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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.



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.



13

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-
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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



17

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
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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
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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)



67

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



71

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 %



72

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.
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2 Selonteko sairaanhoitopiirin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Sisäinen valvonta

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

Valtuusto hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet kesäkuussa 2014. 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 Edellis ten 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 pesutilojen korjaus-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



100

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 Edellis ten 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
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11 Tilinpäätöksen liitetiedot

11.1 Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

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

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

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

Omistukset muissa yhteisöissä

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

Hankintameno 1.1. 680 731,53 5 442 687,10 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 osuus 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
Henk ilöstökulut 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.
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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
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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 tapaturmakorvaukset 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 poistot -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 vastaavien hyödykkeiden luovutustulot999 664,94 999 664,94

Varsinaisen toiminnan ja investointien nkv.-13 802 553,71 -218 312,02 2 017 153,93 -2 017 153,93 -14 020 865,73

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten vähennykset 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 vähennys -12 111 108,80 -792 010,90 792 010,90 -12 111 108,80
Lyhytaikaisten lainojen muutos 5 000 000,00 5 000 000,00

Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos134 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



137

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.


