan mukaisesti, 

2) antaa allianssisopimuksen palvelutuottajille mahdollisuuden valitse-
missaan kokoonpanoissa omalla kustannuksellaan ja riskillään val-
mistella allianssisopimuksen ulkopuolisena työnä allianssin tämän 
hetkisen suunnitteluaineiston pohjalta tarkempaa suunnitelmaa ja 
kustannuslaskelmaa elokuun 2020 loppuun mennessä,

3) valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään allianssin palvelun-
tuottajien kanssa tarvittavan sopimuksen 2-kohdan mukaisen al-
lianssisopimuksen ulkopuolisen työskentelyn ehdoista tässä päätök-
sessä kuvatuilla periaatteilla,  

4) että päätökset sairaalahankkeen jatkotoimista tehdään viimeistään 
syyskuussa sairaanhoitopiirin hallituksessa.

5) toimittaa päätöksen tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 9.6.2020 § 17

Hallitus: Valtuusto merkitsee tiedoksi hallituksen päätöksen.

Päätös:
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Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen eri-
koissairaanhoidon järjestämissopimuksen päivittäminen vuo-
sille 2020-2021

Hallitus 19.5.2020 § 89

Valmistelija: johtajaylilääkäri Sally Järvelä puh. 040 578 4471

Terveydenhuoltolain 43 §:n mukaan erikoissairaanhoidon yhteensovitta-
miseksi erityisvastuualueen kuntayhtymien on tehtävä erikoissairaan-
hoidon järjestämissopimus kunnallisvaltuustokausittain. Sopimuksen to-
teutumista on arvioitava vuosittain yhteistyössä alueen kuntien ja sai-
raanhoitopiirien kesken sekä tehtävä siihen tarvittaessa muutokset.

Järjestämissopimuksessa on terveydenhuollon järjestämissuunnitel-
masta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta annetun asetuk-
sen (337/2011) mukaan sovittava erikoissairaanhoidon ja erityistason 
sairaanhoidon sekä kuntoutuksen yhteistyöstä ja työnjaosta. Sopimuk-
sessa on sovittava, miten erityisvastuualueeseen kuuluvat sairaanhoito-
piirit yhteistyössä toteuttavat toimintayksiköiden tarvitsemat hankintapal-
velut, lääkehuollon, välinehuollon, kuljetus- ja varastointipalvelut, tieto-
järjestelmäratkaisut ja niiden kehittämisen, taudinmääritykseen liittyvät 
palvelut, taudinmääritykseen liittyvien näytteiden säilyttäminen, niiden 
mahdollinen tutkimuskäyttö ja niihin liittyvät käytännöt sekä muut tuki-
palvelut. Sopimuksessa on sovittava erikoissairaanhoidon erikoisala-
kohtaiset päivystyspisteet sekä erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen 
toiminta ja tehtävät.

Asetuksen edellyttämiin sovittaviin asioihin kuuluu myös perustervey-
denhuollon erityisosaamista vaativa tuki ja neuvonta. Edelleen on sovit-
tava siitä, miten seurataan pitkällä aikavälillä työvoiman tarvetta ja hen-
kilöstön koulutustarvetta. Sovittaviin asioihin kuuluu sairaanhoitopiirien 
kuntayhtymien välinen yhteistyö ja toimintakäytännöt erikoissairaanhoi-
don henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi.

Järjestämissopimuksessa sovitaan yhteistyöstä alueellisen kehittämisen
ja sen tueksi tarvittavan tutkimuksen toteuttamisesta erityisvastuu-
alueella. Lisäksi sovitaan erityisvastuualueen käytössä olevien tervey-
denhuollon menetelmien arviointikäytännöstä, uusien menetelmien 
käyttöönotosta sekä yhtenäisten hoidon perusteiden toteutumisen seu-
rannasta.

Taysin erityisvastuualueen sairaalat ovat tehneet järjestämissopimuk-
sen mukaista yhteistyötä. Taysin erityisvastuualueeseen kuuluvat Etelä-
Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit. Taysin 
erityisvastuualueen yhteistoimintaelin ja johtoryhmä arvioivat sopimuk-
sen toteutumista vuosittain ja laativat yhteenvedon erityisvastuualueen 
toiminnasta. Yhteenveto saatetaan tiedoksi sairaanhoitopiirien valtuus-
toille.

18. §
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Edellinen järjestämissopimus laadittiin vuosille 2017-2019. Nyt sopimus 
on päivitetty vuosille 2020-2021. Päivitys on tehty tälle ajanjaksolle, sillä
hallituksen tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen mahdolli-
set vaikutukset edellyttävät sopimuksen tarkistamista jo 2021. Päivitetyn
sopimuksen sopijapuolina ovat Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirit. 

Keskeisiä lisäyksiä ovat 

- Keskittämis- ja päivystysasetuksen vaikutukset: Asetuksen muutos-
ehdotukset ovat olleet alkuvuodesta lausuntokierroksella. Taysin eri-
tyisvastuualueen potilasryhmien hoidon työnjakoon muutoksella ei 
ole käytännön vaikutusta.

- Palliatiivisen ja syövän hoidon uudistukset: Keskittämisasetuksen 
mukaan yliopistollista sairaalaa ylläpitävän sairaanhoitopiirin on huo-
lehdittava vaativan palliatiivisen ja saattohoidon tehtävistä, niiden 
suunnittelusta ja yhteen sovittamisesta alueellisesti sekä laatia las-
ten ja nuorten palliatiivisen hoidon toteuttamissuunnitelmat. Keskittä-
misasetuksessa on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille sää-
detty syövänehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen valta-
kunnallisen suunnittelun ja toiminnanyhteensovittamista koskevat 
tehtävät, joita hoidettaessa on huolehdittava toimintojen tutkimuksel-
lisesta pohjasta sekä samat tehtävät alueellisen kokonaisuuden 
suunnittelussa ja yhteensovittamisessa valtakunnallisessa yhteis-
työssä viidelle yliopistolliselle sairaanhoitopiirille.

- Tähtisairaalayhteistyö: Tähtisairaala on Taysin erityisvastuualueen 
sairaanhoitopiirien yhteinen yhteistyön tiivistämisen hanke, joka 
käynnistyi syksyllä 2017 PSHP:n ja KHSHP:n yhteisellä valmistelul-
la. EPSHP liittyi mukaan vuonna 2018. Hankkeen taustalla ovat 
asiakkaiden ja ympäristön muuttuvat odotukset laadukkaalle ja kus-
tannustehokkaalle erikoissairaanhoidolle sekä kilpailu osaajista.  
Suurempi kokonaisuus mahdollistaa potilaille entistäkin laaduk-
kaamman hoidon ja henkilöstölle laajemmat urakehitysmahdollisuu-
det. Alkuvuodesta 2020 käynnistyi kolmen sairaanhoitopiirin omista-
ma Tays Kehitysyhtiö Oy, jonka tehtävänä on tuottaa yhteisiä kehit-
tämispalveluita kaikille sairaaloilleen. Ensimmäisinä palveluina aloit-
tavat hankinnat, asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen sekä 
koulutus ja opetus. 

- Potilasturvallisuus: Kansallisen Potilas- ja asiakasturvallisuusstrate-
gian 2017–2021 tavoitteena on auttaa kehittämään yhtenäistä tur-
vallisuuskulttuuria. Sosiaali- ja terveysministeriön toimeenpano-
suunnitelman (23.1.2020) tavoitteena on ohjata terveydenhuollon 
toimijoita kehittämään potilasturvallisuuden toimintajärjestelmiä ja 
niiden käyttöä. Erityisvastuualueen sairaaloiden suunnitelmat laa-
dunhallinnasta ja potilasturvallisuudesta sisältävät tavoitteet esimer-
kiksi hoidon turvallisuuden ja sujuvuuden parantamiselle. Erityisvas-
tuualueella toimii asiantuntijatyöryhmä, joka koordinoi potilasturvalli-
suuden toimintajärjestelmien kehittämistä.

- Vaikuttavuus: Vaikuttavuudella tarkoitetaan terveydenhuollossa sitä,
että annetulla hoidolla saadaan aikaan toivottu muutos ihmisen ter-
veydentilassa, toimintakyvyssä tai hyvinvoinnissa. Kustannusvaikut-
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tavuus puolestaan tarkoittaa muutoksen suhdetta sen aikaansaami-
seksi käytettyihin euroihin ja siten sitä voidaan käyttää arvioitaessa 
mitä terveyshyötyä on saatu aikaan. Johtamisen painopisteenä tuli-
sikin olla potilaalle tuotetun terveyshyödyn maksimoiminen kulloinkin
käytössä olevilla resursseilla. Tällöin tulee ottaa huomioon kokonai-
suus siten, että terveyshyötyjä pystyttäisiin jakamaan tasaisesti eri 
terveydenhuollon alueille. Vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon
edellytyksenä on tietorakenteiden kehitys niin, että johtaminen tie-
toon perustuen on mahdollista. Olennaisena osana vaikuttavuuspe-
rusteista terveydenhuoltoa on kehittää työkaluja ja mittareita mittaa-
maan potilaalle merkittävää terveyshyötyä esimerkiksi Patient Re-
ported Outcome Measure (PROM) ja Patient Reported  Experience 
Measure (PREM) periaatteita käyttäen. Asiakaslähtöiset palvelut 
ovatkin yksi Tähtisairaalan kehitysyhtiön yhdessä valituista osa-
alueista. Tähtisairaalayhteistyössä tietovarantojen käyttö ja tiedolla 
johtamisen keinoja voidaan hyödyntää yhteisesti laajasti.

