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Kokouksen avaus

Valtuusto 15.12.2020 § 35

Kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.

35. §

Valtuusto Kokouspäivä

15.12.2020

Esityslista

Sivu

 1



Nimenhuudon suorittaminen ja ääniluettelon hyväksyminen

Valtuusto 15.12.2020 § 36

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

Kunnan asukasluku viimeksi toimi- Jäsenten
tetun henkikirjoituksen mukaan lukumäärä

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

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

Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 

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

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenten lukumäärä 
perustuu kuntien asukaslukuun vuodenvaihteessa 2016 – 2017 ja 
valtuutettujen äänimäärät perustuvat kuntien asukaslukuun 
vuodenvaihteessa 2019 - 2020.

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

Suoritetaan nimenhuuto läsnä olevien valtuutettujen toteamiseksi ja 
hyväksytään kokoukselle ääniluettelo.

Päätös: 

36. §

Valtuusto Kokouspäivä

15.12.2020

Esityslista

Sivu

 2



KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KY.

Kuntayhtymän valtuusto toimikaudella  2017 −  2021

Kunta Jäsen Varajäsen

Forssa Mansikkamäki Pentti Hirvikoski Eero

Ilvonen Sirkka-Liisa Aaltonen Suvi

Lintonen Emmi Rajahalme-Tahvanainen Tarja

Hattula Hämäläinen Matti Viitanen Ville

Laine Jaana Sarusto Ari

Puotila Matti Herranen Pete

Hausjärvi Miettunen Outi Hietanen Satu

Ruottu Marko Tiippana Risto

Mäkinen Jari Masalin Kari

Humppila Perälä Eevastiina Koskinen Reetta

Nikkanen Timo Andersson Juha

Hämeenlinna Ojamäki Mauri Risku Veli-Matti

Kankaanmäki Päivi Mohr Pia-Nina

Arvio Pekka Tuomi Juha

Syyrakki Sara Koskela Anna

Valtuusto 15.12.2020 § 36 Liite 1



Kunta Jäsen Varajäsen

Janakkala Puistola Helena Pihkala Isto

Salmela Eeva Heikkinen Anne

Ahtiainen Marko Pohjantähti Tomi

Jokioinen Nummenranta Charlotte Huhtala Eija

Mansikka Ursula Puura Leena

Loppi Lehtilä Heli Kari Vida

Tuohimaa-Salminen Kristiina Pirttilä Satu

Saari Karoliina Pyhälammi Eeva

Riihimäki Eronen Juha Saarinen Tessa

Julen Kari Rintakoski Timo

Kujala Anne Nurmi Silja

Lukkaroinen Sari Lindgren Anne

Tammela Kaakinen Sari Vehmas Leena

Leino Tapio Leino Kati

Ypäjä Aaltonen Jukka Kaunisto Pasi

Löfstedt Terhi Airo Sari

Valtuusto 15.12.2020 § 36 Liite 1



KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KY.

Kuntayhtymän valtuuston ääniluettelo vuonna 2020

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

(vuodenvaihde lukumäärä äänimäärä äänimäärä
2019 / 2020)

Forssa 16 901 3 17 17,00 5,67

Hattula 9 422 3 10 10,00 3,33

Hausjärvi 8 260 3 9 9,00 3,00

Humppila 2 184 2 3 3,00 1,50

Hämeenlinna 67 633 4 68 35,40 8,85

Janakkala 16 413 3 17 17,00 5,67

Jokioinen 5 133 2 6 6,00 3,00

Loppi 7 828 3 8 8,00 2,67

Riihimäki 28 793 4 29 29,00 7,25

Tammela 6 015 2 7 7,00 3,50

Ypäjä 2 343 2 3 3,00 1,50

YHTEENSÄ 170 925 31 177 144,40

*Tilastokeskus 20.5.2020

Valtuusto 15.12.2020 § 36 Liite 1



Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valtuusto 15.12.2020 § 37

Sairaanhoitopiirin  kuntayhtymän  perussopimuksen  8  §:n  mukaan 
valtuuston  kokouskutsu  on  lähetettävä  vähintään  14  päivää  ennen 
kokousta  valtuuston  ja  hallituksen  jäsenille  sekä  jäsenkuntien 
kunnanhallituksille. Kokouskutsun yhteydessä on toimitettava esityslista. 
Tämän  kokouksen  kokouskutsu  ja  esityslista  on  tullut  postittaa 
viimeistään 1.12.2020; aineisto on postitettu 1.12.2020.

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

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

Valtuusto  toteaa  kokouksen  laillisesti  kokoon  kutsutuksi  ja 
päätösvaltaiseksi.

Päätös: 

37. §

Valtuusto Kokouspäivä

15.12.2020

Esityslista

Sivu
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valtuusto 15.12.2020 § 38

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

Tämän  pöytäkirjan  tarkastus  suoritetaan  viimeistään  torstaina 
17.12.2020.
 
Valtuusto  valitsee  kaksi  jäsentään  suorittamaan  pöytäkirjan 
tarkastamisen.

Päätös:

38. §

Valtuusto Kokouspäivä

15.12.2020

Esityslista

Sivu
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Asioiden käsittelyjärjestys

Valtuusto 15.12.2020 § 39

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

Päätös:

39. §

Valtuusto Kokouspäivä

15.12.2020

Esityslista

Sivu
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Lausunnon antaminen tarkastuslautakunnan 
arviointikertomuksesta vuodelta 2019

Hallitus 29.9.2020 § 143

Valmistelijat: tulosalueiden johto ja talous- ja tukipalvelujohtaja Tero 
Pitkämäki puh. 040 485 9098, hallintojohtaja Miia Luukko puh. 045 7734 
5790 ja sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta puh. 044 2787 320

Kuntalain mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan 
vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin 
järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida 
ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet 
ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella 
tavalla. Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa 
valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään 
arvioinnin tulokset.

Tarkastuslautakunta on toteuttanut arviointityötään hyväksymänsä 
arviointisuunnitelman mukaisesti. Arviointisuunnitelmassa lautakunnan 
työn painopistealueita olivat kuntayhtymän strategisten tavoitteiden 
toteutumisen arvioinnin lisäksi kuntayhtymän talouden tilanne, Assi-
sairaalan rakentaminen, psykiatrinen tulosalue, tukipalvelujen tulosalue, 
Riihimäen yksikön toiminta, hankintaprosessit, sairaanhoitopiiri 
työnantajana. Lisäksi tarkastuslautakunta tapasi pääluottamusmiehet 
henkilöstön edustajina.
 
Tarkastuslautakunta perehtyi jokaisessa kokouksessaan kuntayhtymän 
ajankohtaisiin asioihin, mm. kuntayhtymän strategian toimeenpanoon ja 
valtuuston hyväksymien tavoitteiden toteutumistilanteeseen, jonojen 
kehittymiseen, henkilöstön saatavuuteen ja talouden tilaan. 

Arviointikertomus hyväksyttiin tarkastuslautakunnan kokouksessa 
19.5.2020. Arviointikertomus lähetettiin myös kaikkien jäsenkuntien 
tarkastuslautakuntien käyttöön.
 
Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomus ja sen johdosta 
valmisteltu lausunto on käsitelty sairaanhoitopiirin laajennetussa 
johtoryhmässä 15.9.2020. Hallitus antaa valtuustolle lausunnon 
toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Liite (1) Arviointikertomus vuodelta 2019
Lausunto tarkastuslautakunnan vuoden 2019 
arviointikertomuksen edellyttämistä toimenpiteistä

40. §

Valtuusto Kokouspäivä

15.12.2020

Esityslista

Sivu
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Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää 

1) hyväksyä  liitteenä  olevan  lausunnon  tarkastuslautakunnan 
vuoden 2019 arviointikertomuksesta ja 

2) toimittaa lausunnon tiedoksi valtuustolle. 

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 15.12.2020 § 40

Liite (2) Arviointikertomus vuodelta 2019
Lausunto tarkastuslautakunnan vuoden 2019 
arviointikertomuksen edellyttämistä toimenpiteistä

Hallitus: Valtuusto päättää merkitä lausunnon tarkastuslautakunnan 
arviointikertomuksesta vuodelta 2019 tiedoksi.

Päätös:

Valtuusto Kokouspäivä

15.12.2020

Esityslista

Sivu
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Yhteenveto   

  

 

 

 

 

 

  

Vuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin. Kaikkien tavoitteiden osalta tar-

kastuslautakunta ei pystynyt arvioimaan toteutumista, koska tavoitetasoja tai mittareita ei 

ollut laadittu.  

Taloudellisten tavoitteiden osalta oli haasteita tänäkin vuonna. Hallitusta sitova tavoite; ti-

likauden tulos oli talousarviossa 0 euroa, kun toteutuma oli -2.950.243 euroa. Konservatiivi-

sen tulosalueen sitova tavoite toimintakate ylittyi talousarvioon nähden lähes 5 miljoonaa 

euroa. 

Kuntayhtymän taloudellinen tilanne on edelleen vaikea. Alijäämiä on katettavana n. 3,6 mil-

joonaa euroa ja kattamisen tulee kuntalain mukaan toteutua viimeistään tilinpäätöksessä 

2020. Alijäämät olivat kattamiskauden lähtötilanteessa vuonna 2015 yhteensä 23,2 miljoonaa 

euroa. Tästä on tultu tuntuvasti alaspäin alijäämien kattamissuunnitelmalla ja matkalle on 

osunut hyviäkin vuosia. Vuonna 2018 kuntayhtymä teki 6,8 miljoonaa euroa ylijäämää. Osal-

taan alijäämien kattaminen on vaatinut kuntayhtymän omia säästö- ja kehittämistoimia ja 

osaltaan jäsenkuntien maksuosuuksien kasvattamista. Vuoden 2019 kuntamaksut alenivat n. 

1,7 %, joka on poikkeuksellista verrattuna muihin sairaanhoitopiireihin. Lähtökohdat siis vuo-

delle 2019 olivat kuntayhtymälle erittäin haasteelliset. 

Kuntatalouden tilanne ei tule helpottumaan lähitulevaisuudessa. Vain arvattavaksi jää tässä 

vaiheessa alkuvuoden koronapandemian vaikutukset maan ja kuntien taloudelle. Edelleen 

tarvitaan kuntayhtymän ja jäsenkuntien yhteisiä ponnisteluja talouden haasteissa. 

Tarkastuslautakunta on nostanut tässä arviointikertomuksessa esiin erityisiä onnistumisia ti-

likaudella 2019. Näistä mainittakoon kuntayhtymän uusi strategia, useat kehittämishankkeet, 

potilaiden hoitoon liittyvät monet uudistetut prosessit, digitaaliset palvelut ja työmenetel-

mät sekä panostaminen edelleen asiakkuusnäkökulman huomioimiseen toiminnassa. Tarkas-

tuslautakunta haluaa nostaa yhdeksi myönteiseksi asiaksi myös ylimmän johdon onnistuneet 

rekrytoinnit.  