- Sisäinen valvonta: Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit ovat sopi-
neet yhteisistä sisäisen tarkastuksen palveluista. Sairaanhoitopiirien 
hallituksissa hyväksytyssä yhteistyösopimuksessa on perustettu si-
säisen tarkastuksen yksikkö, jonka tarkoituksena on tarkastaa ja ar-
vioida sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta, toiminnan 
lain- ja päätöksenmukaisuutta sekä tarkoituksenmukaisuutta ja re-
surssien tehokasta ja taloudellista käyttöä sairaanhoitopiireissä. Tar-
kastuksia tehdään jokaisessa sairaanhoitopiirissä erikseen sekä yh-
teistarkastuksina, joissa vertailevalla näkökulmalla tarkastellaan eri-
laisia käytäntöjä ja niiden tarkoituksenmukaisuutta. Vertailun tuloksia
voidaan hyödyntää sairaanhoitopiirien kehittämistyössä ja riskienhal-
linnassa. Yhteistarkastukset sovitaan vuosittain erityisvastuualueen 
johtoryhmässä ja organisaatioiden omat tarkastukset sovitaan sai-
raanhoitopiirien johtajien johdolla sairaanhoitopiireittäin. 

Muilta osin on tehty lähinnä välttämättömät teknisluonteiset muutokset. 

Liite (5) Päivitetty Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvas-
tuualueen järjestämissopimus

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että 
valtuusto hyväksyy Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuu-
alueen erikoissairaanhoidon päivitetyn järjestämissopimuksen liitteen 
mukaisena.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 9.6.2020 § 18

Liite (12) Päivitetty Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvas-
tuualueen järjestämissopimus
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Hallitus: Valtuusto hyväksyy Tampereen yliopistollisen sairaalan erityis-
vastuualueen erikoissairaanhoidon päivitetyn järjestämissopimuksen liit-
teen mukaisena.

Päätös:
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1. Sopimuksen tausta

1.1. Yleistä

Terveydenhuoltolain 43 §:n mukaan erikoissairaanhoidon yhteensovittamiseksi erityisvastuu-
alueen kuntayhtymien on tehtävä erikoissairaanhoidon järjestämissopimus kunnallisvaltuusto-
kausittain. Järjestämissopimuksessa on terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikois-
sairaanhoidon järjestämissopimuksesta annetun asetuksen (337/2011) mukaan sovittava eri-
koissairaanhoidon ja erityistason sairaanhoidon sekä kuntoutuksen yhteistyöstä ja työnjaosta.
Sopimuksessa on sovittava, miten erityisvastuualueeseen kuuluvat sairaanhoitopiirit yhteis-
työssä toteuttavat toimintayksiköiden tarvitsemat hankintapalvelut, lääkehuollon, välinehuol-
lon, kuljetus- ja varastointipalvelut, tietojärjestelmäratkaisut ja niiden kehittämisen, taudin-
määritykseen liittyvät palvelut, taudinmääritykseen liittyvien näytteiden säilyttämisen, niiden
mahdollinen tutkimuskäyttö ja niihin liittyvät käytännöt sekä muut tukipalvelut.

Sopimuksessa on sovittava erikoissairaanhoidon erikoisalakohtaiset päivystyspisteet sekä eri-
tyisvastuualueen ensihoitokeskuksen toiminta ja tehtävät. Asetuksen edellyttämiin sovittaviin
asioihin kuuluu myös perusterveydenhuollon erityisosaamista vaativa tuki ja neuvonta. Edel-
leen on sovittava siitä, miten seurataan pitkällä aikavälillä työvoiman tarvetta ja henkilöstön
koulutustarvetta. Sovittaviin asioihin kuuluu sairaanhoitopiirien kuntayhtymien välinen yhteis-
työ- ja toimintakäytännöt erikoissairaanhoidon henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi.

Järjestämissopimuksessa sovitaan yhteistyöstä alueellisen kehittämisen ja sen tueksi tarvitta-
van tutkimuksen toteuttamisesta erityisvastuualueella. Lisäksi sovitaan erityisvastuualueen käy-
tössä olevien terveydenhuollon menetelmien arvioinnista, uusien menetelmien käyttöönotosta
sekä yhtenäisten hoidon perusteiden toteutumisen seurannasta.

Tampereen yliopistollisen sairaalan (Taysin) erityisvastuualueen sairaalat ovat tehneet järjestä-
missopimuksen mukaista yhteistyötä. Taysin erityisvastuualueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan
(EPSHP), Kanta-Hämeen (KHSHP) ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit (PSHP) ja niiden yhtiöt, teko-
nivelsairaala Coxa Oy, Tays Sydänkeskus Oy ja Fimlab Laboratoriot Oy. Kaikkien kolmen sairaan-
hoitopiirin yhteistyön tiivistämiseksi käynnistettiin vuoden 2017 syksyllä Tähtisairaala-hanke Tays
alustayhtiön puitteissa. Alustayhtiö muutettiin alkuvuodesta 2020 Tays Kehitysyhtiö Oy:ksi.
PSHP:n ja KHSHP:n palvelutuotannon yhteistyön tiivistäminen on myös aloitettu. Lisäksi valtakun-
nallinen hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus käynnistyy uudelleen kaatuneen maa-
kunta- ja soteuudistuksen pohjalle. Näiden syiden vuoksi tämä järjestämissuunnitelma päivite-
tään tässä vaiheessa vuosille 2020-2021.

1.2. Sopimuksen tavoite

Sopimuksella pyritään turvaamaan potilaan laadukas, turvallinen ja kustannustehokas hoito
kehittämällä olemassa olevia yhteistyön muotoja sekä tiivistämällä yhteistyötä useilla tervey-
denhuollon osa-alueilla.

1.3. Sopimuksen luonne

Sopimusasiakirja sisältää sopijapuolten yhteisen tahdonilmauksen erikoissairaanhoidon järjes-
tämisestä ja siihen liittyvästä yhteistyöstä Taysin erityisvastuualueella sekä sopijapuolia vel-
voittavia sopimusehtoja. Velvoittavat ehdot sisältyvät sopimuksen kohtiin 3-10. Vuoden 2018
alusta voimaan tulleet Valtioneuvoston asetukset kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyk-
sen erikoisalakohtaisista edellytyksistä sekä erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtä-
vien keskittämisestä ovat lisänneet järjestämissopimuksen velvoittavuutta.
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1.4. Sopimuksen laatiminen

Päivitetty järjestämissopimus pohjautuu edelliseen sopimukseen. Päivityksessä on otettu huo-
mioon terveydenhuoltolaki, siihen liittyvät asetukset ja niihin tulleet muutokset. Alkuperäinen
sopimus pohjautui vuonna 2009 laadittuun Taysin erityisvastuualueen strategiaan sekä aiem-
piin dokumentteihin hoidon erikoisalakohtaisesta porrastuksesta Taysin erityisvastuualueella
sekä viime mainitun dokumentin päivitykseen.

Erityisvastuualueen sairaaloiden johtavia viranhaltijoita ja erikoisalojen asiantuntijoita on tois-
tuvasti haastateltu kirjallisesti ja henkilökohtaisesti. Järjestämissopimuksen ohjausryhmänä on
toiminut erityisvastuualueen johtoryhmä, joka vastaa myös sopimuksen päivittämisestä.

2. Sopijapuolet

Sopimuksen sopijaosapuolet ovat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Kanta-Hämeen sairaan-
hoitopiiri ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.

3. Sopimuskausi

Alkuperäinen sopimus on laadittu vuosiksi 2013-2016. Sopimus päivitettiin ensimmäisen kerran
vuosille 2017-2019 valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhoidon uudistuksen valmistelun vuoksi.
Nyt päivitettävä sopimus laaditaan aikavälille 2020-2021, huomioiden 2021 kunnallisvaalit.

4. Sopimuksen hyväksyminen ja voimassaolo

Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus tulee hyväksyä sairaanhoitopiirien valtuustoissa.

Tämä päivitetty sopimus on hyväksytty

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä / 2020
2Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä / 2020

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä / 2020

Sopimus tulee voimaan, kun kaikki osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Jos sopijapuolia koskevia erityisvastuualueen vaihdoksia tulee tämän sopimuksen voimassa-
oloaikana, noudatetaan tämän sopimuksen kohdan 7 irtisanomisehtoa. Sopimuksen tarkista-
misessa jäljelle jäävien sairaanhoitopiirien kesken noudatetaan sopimuksen kohtaa 5.

5. Sopimuksen toimeenpano

Sopimuksen toimeenpanosta vastaa erityisvastuualueen johtoryhmä. Johtoryhmä antaa toi-
meksiantoja asiantuntijaryhmille, jotka valmistelevat järjestämissopimuksen asiakokonaisuuk-
sia johtoryhmän käsiteltäväksi. Erityisvastuualueen johtoryhmällä on sopimuskauden aikana oi-
keus tehdä tähän järjestämissopimukseen välttämättömiä vähäisiä muutoksia. Erityisvastuualu-
een johtoryhmällä on oikeus täydentää sairaaloiden välistä työnjakosuunnitelmaa johtajayli-
lääkärien esityksestä ja erikoisalojen asiantuntijoita kuultuaan vuosittain suunnitteluaikataulu-
jen asettamissa rajoissa. Sopimuksen toimeenpanon toteutumisesta laaditaan vuosittainen yh-
teenveto.