Lautakunta on myös nostanut esille joitakin huolenaiheitaan. Ulkopuolisten sairaaloiden 

käyttö ja potilaiden vapaa hakeutuminen jatkoivat edelleen kasvuaan. Sairaanhoitopiiri on 

tehnyt imagon kohottamiseen liittyviä toimenpiteitä, mutta tässä on edelleen paljon tehtä-

vää. Kanta-Hämeen asukkaille tarvitaan selkeää viestiä, että sairaanhoitopiirissä saa hyvää 

hoitoa ja hoidon piiriin pääsee. Tämä lupaus täytyy pystyä myös lunastamaan. 
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1 Tarkastuslautakunnan tehtävät, toiminta ja kokoonpano  

Kuntalain mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hal-

linnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. ar-

vioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkas-

tuslautakunta arvioi myös toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tuloksellisuutta 

ja tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunta myös arvioi talouden tasapainotuksen toteutu-

mista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kuntayhtymän taseessa 

on kattamatonta alijäämää. 

Lautakuntaan kuuluivat puheenjohtajana Matti 

Hämäläinen, varapuheenjohtajana Pekka Arvio ja 

jäseninä Ritva Aho, Heikki Koskela ja Aira Suikki. 

Lautakunnan sihteerinä toimi JHT-tilintarkastaja 

Minna Ainasvuori. 

Lautakunta kokoontui vuoden 2019 arviointia var-

ten 6 kertaa. Lisäksi tarkastuslautakunta sai käyt-

töönsä tulosalueiden selvitykset tavoitteiden to-

teutumisesta. Arvioinnissa käytettiin apuna myös 

sairaanhoitopiirin tilinpäätöstä, talousarviota, 

henkilöstökertomusta ja asiakkuuskertomusta. 

Tarkastuslautakunta suoritti lakisääteisen tehtä-

vänsä mukaisesti toiminnan ja talouden tuloksel-

lisuuden arviointia. Lisäksi tarkastuslautakunta 

käsitteli sidonnaisuusilmoitusvelvollisten anta-

mat sidonnaisuusilmoitukset ja valmisteli ne saa-

tettavaksi valtuustolle tiedoksi. 

Tarkastuslautakunta on toteuttanut arviointityö-

tään hyväksymänsä arviointisuunnitelman mukai-

sesti. Arviointisuunnitelmassa lautakunnan työn 

painopistealueita olivat kuntayhtymän strategis-

ten tavoitteiden toteutumisen arvioinnin lisäksi 

kuntayhtymän talouden tilanne, Assi-sairaalan ra-

kentaminen, psykiatrinen tulosalue, tukipalvelu-

jen tulosalue, Riihimäen yksikön toiminta, han-

kintaprosessit ja sairaanhoitopiiri työnantajana. 

Lisäksi tarkastuslautakunta tapasi pääluottamus-

miehet henkilöstön edustajina. 

Tarkastuslautakunta perehtyi jokaisessa kokouk-

sessaan kuntayhtymän ajankohtaisiin asioihin, 

mm. kuntayhtymän strategian toimeenpanoon ja 

valtuuston hyväksymien tavoitteiden toteutumis-

tilanteeseen, jonojen kehittymiseen, henkilöstön 

saatavuuteen ja talouden tilaan.  

Arviointikertomus hyväksyttiin tarkastuslauta-

kunnan kokouksessa 19.5.2020. Arviointikerto-

mus lähetettiin myös kaikkien jäsenkuntien tar-

kastuslautakuntien käyttöön. 

2 Arvio kuntayhtymän hallituksen laatiman toimintakertomuksen laadusta, luotet-

tavuudesta ja kehittämistarpeesta  

Tarkastuslautakunta esittää näkemyksenään, että kuntayhtymän hallituksen 17.3.2020 käsittelemä 

tilinpäätös (sisältäen toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisen, tilinpäätöslaskelmat, tilin-

päätöksen liitetiedot ja liikelaitoksen tilinpäätöksen) antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän 

toiminnasta ja taloudesta. Tilintarkastajan raportoinnissa ei ole olennaisia tilinpäätökseen sisälty-

viä virheitä. Tarkastuslautakunta uusii näkemyksensä siitä, että rakennusten tasearvot ja poisto-

ajat tulee ottaa viipymättä tarkasteluun ja huomioida kiinteistöjen järjestelyihin liittyvät suunnitel-

mat ja uusi Assi-sairaala. Vanhojen sairaalarakennusten poistot kasvavat lähivuosina merkittä-

västi uuden sairaalan rakentamisen ja käyttöönoton myötä. 

Talousarviossa 2019 on päätetty, että kuntayhty-

män hallitusta sitovat kuntayhtymän tuloslaskel-

man tulos sekä investointimenojen yhteissumma. 

Muille kuin sairaanhoitopiirin jäsenkunnille ta-

pahtuvan myynnin lisäyksestä johtuen menoja 

voidaan lisätä enintään lisätuloja vastaava 

määrä. 

Palvelutuotantojohtajaa sitovat (tukipalvelujen 

osalta kuitenkin talous- ja tukipalvelujohtajaa) 

tulosalueen ulkoisten toimintakulujen loppu-

summa ja kuntamaksut kuitenkin siten, että 

palkka- ja työnantajamaksuihin varattua määrä-

rahaa ei saa ilman sairaanhoitopiirin johtoryhmän 

hyväksymistä käyttää muihin kuluihin. Kuitenkin 

palkkoja ja ostopalvelumäärärahoja voidaan tar-

kastella kokonaisuutena riippuen siitä, kuinka va-

kanssit saadaan täytettyä. 
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Tarkastuslautakunta on perehtynyt tulosalueiden 

tavoitteisiin ja toistaa jälleen edellisvuosien ta-

paan, että tavoitteiden laatuun tulisi edelleen 

kiinnittää huomiota. Tavoiteasetanta on kehitty-

nyt siinä, että kaikki tulosalueet esittävät tavoit-

teet ja toteutuman strategian päämääristä läh-

tien esitysasultaan samalla tavalla. Kuitenkaan 

useimmille tavoitteille ei ole asetettu mitattavaa 

tavoitetilaa tai mittaria. Tavoiteltavia asioita on 

esitetty, mutta selkeät ja konkreettiset arvioita-

vissa olevat mittarit puuttuvat. Tarkastuslauta-

kunta näkee tämän tärkeäksi kehittämiskoh-

teeksi.  

Tulosalueilla on myös edelleen erilaisia tapoja 

määrittää tavoitteita ja mittareita sekä rapor-

toida tavoitteiden toteutumisesta.  

Tarkastuslautakunta pitää erittäin tärkeänä, 

että kaikille tulosalueille asetetaan tavoitteet 

ja mittarit samalla tavalla niin, että ne on myös 

esitetty talousarviossa ja tilinpäätöksen talous-

arvion toteutumisvertailuissa samalla tavalla. 

Tarkastuslautakunnan mielestä operatiivinen 

tulosalue on onnistunut selvästi parhaiten mi-

tattavien tavoitteiden asettamisessa.

3 Sairaanhoitopiirin strategia  

Strategiakausi päättyi vuoden 2018 lopussa ja 

uusi strategia vuosille 2019-2021 valmisteltiin ke-

vään 2019 aikana. Strategiaa valmisteltiin johto-

ryhmissä sekä hallituksen ja viranhaltijoiden yh-

teisessä työseminaarissa. Strategian laatimisessa 

käytettiin ulkopuolista konsultointiapua.  

Strategian valmistelu- ja hyväksymisaikataulusta 

johtuen vuoden 2019 tavoitteiden mittareiden 

laadinta tehtiin vasta syksyllä. Mittareiden val-

mistelussa keskityttiin olemassa olevien mittarei-

den hyödyntämiseen ja nopeasti käyttöön otetta-

vien uusien mittareiden käyttämiseen.  

Strategian seurannasta on päätetty eri tasoilla. 

Sairaanhoitopiirin strategiajohtoryhmä vastaa yh-

tymätasolla strategian toteutumisesta, mittarei-

den laatimisesta ja strategisten tavoitteiden ke-

hittämisestä. Tulosalueiden johtoryhmät vastaa-

vat ja seuraavat omalta osaltaan strategian to-

teutumisesta ja raportoivat siitä kuukausittain 

edelleen kliinisten tulosalueiden osalta palvelu-

tuotannon johtoryhmälle sekä strategiajohtoryh-

mälle. Yhtymähallitukselle strategian toteutumi-

sesta raportoidaan osavuosikatsauksen yhtey-

dessä. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että 

strategian toteutumisen seuranta on vastuu-

tettu tarkasti. Tarkastuslautakunta seuraa stra-

tegian toteutumista arviointikertomusten yh-

teydessä.  

Sairaanhoitopiirin uuden strategian keskeinen si-

sältö on tiivistetty neljään peruspilariin:  

1) Asiakkaat: Laadukas hoito – sinua kuunnellen  

2) Henkilöstö: Palkitseva työ  

3) Kumppanuudet: Yhdessä arvoa asiakkaalle 

4) Talous ja tuottavuus: Sijoitus terveyteen  

Strategisille tavoitteille määritettiin tavoiteta-

sot, keskeiset osa-alueet ja valmisteltiin mittarit, 

jotka hyväksyttiin sairaanhoitopiirin hallituksessa 

syksyllä 2019. Mittareita päivitetään vuosittain ja 

jokaiselle peruspilarille on määritelty omistaja 

sairaanhoitopiirin strategiajohtoryhmästä. 

Talousarvion 2019 mukaan talousarvion painopis-

teet sekä tarkastuslautakunnan arviointi paino-

pistealueiden toteutumisesta on kuvattu alla: 

1) Asiakas: Asiakaslähtöinen toiminta- ja palve-

lukulttuuri  

2) Henkilöstö: Motivoitunut, hyvinvoiva ja toi-

minnan laajuuteen nähden riittävä henki-

löstö sekä ammattilaisia houkutteleva työ-

ympäristö, jatkokoulutus- ja etenemismah-

dollisuudet ja edut  

3) Toiminta: Nopea, oikea-aikainen, vaikuttava 

ja turvallinen hoito sekä yhtenäiset ja te-

hokkaat hoitoketjut kotoa kotiin (PTH-ESH-

Erva)  

4) Tasapainoinen talous: Toimintakatteen 

kasvu, toimintakulujen hallinta sekä kustan-

nustietoisuus  

 

Strategian toteuttamisessa on onnistuttu hyvin 

Toiminnassa on menty strategian suuntaan 

Ei ole toteutunut 
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4 Vuoden 2019 toiminnan painopistealueet ja strategian toteuttaminen 

Tarkastuslautakunta esittää alla eräitä huomioita vuonna 2019 tehdyistä toimenpiteistä ja päätök-

sistä, joiden voidaan katsoa edistävän tuloksellista toimintaa sairaanhoitopiirissä.  

 

Assi-sairaala Assi-sairaalan allianssin kehityshanke eteni. Suunnitteluvaiheen kustannuk-

sia syntyi 31.12.2019 mennessä 9,6 miljoonaa euroa. Yhteensä Assi-sairaa-

lan kustannusarvio on 348 miljoonaa euroa. Kehitystyön haasteena on ollut 

laskennallisen kustannustason nouseminen hankkeen talousarviota suurem-

maksi ja tämän vuoksi suunnitelmia on kehitetty ja muokattu uudelleen. 

Tarkastuslautakunta on laittanut merkille, että sairaalasuunnittelussa on 

panostettu asiakasnäkökulman huomioimiseen mm. ottamalla asiakasedus-

tajia suunnitteluryhmiin. 

Uusi strategia ja uusi pe-

russopimus 

Sairaanhoitopiirille hyväksyttiin uusi strategia vuosille 2019-2021. Strate-

gian keskeisenä tavoitteena on terveyshyötyjen maksimointi ja kustannus-

ten hillintä pidemmällä tähtäimellä. Strategian toimeenpanoon liittyy 

useita tuottavuus- ja vaikuttavuushankkeita. Tarkastuslautakunta pitää 

tärkeänä, että sairaanhoitopiirillä on voimassa oleva tulevaisuutta oh-

jaava strategia. Talousarvioon tulee sisällyttää strategiasta johdettavat 

talousarviotavoitteet. Alkuvuoden 2020 koronapandemia saattaa vaikut-

taa merkittävästi strategian toteutumiseen. Myös vuoden 2020 työehto-

sopimusneuvotteluilla voi olla vaikutuksia kuntayhtymän toimintaan ja 

talouteen.  

Perussopimusta uudistettiin myös vuoden 2019 aikana ja siinä otettiin huo-

mioon nykyisen kuntalain vaatimukset, mm. alijäämien kattamismenette-

lyistä sopiminen. 

Sähköinen asiointialusta 

lanseerattiin 

Sähköinen asiointialusta Oma Raitti lanseerattiin syksyllä 2019. Vuoden lop-

puun mennessä alustalle oli kirjautunut n. 2000 henkilöä. 

 

Henkilöstökulttuurin 

muutostyö 

Vuonna 2019 toteutettiin henkilöstön laaja kulttuurikysely, jonka perus-

teella on tarkoitus jatkaa organisaatiokulttuurin kehittämistyötä. Kulttuu-

rikyselyn tulokset osoittivat suurta vaihtelua eri tehtävien ja yksiköiden 

välillä henkilöstötyytyväisyydessä, mihin on tärkeää kiinnittää jatkuvaa 

huomiota. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä kehitystyötä, jolla pyritään 

vahvistamaan henkilöstön sitoutumista. 

Kehittämistyön aktiivi-

suus 

Vuoden aikana on ollut käynnissä monia hyviä kehittämishankkeita, mm. 

ASSI-sairaalaan liittyvä muutosjohtaminen, digisairaala sekä monia erilaisia 

lääketieteelliseen toimintaan liittyviä hankkeita (esim. hoitohenkilöstön op-

timiresurssien selvittäminen). Kehittämistoimet ovat tärkeitä myös tulevai-

suuden talouden haasteiden ja kustannusten hillintään liittyvien paineiden 

vuoksi. 

Synnytä Hämeenlinnassa 

-viestintä 

Synnytysyksikkö on tehnyt aktiivista some-markkinointia mm. Synnytä Hä-

meenlinnassa facebook-sivujen ja Instagram-tilin kautta. Tästä huolimatta 

synnytysten määrä jonkin verran laski (valtakunnallisen trendin mukaisesti). 

Päivystyksen henkilöstö-

tilanne 

Päivystyksessä oli vaikea henkilöstötilanne, kun pula päivystäjistä laajeni 

myös keskussairaalaan. Tästä tilanteesta selvittiin organisoimalla päivystys-

työ uudelleen lisäämällä lääkärityön määrää. Tämä näkyi loppuvuonna eri-

tyisesti ns. aulapotilaiden viiveiden vähenemisenä.  

Sisäinen tiedottaminen, 

erityisesti isoista muu-

toksista 

Sairaanhoitopiirissä on meneillään ja edessä todella suuria muutoksia, joi-

den suunnitteluun on otettu laajasti mukaan myös henkilökuntaa sekä on 

haluttu kuulla henkilöstön näkemyksiä ja tarjottu mahdollisuuksia osallistua 

Valtuusto 15.12.2020 § 40 Liite 2



 

 

 

7 

kehitystyöhön. Tämä on tärkeää, mutta vaarana voi olla, että henkilöstö 

ei koe tällaista kehitystyötä mielekkääksi ja kulmakivenä onkin löytää 

oikeat henkilöt näihin hankkeisiin.  

Yhteistyö perustervey-

denhuollon kanssa 

Yhteistyöllä perusterveydenhuollon kanssa on jo pitempi historia ja tätä yh-

teistyötä on jatkettu myös tilikaudella 2019. Esimerkiksi psykiatrialla, Rii-

himäen kirurgian poliklinikalla ja fysiatriassa on erilaisia yhteistyön muotoja 

perusterveydenhuollon kanssa. 

Prosessien aktiivinen ke-

hittäminen 

Kaikilla tulosalueilla on kehitetty potilaiden hoitoprosesseja ja näistä on an-

nettu hyvät selvitykset tilinpäätöksessä. Esimerkkeinä mainitaan moniam-

matillisen tähystystoiminnan LEAN-hanke, murtumapoliklinikan toiminnan 

aloittaminen, nuorisopsykiatrian tutkimus-, hoito- ja kuntoutusprosessien 

kehittäminen sekä aivoinfarktihoidon ansiokas kehitystyö. 

 
 
 

Tarkastuslautakunta esittää alla eräitä huomioita kehitettävistä asioista vuotta 2019 koskevan ar-

vioinnin perusteella.  

Ulkopuolisten sairaaloi-

den käyttö 

Edellisessä arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta nosti esille ulkopuo-

listen sairaaloiden käytön kasvun pysähtymisen positiivisena asiana. Vuonna 

2019 ulkopuolisten sairaaloiden käyttö kuitenkin ylittyi talousarvioon vara-

tun määrärahan 5 miljoonalla eurolla ollen yhteensä 45,5, miljoonaa euroa. 

Ylitys oli yli 12 %. Talousarvion laadintavaiheessa ulkopuolisten sairaaloiden 

käyttöön varatusta määrärahasta pienennettiin 2,5 miljoonaa euroa. Tar-

kastuslautakunta pitää tärkeänä, että talousarvio laaditaan totuudenmu-

kaisesti erityisesti niiden määrärahojen osalta, joihin ei suoraan omin 

toimin päästä nopeasti vaikuttamaan (esimerkiksi juuri ostot ulkopuoli-

sista sairaaloista sisältäen potilaiden vapaan hakeutumisen).  

Strategian jalkauttami-

nen talousarviotavoittei-

den kautta 

Uusi strategia valmistui vuonna 2019 ja osittain sen toteutumista kuvaavat 

mittarit jouduttiin asettamaan vanhojen mittareiden ’päälle’. Tarkastus-

lautakunta pitää tärkeänä, että strategiatavoitteet, talousarviotavoit-

teet ja mittarit ovat linjassa keskenään. 

ASSI-investointihankkee-

seen liittyvät riskit 

ASSI-hankkeen toteutukseen liittyy monia riskejä. Toimintakertomuksessa 

on raportoitu riskeistä liittyen hankkeen aikatauluun, laajuuteen, rahoituk-

seen ja talouteen. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että hankkeen 

kustannuksia seurataan säännöllisesti ja riittävällä tarkkuustasolla myös 

hallituksessa ja valtuustossa. Hanke on historiallisen iso kuntasektorin 

rahoittama investointi Kanta-Hämeessä ja jo tämänkin vuoksi hankkeen 

sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä seurannan merkitys korostuu. 

Kuten toimintakertomuksessa todetaan, seutukunnan erimielisyys hank-

keen osalta on myös nähtävissä yhdeksi riskiksi.  

Tähtisairaala-hanke  Tähtisairaala-hanke on valittu yhdeksi keskeiseksi strategiseksi suunnitel-

maksi liittyen sairaanhoitopiirin tulevaisuuteen ja palvelujen turvaamiseen. 

Hanke olisi voinut edetä ripeämminkin. Tarkastuslautakunta toivoo, että 

hanke viedään suunnitelman mukaisesti loppuun.  

Tietojärjestelmähaas-

teet 

Uusi Lifecare –sairauskertomusjärjestelmä otettiin käyttöön alkuvuonna 

2019. Ohjelman kanssa oli joitakin haasteita ja käytettävyysongelmia. Myös 

tietojärjestelmien katkokset haittasivat joltain osin toimintaa (sähköinen 

sairauskertomusjärjestelmä, Kanta-arkisto ja Reseptikeskus). Ongelmaan 

on puututtu ja palvelinkapasiteettia on lisätty, jonka myötä ongelmat vä-

henivät. 
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Koronapandemian vaiku-

tukset 

Alkuvuonna Suomeenkin rantautui koronavirus, joka on vaikuttanut sairaan-

hoitopiirin toimintaan. Uusia epidemia-aaltoja arvioidaan tulevaksi myö-

hemminkin. Vaikutukset sairaanhoitopiirin talouteen voivat olla huomatta-

vat, kun koronapandemian vuoksi kiireetöntä hoitoa vähennettiin merkittä-

västi viikkojen ajaksi. Valtion mahdolliset tukitoimet ovat auki arviointiker-

tomuksen kirjoitushetkellä. 

Talous Kuntayhtymän alijäämät (poistoero huomioiden 3,6 milj. euroa) tulee kat-

taa vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Tämä tullee olemaan erittäin haasteel-

lista. 

Henkilöstön mukaan ot-

taminen muutoksiin 

Henkilöstön edustajilta on tullut esille, että isojen muutoshankkeiden oh-

jausryhmissä (Assi ja uuden strategian laadinta) on ollut vain yksi henkilös-

tön edustaja. Henkilöstön kuuleminen ja edunvalvonta on tärkeää turvata 

isoissa muutoksissa, tällä myös voidaan lisätä henkilöstön sitoutumista muu-

tostilanteissa. 