Sopimuksen toimeenpanoa varten on kuvattu neljätoista (14) asiakokonaisuutta (liite 1). Käy-
tännön toimeenpanosta vastaavat ensisijaisesti sellaiset Taysin erityisvastuualueen hallinnolliset
ja muut asiantuntijaryhmät, joilla on säännöllinen kokoustoiminta. Näitä ovat mm. johtajaylilää-
kärit, hallintoylihoitajat, hankintatyöryhmä, Tampereen yliopiston erikoislääkärikoulutuksen
neuvottelukunta, tutkimustoimikunta, tietohallintojohtajat, valmiussuunnittelun ohjausryhmä ja
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erityisvastuualueen ensihoidon yhteistyöryhmä. Perusterveydenhuollon yksiköt koordinoivat
erityisosaamista vaativaa tukea ja neuvontaa.

Tarvittaessa Taysin erityisvastuualueen johtoryhmä voi asettaa erillisiä työ- ja asiantuntijaryhmiä,
määritellä ryhmien koon ja nimetä ryhmille puheenjohtajat. Työ- ja asiantuntijaryhmien ohjaus-
ryhmänä toimii erityisvastuualueen johtoryhmä. Ryhmien puheenjohtajat raportoivat toiminnas-
taan erityisvastuualueen johtoryhmälle johtoryhmän tarkemmin määrittelemällä tavalla.

6. Sopimuksen toteutumisen arviointi

Erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja keskittämisestä sekä päivystyksestä annetut ase-
tukset tulivat voimaan vuoden 2018 alusta. Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien on laadit-
tava yhdessä kuvaukset työnjaostaan sekä ylläpidettävä ja päivitettävä niitä.

Sosiaali- ja terveysministeriölle on toimitettava selvitys siitä, miten valtakunnallinen ja alueelli-
nen kokonaisuuksien suunnittelu, yhteensovittaminen, tavoitellut taloudelliset vaikutukset ja
sitoutuminen yhtenäisiin hoidon perusteisiin ovat toteutuneet. Selvityksestä on käytävä ilmi li-
säksi muut sellaiset tiedot, joita valvontaviranomainen tarvitsee erikoissairaanhoidon työnja-
osta ja toimintojen keskittämisestä annettujen terveydenhuoltolain ja sitä koskevan asetuksen
säännösten noudattamisen valvomiseksi.

Erityisvastuualueiden tulee antaa sosiaali- ja terveysministeriölle edellä määritellyt selvitykset
kahdesti vuodessa (huhtikuun ja lokakuun loppuun mennessä). Keskittämisasetukseen liittyvä so-
siaali- ja terveysministeriön alainen valtakunnallinen koordinaatioryhmä arvioi sopimuksen toteu-
tumista kahdesti vuodessa yliopistollisten sairaaloiden laatimien raporttien pohjalta.

Taysin erityisvastuualueen yhteistoimintaelin ja johtoryhmä arvioivat sopimuksen toteutumista
vuosittain ja laativat yhteenvedon erityisvastuualueen toiminnasta. Yhteenveto tuodaan tie-
doksi kunkin sairaanhoitopiirin valtuustolle. Taysin erityisvastuualueen palvelutuotantoa, sen ke-
hittymistä ja kuntakohtaista palvelujen käyttöä seurataan ja arvioidaan erityisvastuualueen
johtoryhmässä.

7. Sopimuksesta irtaantuminen

Mikäli sairaanhoitopiiri erityisvastuualueen vaihtamisen vuoksi haluaa irtaantua Taysin erityis-
vastuualueen järjestämissopimuksesta, niin sopimus tulee irtisanoa viimeistään 6 kuukautta
ennen seuraavan toimintavuoden alkua.

Mikäli sairaanhoitopiiri irtisanoutuu sopimuksesta, se on oikeutettu saamaan erityisvastuualu-
eella yhdessä tehdyistä investoinneista hyvitystä toisilta sopimusosapuolilta enintään jäljellä
olevan poisto-osuuden verran jaettuna sairaanhoitopiirien väestön määrän suhteessa. Tällöin
omistusoikeus investointiin katsotaan rauenneeksi.

8. Sopimuksen noudattamatta jättämisen seuraukset

Tämän sopimuksen noudattamisesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijai-
sesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla Taysin erityisvastuualueen yhteistoimin-
taelimessä.

Mikäli sopimuksen osapuoli rikkoo sopimusta, on erityisvastuualueen yhteistoimintaelimellä
oikeus huomauttaa sopimuspuolta siitä kirjallisesti ja huomautuksen saaneella osapuolella on
oikeus korjata virhe kolmen (3) kuukauden kuluessa huomautuksesta. Mikäli huomautuksen
saanut osapuoli ei korjaa toimintaansa sopimuksen mukaiseksi, erimielisyys ratkaistaan väli-
miesmenettelylain mukaisesti. Osapuolet nimeävät yksimielisesti välimiehen Kuntaliiton kaut-
ta. Mikäli osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen välimiehestä, sen valitsee erityisvastuualueen
johtoryhmä.
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Välimies voi velvoittaa sopimusvelvoitteitaan rikkoneen osapuolen suorittamaan toiselle osa-
puolelle sopimussakkona enintään kymmenentuhatta (10 000) euroa sopimusrikkomusta koh-
den.

9. Työnjako

9.1. Periaatteet

Lääketieteellinen palvelutuotanto keskitetään Taysin erityisvastuualueella sellaisissa tilanteis-
sa, jolloin

1. harvinaisten sairauksien hoidosta kertyy yhdelle toimintayksikölle vuositasolla vain vä-
hän kokemusta ja / tai hoitopaikka on asetuksella erikseen säädetty;

2. on kyse huomattavaa erityisosaamista ja monierikoisalaista yhteistyötä vaativasta toi-
minnasta esim. luutuumorit ja kehon ulkoinen hapetushoito (ECMO);

3. erikoisalojen kansainvälisissä tai kansallisissa toimintasuosituksissa (guide lines, Käypä
Hoito) keskittämistä suositellaan huomioon ottaen kuitenkin kunkin erityisvastuualu-
een sairaalan toimintaympäristöt ja vakiintuneet yhteistyömuodot.

Keskittämispäätöksissä otetaan lisäksi huomioon se, että

1. potilaalla on kohtuullinen matka hoitavaan yksikköön,

2. se erityistason sairaanhoidosta vastaava (terveydenhuoltolaki 42 §) sairaanhoitopiiri,
jonka hallinnassa on yliopistollinen sairaala ylläpitää laaja-alaista päivystysvalmiutta,

3. sairaanhoitopiireillä on oltava voimassa olevan terveydenhuoltolain edellyttämä ym-
pärivuorokautinen päivystysvalmius ja sen edellyttämät voimavarat sekä osaaminen ja

4. on kyse erityisen kalliista hoidosta ja hoitomenetelmästä.

5. Työnjaossa pyritään yhteneviin, yleisesti hyväksyttyihin hoitoindikaatioihin ja -menetel-
miin sekä uusien menetelmien yhteiseen, kriittiseen arviointiin sekä valtakunnallisesti
että erityisvastuualueen tasolla.

Järjestämissopimuksen sairaanhoitopiirit huolehtivat, että tytäryhtiöt, liikelaitokset ja vastaavat
palvelujen tuottajat noudattavat omassa toiminnassaan erityisvastuualueen johtoryhmässä vah-
vistettua työnjakoa.

9.2. Keskittämisasetus

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 45 §:ssä tarkoitettua keskitettyä hoitoa antavassa yksikössä tu-
lee olla korkea asiantuntemus ja kokemus sekä osaaminen, jolla turvataan hoidon korkea taso ja
laatu sekä potilasturvallisuus. Keskitettyä hoitoa antavien yksiköiden tulee toimia yhteistyössä
muiden terveydenhuollon yksiköiden kanssa palveluiden laadun ja yhdenvertaisen saatavuuden
turvaamiseksi. Valtakunnallisesti vähempään kuin viiteen yliopistosairaalaan koottavaa hoitoa an-
tavista terveydenhuollon yksiköistä sopivat yhdessä ne sairaanhoitopiirien kuntayhtymät, joissa
on yliopistollinen sairaala. Keskittämisasetuksen tarkemmat määrittelyt kuvataan liitteessä 2.

Asetuksen muutosehdotukset ovat tällä hetkellä lausuntokierroksella. Taysin erityisvastuualueen
potilasryhmien hoidon työnjakoon muutoksella ei ole käytännön vaikutusta, mutta erityisvastuu-
alueen yliopistosairaalan vastuu toiminnan ja resurssien ohjaamisesta tarkoituksenmukaisella ta-
valla korostuu.
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Erityisvastuualueen johtoryhmä vahvistaa vuosittain keskinäisen työnjaon ottaen huomioon
vuoden 2018 alusta voimaan tulevan uuden keskittämisasetuksen asettamat vaatimukset. Toi-
mintojen keskittämisessä huolehditaan siitä, että niissä sairaaloissa, joissa toimii ympärivuo-
rokautinen terveydenhuoltolain mukainen erikoissairaanhoidon päivystys, turvataan päivystys-
toiminnalle määritellyt toiminnalliset edellytykset ja tukipalvelut.