Henkilöstön perehdytys Tarkastuslautakunta raportoi vuoden 2018 arviointikertomuksessa huoles-

taan henkilökunnan perehdytyksen riittävyydestä. Tarkastuslautakunta pi-

tää hyvänä, että henkilöstö liikkuu joustavasti osastolta toiselle tarpeen 

mukaan, mutta tällöin riittävän perehdytyksen onnistuminen korostuu. Tar-

kastuslautakunta kuuli tämän vuoden arvioinnissa pääluottamusmiehiä ja 

uudistaa tämän huolensa. Liian vähäisen perehdytyksen vuoksi on riskinä, 

että henkilökunta ei halua liikkua yksiköiden ja osastojen välillä. On luon-

nollista, että henkilöstö pelkää vastuunottoa ilman riittävää perehdytystä.    

5 Tulosaluekohtaiset tavoitteet – tarkastuslautakunnan huomioita 

Operatiivinen tulosalue 

Lähetteiden määrä kasvoi 5,3 %. Mediaaniodotusaika ensikäynnille lyheni 4 vuorokaudella 

ollen vuoden 2019 lopussa 29 vrk. Lähetteistä 90,2 % käsiteltiin alle 3 vuorokaudessa, kun 

tavoitteena oli 95 %. Eniten hoidon saatavuus parani ortopedialla, mutta kaikkineen hoitoa 

odottavien määrä kasvoi 4226 potilaaseen, kun vastaava luku oli edellisenä vuonna 3739.  

Haastavaa on, että ulkopuolisten sairaaloiden käyttö ja vapaa valinta jatkavat kasvuaan.  

Henkilöstöä ja osaamista koskevat tavoitteet eivät toteutuneet kuin henkilöstömäärän 

osalta. Henkilöstökulut ylittivät budjetin, sairauspoissaolojen määrä kasvoi, koulutuspäivät 

ja kehityskeskustelut eivät toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Henkilöstön työnkiertoa on 

jatkettu, nyt myös hoitotyön esimiesten välillä. Tämä on yksi keino vahvistaa henkilöstön 

osaamista.  

Tulosalue sai hyvät tulokset asiakaspalautteiden osalta, suositteluprosentti oli korkea, 95,5 

%. 

Vuonna 2019 kehitettiin sähköisiä palveluita, mm. ottamalla käyttöön leikkauspotilaan säh-

köinen esitietolomake. Lisäksi otettiin käyttöön tekstiviesti-ilmoitukset, joiden kautta poti-

las saa edellisenä päivänä tiedokseen tuloajan sairaalaan ja näin ei joudu odottamaan pai-

kan päällä turhaan. 

Toimintatuotot toteutuivat 147 te yli talousarvion ja toimintakulut ylittyivät 1,4 milj. eu-

roa. Henkilöstökulut ylittivät talousarvion 661 te:lla ja palvelujen ostot 536 te:lla. Myös ai-

neet ja tarvikkeet toteutuivat budjetoitua suurempina (323 te).  
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Konservatiivinen tulosalue 

Tavoitteiden arviointi on tulosalueen osalta jokseenkin hankalaa, koska tilinpäätöksessä ei 

ole otettu kantaa siihen, ovatko tavoitteet toteutuneet. Kaikille tavoitteille ei ollut konk-

reettisia mittareita. Tavoitteiden ja mittareiden asettamiseen tulisi kiinnittää huomiota.  

Tulosalueen polikliininen toiminta kasvoi edellisvuosien tapaan. Kuntalaskutettavat käynnit 

lisääntyivät 3,4 % ja päiväsairaalan kuntalaskutettavat käynnit lisääntyivät edellisvuoteen 

nähden 11,5 %. Vuodeosastohoitojaksojen määrä vähentyi edellisvuodesta 1,5 %. 90 % lähet-

teistä käsiteltiin kolmen vuorokauden kuluessa, luku parani viime vuodesta (85 %). Hoitoon-

pääsyn jonotusaika pidentyi 39 päivään (v. 2018: 32 pv). 

Asiakaspalautteiden suositusmittari oli 95 % eli näin moni suosittelisi erittäin todennäköi-

sesti tai melko todennäköisesti sairaalaa muille. ”Happy or not” -kyselyn  hyvät palautteet 

olivat päivystyksessä tulosalueen heikoimmat, 73 %, muissa yksiköissä 86 %-96 %.  

Kehitystyö palvelujen osalta jatkui. Aivoinfarktien hoidon hyvät tulokset ovat saaneet edel-

leen myös laajaa kansainvälistä huomiota. Sairaanhoitajien täydennyskoulutus aloitettiin 

laaja-alaisesti ja aikuisten päiväsairaalatoiminta on palkittu potilaskeskeisestä työstään.  

Kehityskeskustelut toteutuivat edellisvuotta paremmin, nyt kehityskeskustelu on käyty 57 

%:n kanssa (v. 2018: 42 %). Edelleen luvun osalta on paljon parannettavaa. Käytyjen koulu-

tuspäivien määrä/henkilö laski hieman edellisvuodesta. Sairauspoissaolot vähenivät 13,6 % 

edellisvuoteen verrattuna.  

Tulosalueen toimintakulut ylittyivät lähes 5 milj. euroa talousarvioon nähden. Palvelujen 

ostot ulkopuolisten sairaaloiden ostojen osalta ylittyivät 4 milj. eurolla ja aineiden ja tar-

vikkeiden hankinnat ylittyivät 750 te. 

 

Psykiatrinen tulosalue 

Psykiatrian tavoitteet ja mittarit eivät vielä ole kehittyneet toivotusti. Tarkastuslautakunta 

jäi edelleen kaipaamaan myös psykiatrisen tulosalueen osalta mitattavampia tavoitteita ja 

selkeitä mittareita.  

Kuntalaskutettavien käyntien lukumäärä lisääntyi 7 % ja lähetteiden määrä kasvoi edelli-

sestä vuodesta 3,2 %. Lastenpsykiatrian lähetteiden määrä kasvoi yli 10 % ja nuorisopsykiat-

rian lähes 10 %. Suurin osa lähetteistä (92 %) pystyttiin käsittelemään kolmen vuorokauden 

kuluessa.  

Positiivisena asiana todetaan, että nuorisopsykiatrian avo- ja osastohoidon tutkimus-, hoito- 

ja kuntoutusprosessia on kehitetty edelleen. Myös lastenpsykiatrialla kehittämistyötä on jat-

kettu ja aikuispsykiatrialla jatkettiin uudistettujen tutkimus- ja hoitoprosessien toiminta-

käytäntöjen juurruttamista. ECT-hoidon eli sähköhoidon kehittäminen on ollut keskeinen 

painopistealue ja tähän työhön on koulutettu sairaanhoitajia. 

Tilikaudella valmistui lisää kokemusasiantuntijoita ja nyt sairaanhoitopiirin alueelta löytyy 

yhteensä 23 koulutettua kokemusasiantuntijaa.  

Henkilöstön sairauspoissaolot lisääntyivät edellisvuoden tapaan noin 500:lla (12 %).  Käyty-

jen kehityskeskustelujen määrä nousi hieman, ollen nyt 52 % (edellisenä vuonna 47 %). Tar-

kastuslautakunta pitää tärkeänä tavoitteena, että kehityskeskustelut käydään vuosittain 

kaikkien kanssa. Henkilöstön koulutuspäivät laskivat edellisvuodesta.  

Lääkäreiden rekrytoinneissa oli edelleen haasteita, myös psykologien sijaisuuksiin oli aiem-

paa vaikeampi löytää tekijöitä. Hyvää on, että tulosalueella on valittu yhdeksi vuoden 2020 

kehitystavoitteeksi lääkäri- ja psykologien rekrytoinnin kehittäminen.  

Toimintakulut ylittyivät 0,5 milj. euroa, joista palvelujen ostoissa oli isoin ylitys budjetoi-

tuun nähden (0,7 milj. euroa). 
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Tukipalvelujen tulosalue 

Tukipalvelujen tulosalueella on asetettu mittarit, mutta tavoitetasot olivat jääneet asetta-

matta. Ilman konkreettisia tavoitetasoja on vaikeaa ottaa kantaa tavoitteiden toteutumi-

seen  

Tukipalveluilla on tärkeä rooli uuden sairaalan rakentamishankkeessa. Tarkastuslautakunta 

toistaa näkemyksensä, että Assi-hankkeen kustannusseurantaan on erittäin tärkeää osoittaa 

riittävät resurssit ja välineet.  

Kehityskeskustelujen toteuma nousi hieman edellisvuodesta ollen nyt 72 % (edellisenä 

vuonna 68 %). Koulutuspäivien määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Sairauspoissaolot lisääntyi-

vät vuodesta 2018 n. 4 %. Vuonna 2019 toteutetun työhyvinvointitutkimuksen (Työterveys-

laitos) mukaan tukipalvelujen henkilöstön työhyvinvointi on lisääntynyt kaikilla mittareilla. 

Edellinen kysely toteutettiin vuonna 2017.  

Tulosalueen tulos toteutui n. 2,5 milj. euroa budjetoitua heikompana. Palvelujen ostot ylit-

tivät talousarvion 2,1 milj. eurolla ja poistoja kirjattiin 2,3 milj. euroa budjetoitua enem-

män.  

6 Talous 

Tilikauden 2018 lopussa sairaanhoitopiirin taseessa kattamattomia alijäämiä oli noin 4,5 milj. eu-

roa, mutta myös 3,6 milj. eroa poistoeroa, joka tulkitaan ylijäämiä vastaavaksi eräksi. Tilikauden 

2019 tulos oli 2,7 milj. euroa alijäämäinen, jolloin taseen kattamaton alijäämä kasvoi noin 7,2 milj. 

euroon (poistoero huomioiden 3,6 milj. euroa). Kuntalain alijäämän kattamista koskevan säännök-

sen mukaan sekä taseen vanha että uusi, vuodelta 2019 syntynyt alijäämä on katettava vuonna 

2020. Sairaanhoitopiiri laati syksyllä 2019 uudistamis- ja tuottavuusohjelman, jonka mukaisia toi-

menpiteitä toteutettiin jo loppusyksystä. Suurin osa toimista kohdistuu kuitenkin vuodelle 2020.  

Talousarvio oli laadittu tasapainoon, niin että ta-

voitteena oli nollatulos. Tilikausi toteutui kuiten-

kin 2,7 milj. euroa alijäämäisenä. Investointime-

nojen yhteissumman talousarviotavoite oli 35,2 

milj. euroa, mutta tilikauden toteutunut inves-

tointimenojen yhteissumma oli 20,4 milj. euroa, 

josta uuden sairaalan suunnittelun osuus oli 9,6 

milj. euroa.  Investointien nettosumma oli 19,4 

milj. euroa. 

Kuntayhtymän kokonaispoistot tilikaudella olivat 

yli 12,1 milj. euroa ja talousarvio ylitettiin pois-

tojen osalta noin 2,2 milj. eurolla. Poistojen yli-

tykseen vaikutti hallituksen päättämä Ahveniston 

rakennuksista vuoden 2019 tilinpäätöksen yhtey-

dessä tehty 1 miljoonan euron suuruinen lisä-

poisto. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, 

että kuntayhtymässä tehdään perusteellinen 

suunnitelma Ahveniston sairaalarakennusten 

tasearvojen realistisuudesta ja niiden alaskir-

jaussuunnitelmasta. 

Liikelaitokset mukaan luettuna toimintatulot to-

teutuivat vain hieman talousarviota suurempina 

(noin 230 000 €), kun taas toimintamenot ylittyi-

vät noin 2,5 miljoonaa euroa.  

Talousarvion valmistelun yhteydessä kuntamak-

suja laskettiin noin 1,7 %, jolloin kuntayhtymän 

kuntamaksut olivat noin vuoden 2016 tasolla. 

Tämä aiheutti yhteensä noin 3,4 M€ vähennyksen 

kuntamaksuihin. 

 

Eniten talousarviosta poikkesivat seuraavat 

erät: 

• Palvelujen ostot ylittivät talousarvion 2,4 M€. 

• Aine- ja tarvikeostot ylittyivät 1,1 M€. 

• Vuokrat alittivat talousarvion noin 0,6 M€.  

• Poistoja ja arvonalentumisia tehtiin yhteensä 

2,2 M€ talousarviota enemmän. Ylityksestä 

kertaluonteisia poistoja oli 1 M€.  

• Satunnaiset tulot toteutuivat 1,3 M€ suurui-

sina, satunnaisia eriä ei ollut budjetoitu. 

• Investoinnit (netto) alittuivat n. 15,7 M€. 

Taseessa on kattamattomia alijäämiä tilikauden 

lopussa noin 7,18 M€, jotka tulee kattaa vuoden 

2020 aikana (poistoero huomioiden alijäämät 

3,6 M€).  
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Kuntayhtymän ulkoiset toimintakulut kasvoivat 

noin 1,9 % vuodesta 2018 (ed. vuonna kasvu oli 

2,0 %). Verrattuna muihin sairaanhoitopiireihin, 

toimintakulujen nousu oli maltillisempaa (shp:t 

yhteensä elo-joulukuu 2019: 6,0 %, vrt. 2016: 2,4 

%, lähde: Kuntaliitto). Henkilöstökulut kasvoivat 

2,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstö-

kulujen ennakoitua maltillisempaa kasvua selit-

tää virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkko-

jen tarkistukset ja henkilöstösivukulujen määrän 

lasku. 

Ulkopuolisten sairaaloiden määrärahaa alennet-

tiin talousarviovalmistelussa 43 M€:sta 40,5 

M€:oon, jotta kuntalaskutus saatiin halutulle ta-

solle. Tilikauden toteumaksi tuli kuitenkin 45,5 

M€ (määrärahaylitys n. 5 M€).  

Sairaanhoitopiirin tulosta paransi potilasvakuu-

tusmaksusta saatu hyvitys 2,5 M€.  

Jäsenkunnilta kerättyjen myyntitulojen muutos 

vuoden 2018 tammi-elokuusta vuoden 2019 

tammi-elokuuhun oli 0,3 % (vrt. sairaanhoitopiirit 

keskimäärin 4,0 %).  

Satunnaiseksi tuloksi kirjattiin Työsyke Oy:n 

myynnistä tuloutunut 1,3 M€. 

Kuntayhtymä otti vuoden aikana uutta lainaa 20 

M€ ja vanhoja lainoja lyhennettiin yhteensä 12,1 

M€. Kokonaisuudessa lainakanta kasvoi vuonna 

2019 noin 13 M€.  Investointien tulorahoitus laski 

38,7 %:iin (vuonna 2018 vastaava luku oli 99,9 %). 

Tunnusluku kuntayhtymän toiminnan ja inves-

tointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta 

osoittaa, että vuosien 2015–2019 aikana toimin-

nan ja investointien rahavirta on ollut 10,4 M€. 

Tämän verran siis toiminnasta ja investoin-

neista on kertynyt tulorahoitusta, jolla on voitu 

lyhentää lainoja. Investointimenot ovat talousar-

viossa yht. 7-14 M€ vuosittain ja 43 M€ yhteensä 

ajanjaksolla 2019–2022.   

 

 

 

 

 

 

 

 
TP2018 TA2019 TP2019 TOTEUMA-% 

Toimintatuotot 238 103 969 233 794 000 234 030 529 100,1 % 

Toimintakulut -222 359 476 -224 026 000 -226 499 087 101,1 % 

Vuosikate 16 427 501 9 968 000 7 911 804 79,4 % 

Investoinnit, netto -15 177 980 -35 192 000 -19 448 457 55,3 % 

Pitkäaik. lainojen lisäys 9 000 000 37 735 000 20 000 000 53 % 

Pitkäaik. lainojen vähennys -13 111 109 -12 511 000 -12 111 109 96,8 % 

Lyhytaik. lainojen muutos   -5 000 000  

  

Taulukko 1: Keskeisten talouslukujen toteuma ja vertailu talousarvioon (ulkoiset erät ml. liikelaitokset) 
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VUOSI MILJ. € MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN 

2010 150,20 + 2,7 % 

2011 159,65 + 6,2 % 

2012 162,65 + 1,9 % 

2013 168,90 + 3,8 % 

2014 177,35 + 5,0 % 

2015 184,12 + 3,8 % 

2016 191,25 + 3,9 % 

2017 196,30 + 2,6 % 

2018 197,66 + 0,7 % 

2019 194,23 - 1,7 % 

Taulukko 2 Kuntamaksujen toteutuma (ilman ensihoitoa, sisältää myös ulkopuoliset sairaalat)

 

7 Palveluiden kysyntä ja hoidon saatavuus 

Hoidon saatavuus on keskeinen tekijä kilpailussa potilaista muiden sairaaloiden ja yksityissektorin 

kanssa. Hoidon saatavuus toteutui pääsääntöisesti lain edellyttämissä määräajoissa ja parantui ta-

saisesti kaikilla tulosalueilla. Terveydenhuoltolain mukainen potilaan vapaa hoitopaikan valinta on 

edelleen lisännyt potilaiden hakeutumista sairaanhoitopiirin ulkopuolisiin sairaaloihin.

Palveluiden kysyntä jatkoi tasaista kasvuaan. Eri-

koissairaanhoidon palvelujen kysyntä lähetteillä 

mitattuna kasvoi 7,5 % verrattuna edelliseen vuo-

teen. Lähetemäärän kasvuun vaikutti kuitenkin 

vuonna 2019 muutettu sisäisten lähetteiden kir-

jauskäytäntö. Tämän muutoksen vaikutus oli 4,6 

%, jolloin todellinen kysynnän kasvu oli 2,8 %.  Sai-

raanhoitopiirin ulkopuolelta tulleiden lähetteiden 

määrä laski 22,2 % (+1,2 % vuonna 2018). Myös il-

man lähetettä tulleiden asiakkaiden määrä laski 

hieman edellisvuoteen nähden (-0,3 %).   

Palveluiden käyttö kuntalaskutettavien käyntien 

osalta kasvoi kokonaisuudessaan 3,5 %.  

Hoitoon odottavia oli jonoissa vuoden lopussa 

5519 potilasta (edellisenä vuonna 4559 potilasta), 

joista yli 6 kuukautta odottaneita oli 1,0 % kai-

kista odottaneista. Yli 6 kk hoitoon jonottaneiden 

määrä pysyi lähes ennallaan. Hoitoon odottavien 

määrä on kokonaisuudessaan kasvanut seuranta-

jaksolla.  

Ns. vapaista hakeutujista syntyi kuluja lähes 11,5 

M€ (vuonna 2018: 10,1 M€). KHSHP:ssa vapaiden 

 
Toimintakulut TA 
(€) 

Toimintakulut TOT 
(€) 

 Toteuma% Poikkeama 
€ 

 

Operatiivinen -70 264 800 -71 641 004  101,96 % 1 376 204   

Konservatiivinen -83 259 400 -87 886 136  105,56 % 4 626 736   

Psykiatria -20 277 500 -20 731 390  102,24 % 453 890   

Tukipalvelut -41 439 100 -42 181 601  101,79 % 742 501 
 

Yhtymähallinto -6 968 200 -1 941 814  27,87 % -5 026 386 
 

Tulosalueet yhteensä -222 209 000 -224 381 945  100,98 % 2 172 945 
 

Apuvälinekeskus -1 817 000 -2 117 142  116,52 % 300 142 
 

Shp yhteensä -224 026 000 -226 499 087  101,10 % 2 473 087 
 

Taulukko 3 Vuoden 2019 ulkoiset toimintakulut tulosalueittain 
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hakeutujien laskutus muilta sairaaloilta oli noin 

1,2 M€.  

Vapaista hakeutujista aiheutuvat kustannukset 

jatkoivat kasvuaan. Tarkastuslautakunta on 

huolissaan tästä kehityksestä.

8 Henkilöstö 

Strategian yhdeksi peruspilareista on nostettu henkilöstö ja strategiseksi tavoitteeksi palkitseva 

työ. Henkilöstönäkökulmaa on tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan edelleen pyritty huomioi-

maan sairaanhoitopiirin toiminnassa ja sen suunnittelussa. Kehittämistä kuitenkin edelleen tarvi-

taan, myös ’perusasioissa’, kuten kehityskeskustelujen käymisen osalta 

Kokonaishenkilöstömäärässä ei tapahtunut suuria 

muutoksia. Organisaatiomuutoksina 1.1.2019 al-

kaen tekstiilihuollon toiminnat ja henkilöstö siir-

tyivät tukipalveluista Päijät-Hämeen Tekstiili-

huolto Oy:lle ja kardiologinen vuodeosastohoito 

osastolta 6BK siirtyi Sydänsairaala Oy:lle. 

Uuden strategian myötä sairaanhoitopiirissä ta-

voitellaan merkittävää kulttuurinmuutosta, jossa 

toimivaltaa ja vastuuta jalkautetaan alaspäin 

työntekijöille. Yksi uuden strategian neljästä pe-

ruspilarista onkin henkilöstö ja palkitseva työ. 

Syksyllä 2019 sairaanhoitopiirissä toteutettiin 

laaja henkilöstön kulttuurikysely, jossa havaittiin 

merkittävää vaihtelua eri tehtävien ja yksiköiden 

välillä henkilöstötyytyväisyydessä. Erityisesti 

vaihtelua oli työn mielekkyydessä ja siinä, miten 

hyvin työhön liittyvien merkittävien asioiden ko-

ettiin toteutuvan. Kyselyn perusteella on perus-

tettu sairaanhoitopiirin arvojen määritystyö, 

mikä jatkuu vuonna 2020. 