Keskittämisasetuksessa määritellään valtakunnallisesti vähempään kuin viiteen yliopistosairaa-
laan keskitettävät toiminnot. PSHP:lle on määrätty nivelreuman ja muiden tulehduksellisten reu-
masairauksien diagnostiikan ja hoidon valtakunnallista suunnittelua ja toiminnan yhteensovitta-
mista koskevat tehtävät, selkäydinvammaisten akuuttivaiheen hoito, välitön kuntoutus, elinikäi-
nen monialainen hoito ja seuranta sekä mm. osa vaativasta käsikirurgiasta.

9.3. Päivystys

Päivystävissä yksiköissä on oltava riittävät voimavarat ja osaaminen, jotta hoidon laatu ja poti-
lasturvallisuus toteutuvat. Päivystyksestä ja sen laajuudesta on sovittava terveydenhuollon
järjestämissuunnitelmassa ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa ottaen huomioon
alueen ensihoitopalvelu, päivystyspisteiden väliset etäisyydet sekä väestön palvelutarve.

Terveydenhuoltolain 50 §:n muutos (29.12.2016/1516) määrittelee laajaa ympärivuorokautista
päivystysvalmiutta ylläpitäviksi sairaanhoitopiireiksi Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan sairaanhoito-
piirit sekä ympärivuorokautista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä
ylläpitäväksi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin. Vuonna 2018 voimaan tulleessa päivystysasetuk-
sessa säädetään kiireellisen hoidon vastaanottotoiminnan järjestämisestä, päivystysyksiköiden
tehtävistä, kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen järjestämisen erikoisalakohtaisista edel-
lytyksistä. Laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikön tulee tukea muita alueen päivystys-
yksiköitä kiireellisen potilashoidon järjestämisessä. Laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yk-
sikössä tulee olla riittävä valmius vastata erityistilanteista yhdessä muiden alueen päivystysyksi-
köiden kanssa.

9.4. Ensihoito

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tuottaa Taysin erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen toiminnot.

Ensihoitokeskus
1) seuraa ja raportoi alueensa ensihoitopalvelun tunnuslukuja ja vaikuttavuutta,
2) valmistee alueensa ensihoidon vastuulääkäreiden johdolla yhteistyönä ensihoidon

palvelutasopäätökseen kuuluvat tavoitteet ajasta, jossa väestö sen erityisvastuualu-
eella tavoitetaan,

3) tuottaa ensihoitolääkäripäivystyksen Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan lääkäriheli-
koptereihin,

4) tuottaa alueensa sosiaali- ja terveystoimen kansallisten korkean varautumisen vies-
tintä- ja tietojärjestelmien aluepääkäyttötoiminnot sekä osaltaan järjestelmien yllä-
pidon,

5) tuottaa alueensa ensihoidon valmiuskeskuksen toiminnot ja
6) vastaa muista ensihoitokeskukselle asetetuista lakisääteisistä tehtävistä.

Ensihoidon palvelutasopäätökseen liittyvät tavoittamisaikatavoitteet ovat yhtenäiset koko erityis-
vastuualueella. Kukin sairaanhoitopiiri päättää palvelutasopäätöksessään itsenäisesti, miten ase-
tetut tavoitteet saavutetaan. Ensihoitolääkäripäivystykset sisältävät osallistumisen varsinaisille
ensihoitotehtäville, ensihoidon konsultaatiopalvelun sekä tukikohtien vastuulääkäritoiminnot.

Ensihoitokeskuksen valmiuskeskustoiminto on osa valmiuskeskuksien kansallista kokonaisuutta,
ja sillä on kapasiteetti luoda, ylläpitää ja välittää ajantasaista tilannekuvaa terveydenhuollon päi-
vystystoiminnasta ja resursseista alueen maakunnille ja kansallisesti, sekä tukea alueensa kunkin
sairaanhoitopiirin ensihoidon operatiivista johtamista.
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Pirkanmaan sairaanhoitopiiri laskuttaa FinnHEMS 30:n osalta Pirkanmaan ulkopuolisia piirejä en-
sihoitolääkäripäivystyksen tehtävistä kohtaamisperusteisesti erikseen sovitun palvelumaksun mu-
kaisesti. Vastaavasti Etelä-Pohjanmaan ensihoitolääkäriyksikön kustannuksista laskutetaan vas-
taavalla periaatteella Etelä-Pohjanmaan ulkopuolelle suuntautuvista tehtävistä.  Lääkärihelikop-
teritoimintojen ilmailupalveluosuuden tuottaa FinnHEMS Oy valtion erillisrahoituksella. Ensihoi-
tokeskuksen ne kustannukset, jotka kohdentuvat erityisvastuualueelle yhteisesti tuotettavaan
palveluun, jaetaan tasan yhteistyöalueen maakuntien kesken.

9.5. Palliatiivinen hoito

Keskittämisasetuksen mukaan yliopistollista sairaalaa ylläpitävän sairaanhoitopiirin on huolehdit-
tava vaativan palliatiivisen ja saattohoidon tehtävistä, niiden suunnittelusta ja yhteen sovittami-
sesta alueellisesti sekä laatia lasten ja nuorten palliatiivisen hoidon toteuttamissuunnitelmat. Eri-
tyistason palliatiivisen hoidon ja potilasohjauksen perusteet on esitetty STM:n yhtenäisissä kii-
reettömän hoidon perusteissa. STM:n palliatiivisen hoidon asiantuntijaryhmän loppuraportissa
kuvataan suositus palliatiivisen hoidon palveluista Suomessa mukaan lukien Taysin erityisvastuu-
alue. Palliatiivista hoitoa toteutetaan ja kehitetään Taysin erityisvastuualueella STM:n valtakun-
nallisen suosituksen mukaisesti. Taysin palliatiivinen keskus koordinoi erityisvastuualueen sai-
raanhoitopiirien palveluketjuja ja huolehtii vaativan erityistason hoidosta Taysin erityisvastuualu-
eella (C) sekä huolehtii sairaanhoitopiirin keskuksen (B) tehtävistä PSHP:ssa. Etelä-Pohjanmaan ja
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien palliatiiviset keskukset (B) koordinoivat palliatiivisen hoidon
erityistason yksiköitä ja palveluketjua sekä vastaavat potilasohjauksesta erityistasolle omissa sai-
raanhoitopiireissään.

9.6. Syövän hoito

Keskittämisasetuksessa on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille säädetty syövänehkäisyn,
diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen valtakunnallisen suunnittelun ja toiminnanyhteensovitta-
mista koskevat tehtävät, joita hoidettaessa on huolehdittava toimintojen tutkimuksellisesta poh-
jasta sekä samat tehtävät alueellisen kokonaisuuden suunnittelussa ja yhteensovittamisessa val-
takunnallisessa yhteistyössä viidelle yliopistolliselle sairaanhoitopiirille. PSHP, KHSHP ja EPSHP so-
pivat keväällä 2018 alueellisen syöpäkeskuksen (Sisä-Suomen syöpäkeskus/FICAN Mid) perusta-
misesta   syövän ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen sekä syöpätutkimuksen ja ope-
tuksen kehittämiseksi. Syövän ehkäisyssä yhteistyö perustason terveydenhuollon kanssa on kes-
keisessä asemassa. FICAN Midin tehtävänä on organisoida sairaalan ja yliopistoyksiköiden muo-
dostamien monialaisten diagnostiikka- ja hoitoryhmien toiminta yhdenmukaiseksi, samoin edel-
lytyksin ja rakentein sekä kokoonpanoin toimivaksi.

9.7. Kuntoutustoiminta

Erityisvastuualueelle perustetun kuntoutuksen koordinaatiotyöryhmän tehtävänä on selvittää,
priorisoida ja koordinoida lääkinnällisen kuntoutuksen toimintoja sekä niitä muiden hallinto-
kuntien rajojen yli meneviä kuntoutuksen toimintoja, joissa terveydenhuollolla on keskeistä
vastuuta.

Perusterveydenhuollon kuntoutustoiminnan tärkeimpinä tavoitteina ovat sairaalahoidolla ja
sen jälkeisellä elintoimintoja palauttavalla kuntoutustoiminnalla potilaan saavuttaman paran-
tuneen toimintakyvyn ylläpito ja edistäminen sekä hänen selviämisensä kotioloissa.
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9.8. Valmiussuunnittelu

Taysin erityisvastuualueella toimii valmiussuunnittelun ohjausryhmä, jonka tehtävänä on linja-
ta ja ohjeistaa erityisvastuualueen valmiussuunnittelua ja huolehtia yhteistyöstä puolustus-
voimien ja muiden viranomaisten kanssa. Työn tavoitteena on valmiussuunnittelun yhtenäis-
täminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen erityisvastuualueella. Ohjausryhmä valmistelee val-
miussuunnitteluun liittyviä asioita erityisvastuualueen johtoryhmälle.

9.9. Hoitomenetelmien arviointi

Taysiin on luotu uusien ja jo käytössä olevien terveydenhuollon menetelmien arviointijärjes-
telmä, jota koordinoi arviointiylilääkäri läheisessä yhteistyössä koko maan koordinaatiosta vas-
taavan kansallisen HTA-koordinaatioyksikön (FINCCHTA, PPSHP) kanssa. Tämän sopimuksen mu-
kaan Taysin erityisvastuualueella uusien menetelmien ja kalliiden lääkkeiden käyttöönottoa
sekä niiden käytöstä luopumista arvioidaan ja perustellaan moniammatillisesti (lääketiede ja
hoitotyö) ja kokonaistaloudellisesti käyttäen mini-HTA-lomaketta. Samalla tavalla arvioidaan
kilpailutuksen ulkopuoliset hankinnat, jota varten on perustettu erillinen arviointityöryhmä.
Kalliiden lääkehoitojen käyttöönotto tapahtuu joko palveluvalikoimaneuvoston tai arviointiyli-
lääkäriverkoston arvion ja suosituksen mukaisesti. Käyttöönotettavan hoitokäytännön, mene-
telmän, lääkehoidon sekä sen indikaatiot hyväksyvät johtajaylilääkärit. Samoin päätöksen hoi-
tokäytännöstä ja -menetelmästä tai lääkehoidosta luopumisesta tekevät johtajaylilääkärit arvi-
ointiryhmän esityksestä.

10.Toiminnan yhteensovittaminen

Kiireettömään hoitoon pääsy lain määräämässä ajassa on jatkuva toiminnallinen ja taloudelli-
nenkin haaste sairaanhoitopiireille. Kunkin sairaalan ylimääräistä kapasiteettia tarjotaan jat-
kossa omakustannusperiaatteella ensisijaisesti toisille kumppanuussairaaloille. Sairaanhoitopiiri
voi tämän estämättä kuitenkin harjoittaa terveydenhuoltolain 44 §:n mukaista yhteistyötä toiseen
erityisvastuualueeseen kuuluvan sairaanhoitopiirin kanssa, mikäli on kyse jo vakiintuneesta yh-
teistyöstä tai toimintaan on muita erityisiä, perusteltuja syitä. Sairaalat tiedottavat toisilleen
loma-aikojen toiminnan sulkusuunnitelmistaan ja tarpeen mukaan alueen erikoissairaanhoidon
loma-aikainen toiminta suunnitellaan erikseen niin, että keskeisten erikoisalojen palvelutuotanto
turvataan alueella 24/7-periaatteella.

Yhteishankintaa toteutetaan erityisvastuualueen järjestämissopimuksen ja yhteishankintastrate-
gian tarkoittamalla tavalla. Yhteishankintaan osallistuvat erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit.
Ennen tuotekokonaisuuksien kilpailutuksen käynnistämistä osapuolten tulee ilmoittaa osallis-
tuvatko he kilpailutukseen vai jäävätkö kilpailutuksen ulkopuolelle. Yhteishankintayksikkönä
toimii Tuomi Logistiikka Oy, joka voi liittää yhteishankintasopimuksiin myös muita asiakkaitaan
hankintavolyymeiden osalta. Kunkin sairaanhoitopiirin ja Tuomi Logistiikka Oy:n välillä on tehty
palvelusopimus, jossa on sovittu erityisvastuualueen yhteishankintapalvelun tuottamisesta. Yh-
teishankintaa ohjaa, kehittää, seuraa ja koordinoi ohjausryhmä, joka kokoontuu vähintään neljästi
vuodessa.

11.Tutkimus- ja kehittämistyö

Tutkimustyön edellytykset erityisvastuualueen sairaanhoitopiireissä pyritään turvaamaan muut-
tuvassa toimintaympäristössä toteuttaen yhteistä tutkimusstrategiaa vuosille 2020-2023. Sairaa-
loiden toimintaympäristö on suuressa murroksessa väestön vanhenemisen ja täsmälääketieteen
tuomien uusien hoitomahdollisuuksien ansiosta. Jotta näitä mahdollisuuksia voidaan hyödyntää
tulevina vuosina, tutkimus on muuttumassa entistä enemmän osaksi normaalia hoitoa ja jokai-
sesta potilaasta tulee tutkimuspotilas.
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Tutkimusstrategian pääkohdat ovat:

· kansallinen suunnannäyttäjä arvoperusteisen terveydenhuollon tutkimuksessa ja
kehityksessä

· potilastiedon saatavuuden ja analyysimenetelmien kehittäminen
· aktiivinen biopankki kaikissa erityisvastuualueen sairaaloissa
· kliinisen tutkijan ja tutkimushoitajan uran tukeminen
· vahvistuva kansallinen ja kansainvälinen verkottuminen
· terveysteknologisen yritysyhteistyön tukeminen.

Taysin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokeskus (TKI-keskus) tarjoaa tiettyjä tutkimuspalveluja
koko erityisvastuualueen tutkijoille mm. rahoituksen hakuun, tutkimuksen budjetointiin, monito-
rointiin, tutkimustulosten tilastolliseen analysointiin, valtion tutkimusrahoituksen hallinnoinnoin-
tiin ja raportointiin, tutkimus- ja julkaisutietokantapalveluihin. Erityisvastuualueen sairaalat omis-
tavat yhdessä yliopiston kanssa Tampereen biopankin ja Sisä-Suomen syöpäkeskuksen, joiden pal-
velut organisoidaan yhdessä ja ne edesauttavat tiivistä yhteistyötä myös tutkimuksen alueella.

Opinnäytetyöt pyritään niveltämään aiempaa enemmän osaksi sairaaloiden kehittämistyötä. Esi-
merkiksi vuosille 2016-2020 tehtyä hoitotieteellisen tutkimus- ja kehittämisohjelman päivitystä
varten on nimetty oma korkeakoulujen ja sairaanhoitopiirien edustajista koottu työryhmä.

12.Muu yhteistyö

12.1. Tähtisairaalavalmistelu

Tähtisairaala on Taysin erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien yhteinen yhteistyön tiivistämisen
hanke, joka käynnistyi syksyllä 2017 PSHP:n ja KHSHP:n yhteisellä valmistelulla. EPSHP liittyi mu-
kaan vuonna 2018. Hankkeen taustalla ovat asiakkaiden ja ympäristön muuttuvat odotukset laa-
dukkaalle ja kustannustehokkaalle erikoissairaanhoidolle sekä kilpailu osaajista.  Suurempi koko-
naisuus mahdollistaa potilaille entistäkin laadukkaamman hoidon ja henkilöstölle laajemmat ura-
kehitysmahdollisuudet. Alkuvuodesta 2020 käynnistyi kolmen sairaanhoitopiirin omistama Tays
Kehitysyhtiö Oy, jonka tehtävänä on tuottaa yhteisiä kehittämispalveluita kaikille sairaaloil-
leen. Ensimmäisinä palveluina aloittavat hankinnat, asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen
sekä koulutus ja opetus.

PSHP:n ja KHSHP:n välisen palvelutuotannon yhteistyön tiivistäminen on aloitettu seuraavilla eri-
koisaloilla:

· kuvantaminen, kliininen fysiologia, isotooppilääketiede ja kliininen neurofysiologia
· tuki- ja liikuntaelinsairaudet: ortopedia, traumatologia, käsikirurgia, fysiatria, ortopedi-

nen kuntoutus
· urologia
· silmätaudit.

12.2. Ohjaus ja neuvonta

Terveydenhuoltolain 7 §:n mukaan kuntien ja sairaanhoitopiirien edellytetään seuraavan sosi-
aali- ja terveysministeriön laatimien yhtenäisen hoidon perusteiden toteutumista. Sairaanhoi-
topiirien on lisäksi vastattava diagnostisten palveluiden ja muiden erityispalvelujen kehittämi-
sen ohjauksesta ja laadun valvonnasta (33 §). Erityisvastuualueilla sairaanhoitopiirien on yh-
teistyössä huolehdittava kuntien ja sairaanhoitopiirien tarvitsemasta ohjauksesta ja neuvon-
nasta erikoissairaanhoidon antamisessa (42 §).
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Asetuksessa mainittu perusterveydenhuollon ja kuntien ohjauksen sekä neuvonnan tavoitteet
määritellään yksityiskohtaisemmin yhdessä erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien peruster-
veydenhuollon yksiköiden kanssa.

Vuosisuunnitteluun liittyviä sopimusneuvotteluja kehitetään toimintaa ja kustannusvaikutta-
vuutta ohjaavaan suuntaan.

12.3. Henkilöstö

12.3.1. Koulutus

Koulutuksen kokonaisuuteen kuuluvat kaikkien ammattiryhmien perus-, jatko- ja täydennys-
koulutus. Koulutuksen määrällinen ohjaus ja laadun parantaminen edellyttävät tiivistä yhteis-
työtä Tampereen yliopiston, alueen terveydenhuollon yksiköiden, ammattikorkeakoulujen ja
viranomaisten kanssa. Erityisvastuualueen sairaaloiden lääketieteen ja hoitotyön koulutuk-
sesta vastaavien henkilöiden yhteistyö tiivistyy Tähtisairaala-hankkeessa. Koulutuksen kehittä-
misen ja määrällisen ohjauksen tavoite on turvata osaavan työvoima erityisvastuualueen sai-
raaloissa.