Henkilöstön sairastavuus nousi hieman verrattuna 

edellisvuoteen, kokonaismäärä oli 16,6 pv (v. 

2018: 16,3 pv). Ammattiryhmien välillä on perin-

teisesti ollut suuria eroja. Huoltohenkilökunnan 

sairauspoissaolot ovat korkeimmat, 26,8 pv (v. 

2018: 26,9 pv). Hoitohenkilökunnan sairauspois-

saolopäivät olivat 17,1 pv (v. 2018: 16,7 pv), lää-

kärihenkilökunnan 8 pv (v. 2018: 8 pv), tutkimus-

henkilöstön 14,1 pv (v. 2018: 16,2 pv) ja toimis-

tohenkilöstön 14,1 pv (v. 2018: 10,7 pv). Tulos-

alueista eniten sairauspoissaoloja henkilötyö-

vuotta kohden oli tukipalveluiden tulosalueella, 

21,9 pv ja toiseksi eniten psykiatrian tulosalu-

eella, 20,2 pv.  

Sairauspoissaolot ovat edelleen korkealla tasolla 

esimerkiksi mielenterveyssyiden osalta, vaikka il-

miön voidaan nähdä olevan valtakunnallinen. 

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat edelleen ylei-

sin sairauspoissaolon syy, vaikka nämä poissaolot 

laskivat verrattuna edelliseen vuoteen. Kasvua oli 

hieman vammojen ja tapaturmien sekä hengitys-

elinsairauksien aiheuttamissa sairaspoissaoloissa.  

Koulutuspäivien määrä henkilötyövuotta kohden 

oli 3,3, pv, mikä oli viime vuoden tasossa (2018: 

3,4 pv/htv). Koko henkilöstön osalta koulutuspäi-

vien määrä oli 114 päivää vähemmän kuin edelli-

senä vuonna ja koulutukseen käytetty määräraha 

väheni selvästi. Koulutuspäivien vähenemisen 

syyt on tarpeen selvittää. Koulutettu henkilö-

kunta on kuitenkin tärkein sairaanhoitopiirin voi-

mavara kilpailtaessa potilaista muiden palvelun-

tuottajien kanssa.  

Eniten kouluttautuivat lääkärit, 7,5 pv (pv 2018: 

7,4 pv). Tutkimushenkilöstön koulutuspäivät oli-

vat 4,1 (v. 2018: 4,8 pv), hoitohenkilöstön 3 pv 

(v. 2018: 3,2 pv), toimistohenkilöstön 2,2 pv (v. 

2018: 2,2 pv)) ja huoltohenkilöstön 0,8 pv (v. 

2018: 0,8 pv). Ainoastaan lääkärihenkilöstön kou-

lutuspäivien määrä kasvoi, muiden ammattiryh-

mien osalta määrä laski tai pysyi ennallaan. 

Henkilöstökustannukset (palkat ja sivukulut) oli-

vat vuonna 2019 n. 101,2 milj. euroa, kun vuonna 

2018 vastaava luku oli n. 98,8 milj. euroa.
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9 Sairaanhoitopiirit vuonna 2019     

 

Yllä olevassa taulukossa on esitetty lukujen muutokset prosenteissa edelliseen vuoteen nähden. 

 

  

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Kanta-Hämeen shp 103,3 107,1 106,2 107,3 105,9 103,8 100,2 100,3

Sairaanhoitopiirit keskimäärin 104,2 104,2 105,5 104,8 106,4 105,1 105,1 102,8

Kanta-Hämeen shp 1,9 2,0 4,7 1,5 2,7 1,6 3,4 5,7

Sairaanhoitopiirit keskimäärin 4,6 6,2 3,7 2,4 2,7 3,1 4,9 5,3

Kanta-Hämeen shp 1,3 -0,7 14,9 8 10,9 6,2 9 18,6

Sairaanhoitopiirit keskimäärin 6,2 9,5 6,2 6,1 3,1 7 16,6 7,5

Kanta-Hämeen shp 2,5 2,7 0,6 -0,5 -1,6 -0,5 0,3 -0,3

Sairaanhoitopiirit keskimäärin 3,3 6,8 6,8 3,7 4,3 1,6 1,5 1,9

Kanta-Hämeen shp 2,5 4,6 -3,1 -2,3 -2 -0,8 2 0,8

Sairaanhoitopiirit keskimäärin 4,3 3,9 1,1 0,3 1,7 1,4 1,3 5,4

Kanta-Hämeen shp -1,7 2,8 3,6 2,9 4,3 5,2 3,3 3,7

Sairaanhoitopiirit keskimäärin 4,8 4,7 3,6 0,9 4,1 3,1 7,2 3,7

Kanta-Hämeen shp -1,9 2,1 2,7 3,7 3,7 5,2 4,3 3,3

Sairaanhoitopiirit keskimäärin 6,2 4,0 2,8 -0,4 3,9 2,5 8,1 4,1

Lähde:  Kuntaliitto, Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu 2019 

Henkilöstömenot

Toimintatuotot

Myyntituotot jäsenkunnilta

Sairaanhoitopiirit vuonna 2019

Toimintatulot % toimintamenoista

Toimintakulut

Palvelujen ostot

Aineet ja tarvikkeet
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Hämeenlinnassa 19.5.2020 

 

 

 

 Matti Hämäläinen, pj  Pekka Arvio, vpj 

  

 

Ritva Aho, jäsen  Heikki Koskela , jäsen   

 

 

Aira Suikki, jäsen 
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Lausunto tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomuksen edellyttämistä 
toimenpiteistä

Tässä lausunnossa on käsitelty tarkastuslautakunnan vuoden 2019 
arviointikertomuksen niitä kohtia, joihin tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota 
tai edellyttänyt korjaavia toimia. Näiden kohtien osalta on otsikon ”Lausunto” alla 
esitetty suunnitellut tai jo tehdyt toimenpiteet.

Arvio kuntayhtymän hallituksen laatiman toimintakertomuksen laadusta, 
luotettavuudesta ja kehittämistarpeesta

Arviointikertomus: Tarkastuslautakunta pitää erittäin tärkeänä, että 
kaikille tulosalueille asetetaan tavoitteet ja mittarit samalla tavalla niin, 
että ne on myös esitetty talousarviossa ja tilinpäätöksen talousarvion 
toteutumisvertailuissa samalla tavalla.

Lausunto:

Tulosalueiden tavoitteet ja mittarit on johdettu sairaanhoitopiirin 
tavoitteista. Toiminnan ja talouden mittareita seurataan kuukausittain 
tulosalueen johtoryhmässä, yksiköiden johtoryhmissä sekä 
palvelutuotannon johtoryhmässä.      

Tavoitteita kehitetään jatkuvasti paremmin mitattaviksi ja asia otetaan 
huomioon vuoden 2021 toimintasuunnitelmaa laadittaessa.

Koko sairaanhoitopiirin johtamisjärjestelmää kehitetään siten, että 
tulosalueiden tavoitteet ja niiden seuranta toteutetaan nykyistä 
tiiviimmin yhtymätasoisesti. Tästä vastaa sairaanhoitopiirin johtaja. 

Vuoden 2019 toiminnan painopistealueet ja strategian 
toteuttaminen

Arviointikertomus: Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että 
sairaanhoitopiirillä on voimassa oleva tulevaisuutta ohjaava strategia. 
Talousarvioon tulee sisällyttää strategiasta johdettavat 
talousarviotavoitteet. Alkuvuoden 2020 koronapandemia saattaa 
vaikuttaa merkittävästi strategian toteutumiseen. Myös vuoden 2020 
työehtosopimusneuvotteluilla voi olla vaikutuksia kuntayhtymän 
toimintaan ja talouteen.

Lausunto: 

Vuosittain asetettavat tavoitteet ja niiden toteutumista mittaavat mittarit 
perustuvat sairaanhoitopiirin strategiaan.
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Vuosi 2020 on koronapandemiasta johtuen poikkeuksellinen eikä 
kaikkia tavoitteita tästä syystä pystytä saavuttamaan. Poikkeuksellisesta 
tilanteesta huolimatta Kanta-Hämeen on huolehdittava itse 
mahdollisimman hyvin erikoissairaanhoidosta. Jos tilanne ei "kotona" 
ole kunnossa, potilaat voivat siirtyä joko lähetteellä tai vapaan valinnan 
perusteella toiseen sairaalaan hoidettavaksi. Tämä luo lisäkustannuksia 
ja heikentää oman toiminnan järjestämismahdollisuuksia.

Vuoden 2020 tilanteeseen palataan tarkemmin sen raportoinnin 
yhteydessä.  

Henkilöstökulttuurin muutostyö

Arviointikertomus: Kulttuurikyselyn tulokset osoittivat suurta vaihtelua 
eri tehtävien ja yksiköiden välillä henkilöstötyytyväisyydessä, mihin on 
tärkeää kiinnittää jatkuvaa huomiota. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä 
kehitystyötä, jolla pyritään vahvistamaan henkilöstön sitoutumista.

Lausunto:

Organisaation toimintakulttuurin muuttaminen on pitkäkestoinen ja 
monivaiheinen prosessi, joka onnistuessaan parantaa merkittävästi 
henkilöstön työtyytyväisyyttä. Prosessin eteenpäin vieminen on ollut 
haasteellista vuoden 2020 alkuvuoden aikana Covid-epidemian takia. 
Kulttuurikyselyn tulokset on käyty läpi jokaisen tulosalueen kanssa 
erikseen. Kulttuuriselvityksen tuotoksena on laadittu myös 
sairaanhoitopiirin arvot, jotka on julkistettu syyskuussa 2020. Johto on 
sitoutunut arvoihin ja tekee työtä myös koko muun henkilöstön 
sitouttamiseksi.           

COVID-epidemia on vaikuttanut myös niiden yksiköiden henkilöstön 
työtyytyväisyyteen ja jaksamiseen, joissa ei ole ollut COVID-potilaita 
hoidossa. Henkilöstön työtyytyväisyys on suurimmassa vaarassa niissä 
yksiköissä, joissa toteutetaan tai joudutaan toteuttamaan merkittäviä 
muutoksia, esimerkiksi ottamaan osastolle hoidettavaksi uusia 
potilasryhmiä. 

Tulosalueilla on tehty yksikkökohtaisia suunnitelmia ja toimenpiteitä, 
jotta yksiköiden erityispiirteet ja henkilöstö tulisi kuulluksi. Henkilöstön 
tukena tulosalueilla on johto sekä työterveyshuolto, työterveyspsykologi, 
työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmiehet. Covid-epidemian vuoksi 
työnohjaus, kehittämis- ja koulutuspäivät ovat vaihtuneet suurelta osin 
etätilaisuuksiin.