Lääkärien peruskoulutuksen suurentuneet ryhmäkoot edellyttävät opetuksen lisäresurssointia
ja hajauttamista, jotta lääkäreiden riittävä käytännön opiskelu voidaan toteuttaa. Erikoislääkä-
rikoulutuksen uudistuksen myötä siirrytään aika- ja paikkaperustaisuudesta kohti osaamispe-
rustaisuutta. Kouluttajien pedagogista koulutusta on lisätty ja sairaaloihin on nimetty koulu-
tusvastuulääkäreitä. Korkeakouluissa järjestettävää terveydenhuollon koulutusta arvioidaan ja
kehitetään tiiviissä yhteistyössä sairaanhoitopiirien ja Tampereen yliopiston terveystieteiden
yksikön (hoitotiede) sekä erityisvastuualueen ammattikorkeakoulujen (HAMK, TAMK, SeAMK)
kaksi kertaa vuodessa järjestettävissä tapaamisissa. Arvioidaan Kanta-Hämeessä kehitetyn opis-
kelijakertomuksen laajentamista koko erityisvastuualueelle.

Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on täydennyskoulutusvelvollisuus ja työnantajan tulee
mahdollistaa riittävä koulutukseen osallistuminen henkilöstön peruskoulutuksen pituudesta,
työn vaativuudesta ja toimenkuvasta riippuen. Täydennyskoulutusta toteutetaan mahdollisim-
man paljon erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon alueellisessa ja seudullisessa yh-
teistyössä ja käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä sekä verkko-opetusta.

12.3.2. Työvoiman riittävyys

Työvoimatarjonnan ja työvoiman riittävyyden turvaamiseksi tiivistetään yhteistyötä maakunta-
liittojen ja oppilaitosten kanssa. Hyödynnetään aiemmin valmistuneita selvityksiä sekä erikois-
lääkärikoulutuksesta että hoitohenkilöstön koulutuksesta ja tulevaisuuden tarpeista. Ulkomaa-
laistaustaisen henkilökunnan rekrytointiin suhtaudutaan myönteisesti. Rekrytointia tehdään
erityisvastuualueen tasolla yhdessä muiden viranomaisten kanssa (esim. oleskelulupa-asiat) ja
huolehditaan palkattavan työntekijän riittävästä kielitaidosta ja kotouttamisesta sekä varmis-
tetaan koulutustodistusten oikeellisuus.

12.4. Asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen

12.4.1. Laatu

Hoidon hyvä laatu ja potilaan hyvä palvelukokemus ovat erityisvastuualueen erikoissairaanhoi-
don keskeisiä tavoitteita. Hoidon laadun arvioimiseksi ja potilaan vapaata valintaa tukemaan
on valmisteilla valtakunnallisia laatuindikaattoreita. Sopijaosapuolet osallistuvat tähän työhön
yhdessä. Potilas on Taysin erityisvastuualueen sairaaloiden avainasiakas, ei vain toiminnan
kohde.

Erityisvastuualueen asiakaspalvelun työryhmä ja Tähtisairaalan kehitysyhtiöön siirtyvän asiakas-
lähtöisten palveluiden kehittäminen integroidaan soveltuvin osin toimivaksi kokonaisuudeksi.
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Painopistealueena on yhtenäiset hyvää palvelukokemusta arvioivat menetelmät ja niiden vaikut-
tava hyödyntäminen kehittämisessä sekä asiakasosallisuuden edistäminen ja sen kuvaaminen
yhdenmukaisesti.

12.4.2. Potilasturvallisuus

Kansallisen Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian 2017–2021 tavoitteena on auttaa kehittä-
mään yhtenäistä turvallisuuskulttuuria. Sosiaali- ja terveysministeriön toimeenpanosuunnitel-
man (23.1.2020) tavoitteena on ohjata terveydenhuollon toimijoita kehittämään potilasturvalli-
suuden toimintajärjestelmiä ja niiden käyttöä. Erityisvastuualueen sairaaloiden suunnitelmat
laadunhallinnasta ja potilasturvallisuudesta sisältävät tavoitteet esimerkiksi hoidon turvallisuu-
den ja sujuvuuden parantamiselle.

Strategia voi toteutua vain ihmisten käyttäytymisessä tapahtuvien muutosten kautta. Lähtö-
kohta hyvälle turvallisuuskulttuurille on sen ymmärtäminen, että kyseessä on arvo, jonka tulee
olla toiminnan suunnittelun ja päivittäisen johtamisen perusta. Jokaisella terveydenhuollossa
toimivalla tulee olla potilasturvallisuuden perusosaaminen, joka on osa työntekijän ja esimiehen
osaamisen arviointia, perehdytystä sekä kehityskeskusteluja.

Erityisvastuualueen yhteisenä tavoitteena on määritellä jokaista työntekijää koskevat tavoitteet,
jotka ovat edellytyksiä toimivan ja toistettavan palvelun toteutukselle.
Tavoitteet voivat olla esimerkiksi seuraavat:

- Jokainen potilas saa oikea-aikaista ja turvallista hoitoa.
- Osaan asettua potilaan asemaan ja omalla toiminnallani potilaan kokemus paranee.
- Tiedän, mistä potilaat tulevat yksikkööni ja minne he yksiköstäni menevät.
- Siirrän tehtävät ja tiedot oikein minulta sinulle yhteistyössä.
- Tunnistan riskejä ja kerron niistä.
- Ilmoitan potilaan hoidon sujuvuuden ja turvallisuuden vaarantumisesta.
- Ryhdyn korjaaviin toimiin ja opin tapahtumista.
- Osallistun toiminnan jatkuvaan parantamiseen potilaan hyödyksi.
- Osallistun palvelujen yhteiskehittämiseen potilaiden kanssa.

Erityisvastuualueella toimii asiantuntijatyöryhmä, joka koordinoi potilasturvallisuuden toiminta-
järjestelmien kehittämistä.

12.4.3. Vaikuttavuus

Vaikuttavuudella tarkoitetaan terveydenhuollossa sitä, että annetulla hoidolla saadaan aikaan toi-
vottu muutos ihmisen terveydentilassa, toimintakyvyssä tai hyvinvoinnissa. Kustannusvaikutta-
vuus puolestaan tarkoittaa muutoksen suhdetta sen aikaansaamiseksi käytettyihin euroihin ja si-
ten sitä voidaan käyttää arvioitaessa mitä terveyshyötyä on saatu aikaan. Johtamisen painopis-
teenä tulisikin olla potilaalle tuotetun terveyshyödyn maksimoiminen kulloinkin käytössä olevilla
resursseilla. Tällöin tulee ottaa huomioon kokonaisuus siten, että terveyshyötyjä pystyttäisiin ja-
kamaan tasaisesti eri terveydenhuollon alueille.

Vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon edellytyksenä on tietorakenteiden kehitys niin, että
johtaminen tietoon perustuen on mahdollista. Olennaisena osana vaikuttavuusperusteista tervey-
denhuoltoa on kehittää työkaluja ja mittareita mittaamaan potilaalle merkittävää terveyshyötyä
esimerkiksi Patient Reported Outcome Measure (PROM) ja Patient Reported  Experience Measure
(PREM) periaatteita käyttäen. Asiakaslähtöiset palvelut ovatkin yksi Tähtisairaalan kehitysyhtiön
yhdessä valituista osa-alueista. Tähtisairaalayhteistyössä tietovarantojen käyttö ja tiedolla johta-
misen keinoja voidaan hyödyntää yhteisesti laajasti.

12.4.4. Sisäinen valvonta

Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit ovat sopineet yhteisistä sisäisen tarkastuksen palveluista.
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Sairaanhoitopiirien hallituksissa hyväksytyssä yhteistyösopimuksessa on perustettu sisäisen tar-
kastuksen yksikkö, jonka tarkoituksena on tarkastaa ja arvioida sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan toimivuutta, toiminnan lain- ja päätöksenmukaisuutta sekä tarkoituksenmukaisuutta ja
resurssien tehokasta ja taloudellista käyttöä sairaanhoitopiireissä. Tarkastuksia tehdään jokai-
sessa sairaanhoitopiirissä erikseen sekä yhteistarkastuksina, joissa vertailevalla näkökulmalla
tarkastellaan erilaisia käytäntöjä ja niiden tarkoituksenmukaisuutta. Vertailun tuloksia voidaan
hyödyntää sairaanhoitopiirien kehittämistyössä ja riskienhallinnassa. Yhteistarkastukset sovi-
taan vuosittain erityisvastuualueen johtoryhmässä ja organisaatioiden omat tarkastukset sovi-
taan sairaanhoitopiirien johtajien johdolla sairaanhoitopiireittäin.

13.Yhteyshenkilöt

Tämän sopimuksen yhdyshenkilöinä toimivat Taysin erityisvastuualueen kunkin sairaalan joh-
tajaylilääkärit.

14.Sopimuksen liitteiden luettelo

Liite 1: Sopimuksen toimeenpanon asiakokonaisuudet
Liite 2:  Valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittä-
misestä
Liite 3: Tausta-aineisto
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15. Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset

Tätä sopimusta on laadittu kolme yhtäpitävää kappaletta, yksi kullekin osapuolelle.

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Seinäjoki, / 20

______________________                                                          ____________________________
Aulis Ranta-Muotio Jaakko Pihlajamäki
hallituksen puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Hämeenlinna, / 20_

______________________ ___________________________
Kaija-Leena Savijoki Seppo Ranta
hallituksen puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja

PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Tampere, _/ 20

_______________________ _________________________
Leena Kostiainen Tarmo Martikainen
hallituksen puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja
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Liite 1

Sopimuksen toimeenpanon asiakokonaisuudet

Järjestämissopimuksen toimeenpanosta ja koordinoinnista vastaa Taysin erityisvastuualueen
johtoryhmä.