Sisäinen tiedottaminen erityisesti isoista muutoksista

Arviointikertomus: Sairaanhoitopiirissä on meneillään ja edessä 
todella suuria muutoksia, joiden suunnitteluun on otettu laajasti mukaan 
myös henkilökuntaa sekä on haluttu kuulla henkilöstön näkemyksiä ja 
tarjottu mahdollisuuksia osallistua kehitystyöhön. Tämä on tärkeää, 
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mutta vaarana voi olla, että henkilöstö ei koe tällaista kehitystyötä 
mielekkääksi ja kulmakivenä onkin löytää oikeat henkilöt näihin 
hankkeisiin.

Lausunto:

Sairaanhoitopiirissä on tiedostettu, että suuria hankkeita ja tehtäviä on 
paljon ja vaarana on, ettei henkilöstön aika riitä perehtymään näihin 
riittävästi, jotta osallistuminen olisi mielekästä. Sairaanhoitopiiri on 
käynnistänyt syyskuussa 2020 tulevaisuusohjelman valmistelun. 
Ohjelman tarkoituksena on priorisoida ja hankkeistaa keskeiset 
sairaanhoitopiirin toiminnallisten prosessien kehittämistavoitteet. 
Ohjelman avulla pyritään siihen, että henkilöstö voi keskittyä 
tärkeimmiksi priorisoituihin hankkeisiin ja pystyy suoriutumaan niistä 
mielekkäällä tavalla.  

Tarkastuslautakunta esittää alla eräitä huomioita kehitettävistä 
asioista vuotta 2019 koskevan arvioinnin perusteella

Ulkopuolisten sairaaloiden käyttö

Arviointikertomus: Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että 
talousarvio laaditaan totuudenmukaisesti erityisesti niiden määrärahojen 
osalta, joihin ei suoraan omin toimin päästä nopeasti vaikuttamaan. 
(esimerkiksi juuri ostot ulkopuolisista sairaaloista sisältäen potilaiden 
vapaan hakeutumisen).

Lausunto:

Covid-epidemian vuoksi vaikuttaa siltä, että vuonna 2020 ulkopuolisten 
sairaaloiden käyttö jää alle budjetoidun määrärahan. Vuoden 
ensimmäisten kuukausien toteuma näytti vapaan valinnan osalta 
kustannusten kasvun tasoittumista jo ennen COVID19-pandemian 
alkamista.                                                                   
Ulkopuolisten sairaaloiden käyttö on vaikeasti ennustettavissa. 
Tilastollisin menetelmin olisi mahdollista laatia budjetoinnin 
varmuustaso, joka vaatisi poliittista ohjausta. Talousarvio pyritään 
ulkopuolisten sairaaloiden käytön osalta laatimaan mahdollisimman 
realistiseksi. Samalla pyritään myös tiivistämään yhteistyötä 
maakunnan terveyskeskusten kanssa lähetekäytännön 
yhdenmukaistamiseksi.

ASSI-investointihankkeeseen liittyvät riskit

Arviointikertomus: Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että hankkeen 
kustannuksia seurataan säännöllisesti ja riittävällä tarkkuustasolla myös 
hallituksessa ja valtuustossa. Hanke on historiallisen iso kuntasektorin 
rahoittama investointi Kanta-Hämeessä ja jo tämänkin vuoksi hankkeen 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä seurannan merkitys 
korostuu. Kuten toimintakertomuksessa todetaan, seutukunnan 
erimielisyys hankkeen osalta on myös nähtävissä yhdeksi riskiksi. 
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Lausunto:
Assi-sairaalan rakentamisen käynnistymisen jälkeen hankkeen talous ja 
sen seuranta edellyttää sairaanhoitopiiriltä nykyistä suurempaa 
panostusta. Tästä syystä sairaanhoitopiiri on varautunut osoittamaan 
tähän tehtävään oman controllerin, jonka tehtävänä on 
sairaanhoitopiirin edustajana hankkeen talouden seuranta ja raportointi. 

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät riskit arvioidaan ennen 
toteutusvaiheen alkua. Hankkeen riskien seurantaan ja jatkuvaan 
arviointiin panostetaan sairaanhoitopiirissä osoittamalla toimintaan 
lisäresursseja.                                                        

Tulosalueet ovat olleet mukana sairaalan suunnittelussa, jotta 
toiminnalliset kokonaisuudet toteutuisivat mahdollisimman hyvin. Tämä 
on edellytys myös taloudellisten tavoitteiden onnistumiseen.

Assi-hankkeen projektijohtaja huolehtii jatkossa siitä, että hankkeen 
kustannukset ja eteneminen tuodaan jatkossa säännöllisesti 
sairaanhoitopiirin hallituksen ja valtuuston tietoon päätösasioina. 

Henkilöstön perehdytys

Arviointikertomus: Tarkastuslautakunta raportoi vuoden 2018 
arviointikertomuksessa huolestaan henkilökunnan perehdytyksen 
riittävyydestä. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että henkilöstö liikkuu 
joustavasti osastolta toiselle tarpeen mukaan, mutta tällöin riittävän 
perehdytyksen onnistuminen korostuu. Tarkastuslautakunta kuuli tämän 
vuoden arvioinnissa pääluottamusmiehiä ja uudistaa tämän huolensa.  
Liian vähäisen perehdytyksen vuoksi on riskinä, että henkilökunta ei 
halua liikkua yksiköiden ja osastojen välillä. On luonnollista, että 
henkilöstö pelkää vastuunottoa ilman riittävää perehdytystä.   

Lausunto:

Covid-epidemiasta johtuneen poikkeuksellisen kevään vuoksi 
operatiivisella tulosalueella jouduttiin pikakouluttamaan hoitohenkilöstöä 
toisiin yksiköihin ja erikoisaloihin. Tämä tehtiin moniammatillisesti. 
Perehdytys ja sen oikea määrä on aina yksilökohtainen ja siinä 
lähiesimiehen ja työntekijän keskinäinen arviointi on nostettava 
paremmin esille. 

Alun vaikeuksien jälkeen monet olivat kuitenkin tyytyväisiä saamaansa 
uuteen oppiin toisessa yksikössä. Vakinaisten varahenkilöiden 
sijoittumista ja osaamista on keskitetty entistä paremmin esim. n 
kuuman alueen tarpeisiin.    

Perehdyttämisen systematisointiin tulee jatkossa kiinnittää yhä 
enemmän huomiota, samoin henkilökohtaisen perehdytyssuunnitelman 
laatimiseen. Psykiatrisella tulosalueella on kehityshankkeena ollut 
sähköinen perehdytysjärjestelmä (Intro), jolla voidaan luoda yhtenäinen 
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rakenne koko organisaation henkilöstön perehdytykseen. Järjestelmää 
pilotoidaan tällä hetkellä useissa yksiköissä ja palaute järjestelmän 
toimivuudesta on ollut hyvä. Laajamittainen käyttöönotto kaikissa 
psykiatrian yksiköihin menee joko loppuvuoteen 2020 tai alkuvuoteen 
2021. 
Henkilöstöjohtaja vastaa siitä, että sairaanhoitopiiri kiirehtii 
systemaattisen perehdytysohjelman käyttöönottoa koko kuntayhtymän 
tasolla. 
                                                                                                                   
Varahenkilöstöä on lisätty suunnitelmallisesti ja tiimiytetty 
osaamisalueittain (akuutti, osasto/pkl ja psykiatria). Varahenkilöstön 
jakautumista tarkastellaan päivittäin 24/-yksiköiden esimiesten 
aamutapaamisessa ja kohdentumista tarpeenmukaisetsi seurataan.

Tulosaluekohtaiset tavoitteet - tarkastuslautakunnan huomioita

Operatiivinen tulosalue

Arviointikertomus: Henkilöstöä ja osaamista koskevat tavoitteet eivät 
toteutuneet kuin henkilöstömäärän osalta. Henkilöstökulut ylittivät 
budjetin, sairauspoissaolojen määrä kasvoi, koulutuspäivät ja 
kehityskeskustelut eivät toteutuneet suunnitellun mukaisesti. 
Henkilöstön työnkiertoa on jatkettu, nyt myös hoitotyön esimiesten 
välillä. Tämä on yksi keino vahvistaa henkilöstön osaamista.

Lausunto: 
Henkilöstökustannukset on vuodelle 2019 samoin kuin vuodelle 2020 
tehty kokonaisarviona perustuen edellisen vuoden käyttöön. Tästä 
syystä henkilöstökulujen arviointi koko sairaanhoitopiirin tasolla antaa 
paremman kokonaiskuvan määrärahojen riittävyydestä. 

Vuoden 2019 osalta koulutuspäivien väheneminen ja sen syyt 
selvitetään yhtymätasolla, kuten edellä on todettu. Kuluvana vuonna 
koulutuspäivien toteutuminen on ollut haasteellista, koska 
valtakunnallisten ja sisäisten koulutusten ajankohtia on muutettu tai niitä 
on peruttu. Tästä huolimatta koulutuspäivien ja kehityskeskusteluiden 
toteutumiseen kiinnitetään huomiota kuluvana vuonna.

Sairaspoissaolojen seurantaan ja niiden vähentämiseen tähtääviä 
toimia toteutetaan yhteistyössä henkilöstöyksikön ja työterveyshuollon 
kanssa. 

Työkierrossa on toteutettu pitkiä systemaattisia työkiertoja ja lyhyitä tai 
nopeita avunantoja yksiköiden välillä.

Vastuuhenkilöt tulosalueylilääkäri Kati Kortelainen ja tulosalueylihoitaja 
Mirja Ottman-Salminen                                                                               

Konservatiivinen tulosalue
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Arviointikertomus: Tavoitteiden arviointi on tulosalueen osalta 
jokseenkin hankalaa, koska tilinpäätöksessä ei ole otettu kantaa siihen, 
ovatko tavoitteet toteutuneet. Kaikille tavoitteille ei ollut konkreettisia 
mittareita. Tavoitteiden ja mittareiden asettamiseen tulisi kiinnittää 
huomiota. Kehityskeskustelut toteutuivat edellisvuotta paremmin, nyt 
kehityskeskustelu on käyty 57 %:n kanssa (v. 2018: 42 %). Edelleen 
luvun osalta on paljon parannettavaa. Käytyjen koulutuspäivien 
määrä/henkilö laski hieman edellisvuodesta. Sairauspoissaolot 
vähenivät 13,6 % edellisvuoteen verrattuna.

Lausunto:

Tavoitteiden ja mittareiden asetannassa vuodelle 2021 otetaan 
huomioon tarkastuslautakunnan esittämät huomiot. Pyrimme kuitenkin 
välttämään itsestäänselvyyksiä, kuten tähänkin asti. Keskeisiä 
strategisia mittareita käytetään sekä yhtymä- että tulosaluetasolla. 