· Asia 1: Kuntoutus
Tavoite/tehtävä: Apuvälinepalveluiden ja muun kuntoutuksen kehittäminen ja tutkimus- ja ke-
hittämistoiminta, koordinointiryhmä
Vastuu: Erityisvastuualueen sairaaloiden kuntoutusylilääkärit, erikoissairaanhoidon ja peruster-
veydenhuollon edustus

· Asia 2: Tuotanto
Tavoite/tehtävä: Loma-aikojen sulkujen koordinointi Vastuu: Johtajaylilää-
kärit /erikoisalojen ylilääkärit
Suunnitelma: sulkuaikojen koordinointi ja niistä tiedottaminen

· Asia 3: Tukipalvelut
Tavoite/tehtävä: Yhteishankinnat, logistiset järjestelmät, välinehuolto, muut tukipalvelut
Vastuu: Hankintapäälliköt, sairaaloiden edustus
Suunnitelma: Tukipalveluiden yhteistyön suunnittelu toimialoittain

· Asia 4: Tutkimus
Tavoite/tehtävä: Tutkimustyön edistäminen, biopankkilain soveltaminen Vastuu: Tutkimustoi-
mikunta

· Asia 5: Koulutus; lääketiede
Tavoite/tehtävä: Erikoislääkärikoulutuksen suunnittelu ja koordinointi Vastuu: Erityisvastuu-
alueen sairaalat, ammattikorkeakoulut, johtajaylilääkärit, Tampereen yliopiston erikoislääkäri-
koulutuksen neuvottelukunta

· Asia 6: Koulutus: hoitotyö
Tavoite/tehtävä: Hoitohenkilöstön
Vastuu: hallintoylihoitajat, erityisvastuualueen sairaalat

· Asia 7: Tieto
Tavoite/tehtävä: Ammattilaisverkko (extranet), Erva-portaali, ITC-hankinnat, po- tilaiden sähköinen
asiointi,
Vastuu: Tietohallintojohtajat, sairaaloiden ja perusterveydenhuollon edustus (käytännöt lääkärit ja
hoitajat)

· Asia 8: Asiakkuus
Tavoite/tehtävä: konsultaatiopalvelut, hoitopaikan vapaa valinta, hyvä asiakaspalvelu
Vastuu: Johtajaylilääkärit, hallintoylihoitajat, erikoisalojen lääketieteelliset johtajat

· Asia 9: Tekniikka
Tavoite/tehtävä: Tekniset tukipalvelut, rakentaminen
Vastuu: Tekniikan johto, sairaaloiden edustajat

· Asia 10: Hankinnat
Tavoite/tehtävä: yhteishankinnat, hankinta-asiantuntemus Vastuu: Han-
kintapäälliköt, nimetyt vastuuhenkilöt
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· Asia 11: Laatu ja Potilasturvallisuus
Tavoite/tehtävä: laatuindikaattorien määrittely, tietojen julkaiseminen, potilas- turvallisuuden
edistäminen, vakavat poikkeamat
Vastuu: Johtajaylilääkärit, laatupäälliköt, potilasturvallisuusvastaavat

· Asia 12: Erikoisalat
Tavoite/tehtävä: työnjaon päivittäminen, työnjaosta konkreettinen sopiminen
Vastuu: Johtajaylilääkärit, erikoisalojen ylilääkärit

· Asia 13: Arviointi
Tavoite/tehtävä: hoitomenetelmien ja lääkehoidon arviointi
Vastuu: Arviointiryhmä, arviointiylilääkäri, johtajaylilääkärit, lääketyöryhmän edustaja, yliopis-
ton edustaja, ylilääkärien edustajat, hoitotyön edustaja

· Asia 14: Valmiussuunnittelu
Tavoite/tehtävä: erityisvastuualueen valmiussuunnittelun linjaaminen ja ohjeistaminen
Vastuu: valmiussuunnittelun ohjausryhmä, edustajat erityisvastuualueen sairaaloista.
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Liite 2

Valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään terveydenhuoltolain (1326/2010) 45 §:n nojalla, sellai-
sena kuin se on laissa 1516/2016:

3 §
Valtakunnallisen kokonaisuuden suunnittelu ja yhteen sovittaminen
Valtakunnallisen kokonaisuuden suunnittelua ja yhteen sovittamista varten säädetään:
1) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille syövän ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen

valtakunnallista suunnittelua ja toiminnan yhteensovittamista koskevat tehtävät, joita hoidettaessa on
huolehdittava toimintojen tutkimuksellisesta pohjasta;

2) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille elinluovutustoiminnan valtakunnallisen kokonaisuuden
suunnittelua ja yhteensovittamista koskevat tehtävät;

3) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille hengitys-, uni- ja vireystilahäiriöiden diagnostiikan ja hoidon val-
takunnallista suunnittelua ja toiminnan yhteensovittamista koskevat tehtävät sekä ylipainehappihoi-
don suunnittelu ja kehittäminen;

4) Pirkanmaan sairaanhoitopiirille nivelreuman ja muiden tulehduksellisten reumasairauksien diagnostii-
kan ja hoidon valtakunnallista suunnittelua ja toiminnan yhteensovittamista koskevat tehtävät;

5) Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille vaikean epilepsian diagnostiikan ja hoidon valtakunnallista suunnit-
telua ja toiminnan yhteensovittamista koskevat tehtävät;

6) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille terveydenhuollon menetelmien arviointia sairaanhoitopii-
reissä koskevat koordinaatiotehtävät.

4 §
Alueellisen kokonaisuuden suunnittelu ja yhteen sovittaminen
Sen lisäksi, mitä muussa laissa säädetään tai terveydenhuoltolain 43 §:ssä tarkoitetussa erikoissairaanhoi-
don järjestämissopimuksessa sovitaan, on viiden yliopistollista sairaalaa ylläpitävän sairaanhoitopiirin huo-
lehdittava seuraavista erikoissairaanhoidon tehtävistä, niiden suunnittelusta ja yhteen sovittamisesta alu-
eellisesti:

1) aivoverenkiertohäiriöiden diagnostiikka, hoito ja alkuvaiheen kuntoutus;
2) harvinaissairauksien ehkäisy, diagnostiikka, hoito ja kuntoutus;
3) valtakunnallisen seulontaohjelman mukaiset jatkotutkimukset ja seulontaprosessien laadunvar-

mistus mukaan lukien harvinaisten aineenvaihduntatautien seulonta vastasyntyneiltä;
4) lasten, nuorten ja perheiden vaativimpien palveluiden osaamiskeskukset terveydenhuollon osalta;
5) vaativa palliatiivinen ja saattohoito;
6) psykoterapeuttisten ja psykososiaalisten menetelmien arviointi ja niiden osaamisen ylläpito;
7) syövän ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen suunnittelua ja toiminnan yhteensovitta-

mista koskevat tehtävät valtakunnallisessa yhteistyössä ja huolehtien toiminnan tutkimukselli-
sesta pohjasta;

8) hammaslääketieteen erikoisalojen mukaisten palvelujen hoidon porrastus ja yhteen sovitus;
9) terveydenhuollon menetelmien arviointi valtakunnallisessa yhteistyössä;
10) vaativa lääkinnällinen kuntoutus sekä vaativa kuntoutustutkimus;
11) vaativat diagnostisten erikoisalojen tutkimukset, mukaan lukien kliininen genetiikka ja eläviin hen-

kilöihin kohdistuvat oikeuslääketieteelliset kliiniset tutkimukset ja näytteenotot.

5 §
Valtakunnallisesti keskitettävä erikoissairaanhoito

Yliopistollisten sairaanhoitopiirien on sovittava yhdessä sellaisten vaativien leikkausten, hoitojen ja toimen-
piteiden, joita tehdään valtakunnallisesti vähemmän kuin noin 50 kappaletta vuodessa, kokoamisesta vä-
hempään kuin viiteen yliopistolliseen sairaalaan.
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Lisäksi yliopistollisten sairaanhoitopiirien on sovittava ainakin seuraavien tehtävien kokoamisesta vähem-
pään kuin viiteen yliopistolliseen sairaalaan:

1) selkäydinvammaisten akuuttivaiheen hoito, välitön kuntoutus ja elinikäinen monialainen hoito ja
seuranta;

2) vaativa maksakirurgia;
3) vatsakalvopesäkkeiden kirurginen poisto yhdistettynä solunsalpaajahuuhteluun (HIPEK);
4) vaativa kasvojen ja leukojen kudosrakenteiden korjaaminen;
5) laajan sarkooman kirurginen hoito;
6) levinneen kivessyövän kirurginen hoito;
7) pikkulantion alueen tyhjennysleikkaukset edenneen kohdunkaulansyövän hoidossa;
8) vaativat usean eri erikoisalan yhteistyötä edellyttävät primaarien luukasvainten hoidot;
9) vaativa käsikirurgia;
10) hemofiliapotilaiden tekonivelkirurgia ja selkäkirurgia;
11) vaativa pään ja kaulan sekä leukojen ja suun alueen syövän hoito;
12) leukanivelproteesikirurgia ja kudosrakenteiden korjaaminen;
13) lyhytkasvuisten tai kondrodysplasiapotilaiden tekonivelkirurgia ja selkäkirurgia;
14) vaativat monen erikoisalan yhteistyötä ja välitöntä rekonstruktiota edellyttävät uusintatekonivel-

leikkaukset;
15) vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrinen hoito.

Lisäksi Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan tehtävänä on:
1) alkiodiagnostiikka ja siihen liittyvä hoito;
2) elinsiirrot ja pitkäaikainen sydämen mekaaninen tukihoito;
3) vaikeiden palovammojen primaarihoito;
4) huuli- ja suulakihalkiopotilaiden kokonaishoidon suunnittelu sekä varhaisvaiheen leikkaushoito yh-

teistyössä Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa;
5) lasten avosydänkirurgia ja vaikeiden synnynnäisten sydänvikojen kajoava hoito.

6 §
Viiteen yliopistolliseen sairaalaan tai vastaavaan yksikköön alueellisesti keskitettävä erikoissairaanhoito
Sen lisäksi, mitä muussa laissa säädetään tai terveydenhuoltolain 43 §:ssä tarkoitetussa erikoissairaanhoi-
don järjestämissopimuksessa sovitaan, tulee viiteen yliopistolliseen sairaalaan tai erityisistä syistä muuhun
vastaavan tasoiseen sairaalaan koota vaativat leikkaukset ja toimenpiteet, joita tehdään valtakunnallisesti
vähemmän kuin noin 200 kappaletta vuodessa.

Lisäksi viiteen yliopistolliseen sairaalaan tai erityisistä syistä muuhun vastaavan tasoiseen sairaalaan koo-
taan seuraavat tehtävät:

1) neurokirurgia;
2) maksakirurgia;
3) avosydänkirurgia;
4) tulehduksellisten suolistosairauksien leikkaushoito;
5) haimasyövän, mahasyövän, gynekologisen syövän lukuun ottamatta matalan riskin endomet-

riumsyöpiä, periytyvän paksusuolisyövän, peräsuolen syövän, ruokatorvisyövän, invasiivisen rak-
kosyövän, sarkooman sekä keuhkojen, keuhkopussin, henkitorven ja välikarsinan syövän leikkaus-
hoito sekä robottiavusteinen radikaali prostatektomia eturauhassyövässä;

6) käden, ranteen, kyynärpään ja nilkan tekonivelkirurgia, olkapään tekonivelen uusintaleikkaukset
ja vaikeat tekonivelinfektiot;

7) reumakirurgia;
8) vaativat selkäleikkaukset;
9) huuli- ja suulakihalkiopotilaiden myöhäisvaiheen leikkaushoidot;
10) pään ja kaulan sekä leukojen ja suun alueen syövän hoito mukaan lukien melanooma, pois lukien

muut ihosyövät;
11) kasvojen ja leukojen monimurtuma- ja monikudoskorjaushoito;
12) harvinaisiin suusairauksiin liittyvien synnynnäisten ja hankittujen häiriöiden diagnostiikka ja hoito;
13) aortan aneurysmien endovaskulaarinen hoito;
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14) neurologiaan liittyvät endovaskulaariset toimenpiteet;
15) vaativat transkatetriset kardiologiset toimenpiteet, sisältäen kaikki sydämen tekoläppien asennuk-

set katetriteitse edellyttäen, että niitä tekevässä sairaalassa on avosydänkirurgiaa;
16) koeputkihedelmöityshoidot;
17) uhkaava ennenaikainen synnytys ennen 32. raskausviikkoa;
18) vakavaa kroonista sairautta potevan synnyttäjän raskauden suunnittelu, seuranta ja synnytyksen

hoito;
19) lasten ja nuorten saattohoidon ja palliatiivisen hoidon toteutussuunnitelman laatiminen;
20) lastenpsykiatrinen ympärivuorokautinen kaikkina viikonpäivinä annettava vuodeosastohoito sekä

lasten oikeuspsykiatriset tutkimukset;
21) vaikeiden, eri erikoisalojen välistä yhteistyötä edellyttävien psykiatristen häiriöiden tutkimukset ja

hoidot sekä oikeuspsykiatriset erityistutkimukset, mukaan lukien mielentilatutkimukset.

7 §
Muu keskitettävä erikoissairaanhoito

Sen lisäksi, mitä terveydenhuoltolain 43 §:ssä tarkoitetussa erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa
sovitaan, tulee ympärivuorokautista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä yllä-
pitäviin sairaaloihin koota primääri lonkan, polven ja olkapään tekonivelten leikkaushoito sisältäen teko-
nivelten välittömien komplikaatioiden hoidon. Asennettujen lonkan ja polven tekonivelten määrän tulee
olla yhteensä vähintään noin 600 vuodessa siten, että yksikössä on käytettävissä riittävä osaaminen sekä
polven että lonkan tekonivelten osalta. Olkapään tekonivelten määrän on oltava vähintään noin 40 kappa-
letta vuodessa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla tavalla tulee koota myös kiireettömät lonkan, polven ja olkapään teko-
nivelten uusintaleikkaukset, jos niitä ei ole muuten keskitetty 5 tai 6 §:n perusteella. Uusintaleikkausten
yhteismäärän niitä tekevässä yksikössä tulee olla vähintään noin 100 vuodessa.

Myös selkäkirurgia tulee koota 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, jos toimenpiteitä ei ole muuten keski-
tetty 5 tai 6 §:n perusteella. Leikkausten yhteismäärän niitä tekevässä yksikössä tulee olla vähintään noin
150 vuodessa.

Lisäksi syövän kirurginen leikkaushoito tulee koota 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, jos leikkauksia ei ole
muuten keskitetty 5 tai 6 §:n perusteella. Primäärien rintasyöpäleikkausten määrän tulee olla vähintään
noin 150 kappaletta sekä paksusuolisyövän, munuaissyövän, papillaarisen ja follikulaarisen kilpirauhassyö-
vän ja matalan riskin endometriumsyövän sekä eturauhassyövän radikaaliprostatektomian leikkausten vä-
hintään noin 70 kappaletta vuodessa kussakin syöpäryhmässä.
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Liite 3

Tausta-aineisto

1. Erikoissairaanhoitolaki 1.12.1989/1062.

2. PSHP:n erityisvastuualueen strategia Yhdessä enemmän – kumppanuudella, 2009.

3. Terveydenhuoltolaki (THL) 30.12.2010/1326.

4. Valtioneuvoston asetus 6.4.2011 / THL 34,43 §.

5. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 340/2011 /THL 41,46 §.

6. Valtioneuvoston asetus 6.4.2011/336.

7. Valtioneuvoston asetus 341/2011 / THL 8 §.

8. PSHP:n erityisvastuualueen hankinta- ja logistiikkastrategia vuonna 2011.

9. Hoitohenkilöstön saannin ennakointi ja turvaaminen Tampereen yliopistollisen sairaalan
erityisvastuualueella. Aalto P et. al Loppuraportti 5/2012.

10.Erikoislääkärikohtainen lääkäritilanne ja erikoislääkärikoulutuksen tarve vuoteen 2025 Tam-
pereen yliopistollisen sairaalan ERVA-alueella. Loppuraportti. Rellman. 2012 ;
www.uta.fi/med/oikopolut/Erikoislaakariselvitys.pdf

11.Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 165/2012/ Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-
tietojen sähköisestä käsittelystä/14 -15 §.

12. Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämis-
sopimus vuosille 2013-2016.

13. Terveydenhuoltolaki, muutokset 29.12.2016/1516.

14. Valtioneuvoston asetus 583/2017 kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisala-
kohtaisista edellytyksistä.

15. Valtioneuvoston asetus 582/2017 erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien
keskittämisestä.

16. Valtioneuvoston asetusluonnos erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien
keskittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.

17. Suositus palliatiivisen hoidon palveluiden tuottamisesta ja laadun parantamisesta.
Palliatiivisen hoidon asiantuntijaryhmän loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön ra-
portteja ja muistioita 2019:68.

18. Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimusstrategia 2020-
2023.

19. Stm.fi/syopakeskus.

20. Valtioneuvoston periaatepäätös. Kansallinen potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia
2017-2021. Julkaisuja 2017:9.
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Kuntayhtymän hallituksen ja valtuuston kokousaikataulu 
syyskaudella 2020

Hallitus 21.4.2020 § 78

Valmistelija: hallintojohtaja Miia Luukko puh. 045 7734 5790

Kuntayhtymän hallitus kokoontuu kuukausittain ja valtuusto pääsääntöi-
sesti kaksi kertaa kevätkaudella ja kaksi kertaa syyskaudella. Kokousai-
kataulut syyskaudelle 2020 on suunniteltu seuraavasti: 

Hallituksen kokoukset:
- tiistai 18.8. klo 16 
- tiistai 8.9. klo 16 
- tiistai 29.9. klo 15.30
- tiistai 27.10. klo 16
- tiistai 24.11. klo 16 
- tiistai 15.12. klo 15.30

Valtuuston kokoukset: 
- tiistai 29.9. klo 12 alkaen info ja kokous klo 15
- tiistai 15.12. klo 12 alkaen info ja kokous klo 15

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus 

1) hyväksyy syyskauden 2020 hallituksen kokousaikataulun esitetyn 
mukaisena sekä

2) esittää valtuustolle, että se hyväksyy syyskauden 2020 valtuuston 
kokousaikataulun esitetyn mukaisena.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 9.6.2020 § 19

Hallitus: Valtuusto hyväksyy syyskauden 2020 valtuuston kokousaika-
taulun esitetyn mukaisena.

Päätös: 

19. §

Valtuusto Kokouspäivä

09.06.2020

Esityslista

Sivu
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