Sairaalan käyttämä kehityskeskusteluja varten hankittu ohjelma ei ole 
käyttökelpoinen, eli osa toteutuneista kehityskeskusteluista jää 
katveeseen. Parannettavaa vielä kuitenkin on.

Vastuuhenkilöt: tulosalueylilääkäri Ari Palomäki ja tulosalueylihoitaja 
Marja Koljonen.

Psykiatrinen tulosalue

Arviointikertomus: Psykiatrian tavoitteet ja mittarit eivät vielä ole 
kehittyneet toivotusti. Tarkastuslautakunta jäi edelleen kaipaamaan 
myös psykiatrisen tulosalueen osalta mitattavampia tavoitteita ja 
selkeitä mittareita. Henkilöstön sairauspoissaolot lisääntyivät 
edellisvuoden tapaan noin 500:lla (12 %).  Käytyjen 
kehityskeskustelujen määrä nousi hieman, ollen nyt 52 % (edellisenä 
vuonna 47 %). Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä tavoitteena, että 
kehityskeskustelut käydään vuosittain kaikkien kanssa. Henkilöstön 
koulutuspäivät laskivat edellisvuodesta.
 
Lausunto:

Vuoden 2020 suunnitelmaan tavoitteiden mittaristoa on pyritty edelleen 
kehittämään, tavoitteena arvioida strukturoidummin tavoitteiden 
toteutumista. Keskeisiä strategisia mittareita käytetään sekä yhtymä- 
että tulosaluetasolla. Vuonna 2020 01-08/2020 sairauspoissaolojen 
määrä on koko tulosalueella vähentynyt 9,3 % verrattuna vuoden 2019 
vastaavaan ajankohtaan 01-08/2019. Kehityskeskusteluiden laajempi 
käyminen on tavoitteena.

Tulosalueen johdon tiheät vaihdokset ovat osaltaan haastaneet 
kehittämistä.
 
Vastuuhenkilöt: tulosalueylilääkäri Kati Kallio ja tuloalueylihoitaja Jaana 
Metsälä.
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Tukipalvelujen tulosalue

Arviointikertomus: Tukipalvelujen tulosalueella on asetettu mittarit, 
mutta tavoitetasot olivat jääneet asettamatta. Ilman konkreettisia 
tavoitetasoja on vaikeaa ottaa kantaa tavoitteiden toteutumiseen. 
Tukipalveluilla on tärkeä rooli uuden sairaalan rakentamishankkeessa. 
Tarkastuslautakunta toistaa näkemyksensä, että Assi-hankkeen 
kustannusseurantaan on erittäin tärkeää osoittaa riittävät resurssit ja 
välineet. Kehityskeskustelujen toteuma nousi hieman edellisvuodesta 
ollen nyt 72 % (edellisenä vuonna 68 %). Koulutuspäivien määrä pysyi 
edellisvuoden tasolla. Sairauspoissaolot lisääntyivät vuodesta 2018 n. 4 
%. 

Lausunto:

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet on tehty laadintahetkellä voimassa 
olleen sairaanhoitopiirin strategian mukaisesti. Keskeisiä strategisia 
mittareita käytetään sekä yhtymä- että tulosaluetasolla. Tukipalveluiden 
tavoitteet ja mittarit asetettiin sairaanhoitopiirin strategian mukaisesti 
sen kaikille osa-alueille. Sairaanhoitopiirille on tämän jälkeen laadittu 
uusi strategia, jonka osa-alueet ovat: Asiakas -laadukasta hoitoa sinua 
kuunnellen, henkilöstö - palkitseva työ, kumppanuudet - yhdessä arvoa 
asiakkaalle ja sijoitus terveyteen.

Tukipalveluiden tavoitteet ja mittarit asetetaan tulevana vuonna uuden 
strategian mukaisiksi. Samalla kiinnitetään huomiota tavoitetasojen 
määrittelyyn.

Vastuuhenkilö: talous- ja tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäki

Talous

Arviointikertomus: Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että 
kuntayhtymässä tehdään perusteellinen suunnitelma Ahveniston 
sairaalarakennusten tasearvojen realistisuudesta ja niiden 
alaskirjaussuunnitelmasta. Taseessa on kattamattomia alijäämiä 
tilikauden lopussa noin 7,18 M€, jotka tulee kattaa vuoden 2020 aikana 
(poistoero huomioiden alijäämät 3,6 M€).

Lausunto:

Ahveniston kiinteistöjen kehittäminen on osa uuden Assi-sairaalan 
suunnittelua. Sairaanhoitopiirin hallitus on 19.11.2019 hyväksynyt 
Ahveniston kiinteistöistä tehtävän lisäpoistosuunnitelman, jonka 
mukaan vuonna 2020 rakennuksista tehdään 2 milj. euron lisäpoisto ja 
vuosilta 2021 - 2024 3 milj. euroa kultakin vuodelta. Ahveniston 
rakennusten tasearvoja koskeva suunnittelu on liitetty osaksi uuden 
Assi-sairaalan talouden suunnittelua. Taloussuunnittelua vuosille 2021-
2025 tarkennetaan tämän selvityksen perusteella. Tästä vastaa talous- 
ja tukipalvelujohtaja.
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Sairaanhoitopiirin taseen alijäämät sekä vuodelta 2020 mahdollisesti 
syntyvä alijäämä tulee kuntalain mukaan kattaa vuoden 2020 loppuun 
mennessä. Sairaanhoitopiiri laatii alijäämien kattamista koskevan 
lisätalousarvion hallituksen ja valtuuston käsittelyyn syksyllä 2020.

Palveluiden kysyntä ja hoidon saatavuus

Arviointikertomus: Hoidon saatavuus on keskeinen tekijä kilpailussa 
potilaista muiden sairaaloiden ja yksityissektorin kanssa. Hoidon 
saatavuus toteutui pääsääntöisesti lain edellyttämissä määräajoissa ja 
parantui tasaisesti kaikilla tulosalueilla. Terveydenhuoltolain mukainen 
potilaan vapaa hoitopaikan valinta on edelleen lisännyt potilaiden 
hakeutumista sairaanhoitopiirin ulkopuolisiin sairaaloihin. Vapaista 
hakeutujista aiheutuvat kustannukset jatkoivat kasvuaan. 
Tarkastuslautakunta on huolissaan tästä kehityksestä.

Lausunto:

Hoidon saatavuus on elektiivisen leikkaustoiminnan osalta heikentynyt 
merkittävästi vuoden 2020 aikana. Tämän johdosta on tehty ns. EXIT-
suunnitelma (oman toiminnan tehostaminen, lisäsali yksityiseltä, lisätyö) 
Suunnitelman edellyttämät määrärahat sisältyivät sairaanhoitopiirin 
hallitukselle 8.9.2020 esitettyyn lisätalousarvioesitykseen, joka tuodaan 
valtuuston päätettäväksi 29.9.2020. Hoitovelan maksaminen tulee 
olemaan tulosalueen suurimpia haasteita vuoden 2020 ja 2021 aikana.  

Alkuvuoden 2020 aikana oli havaittavista vapaan valinnan käytössä 
kasvun taittumista, mutta lopullista arvioita ei ole COVID-epidemian 
vuoksi mahdollista vielä tehdä. Lähetteiden käsittelyyn on kiinnitetty 
erityistä huomiota ja tulokset ovat hyvällä tasolla. Talouden 
toteumalukuja heikentää fysiatrialle ohjautuvien lähetteiden suuri 
määrä, ja niistä osa tulee sairaalaan alun perin ortopedian erikoisalalle, 
josta ne ohjataan eteenpäin. Tällöin kolmen päivän käsittely (esim. 
torstaista sunnuntaihin) ei ole mahdollinen.

Vuoden 2020 poikkeuksellisessa tilanteessa hoidon saatavuus koko 
maassa on heikentynyt. 

Henkilöstö

Arviointikertomus: Strategian yhdeksi peruspilareista on nostettu 
henkilöstö ja strategiseksi tavoitteeksi palkitseva työ. 
Henkilöstönäkökulmaa on tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan 
edelleen pyritty huomioimaan sairaanhoitopiirin toiminnassa ja sen 
suunnittelussa. Kehittämistä kuitenkin edelleen tarvitaan, myös 
’perusasioissa’, kuten kehityskeskustelujen käymisen osalta.

Koulutuspäivien määrä henkilötyövuotta kohden oli 3,3, pv, mikä oli 
viime vuoden tasossa (2018: 3,4 pv/htv). Koko henkilöstön osalta 
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koulutuspäivien määrä oli 114 päivää vähemmän kuin edellisenä 
vuonna ja koulutukseen käytetty määräraha väheni selvästi.

Koulutuspäivien vähenemisen syyt on tarpeen selvittää.  Koulutettu 
henkilökunta on kuitenkin tärkein sairaanhoitopiirin voimavara 
kilpailtaessa potilaista muiden palveluntuottajien kanssa. 

Lausunto:

Vuonna 2019 koulutukseen varattua määrärahaa oli riittävästi. 
Koulutusten järjestäminen ja suunnittelu toteutetaan suurelta osin 
koulutuspalveluiden toimesta. Koulutuspalveluissa toimittiin vajaalla 
henkilöstöresurssilla käytännössä koko alkuvuosi, koulutuspäällikköä ei 
ollut ja koulutussihteerin tehtävää hoidettiin sijaisjärjestelyin ilman 
vakituista henkilöä. Kesän ja syksyn aikana tilannetta saatiin 
normalisoitua mutta koko vuoden osalta koulutustapahtumia ja -
tilaisuuksia ei voitu tarjota samalla tavalla kuin normaalisti tarjottaisiin. 
Tulosalueiden henkilöstön työtilanne oli myös sellainen, että niihin 
koulutuksiin joita oli tarjolla, osallistuminen ei aina ollut mahdollista. 

Vuoden 2020 osalta koulutuspäivien määrä tullee jäämään edelleen 
alhaiseksi koronatilanteesta johtuen.
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Taysin erva-alueen erikoissairaanhoidon 
järjestämissopimuksen arviointiraportti vuodelta 2019

Hallitus 29.9.2020 § 144

Valmistelija: johtajaylilääkäri Sally Järvelä puh. 040 578 4471

Terveydenhuoltolain 43 §:n mukaan erikoissairaanhoidon 
yhteensovittamiseksi erityisvastuualueen kuntayhtymien on tehtävä 
erikoissairaanhoidon järjestämissopimus kunnallisvaltuustokausittain. 
Järjestämissopimuksessa on terveydenhuollon 
järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon 
järjestämissopimuksesta annetun asetuksen (337/2011) mukaan 
sovittava erikoissairaanhoidon ja erityistason sairaanhoidon sekä 
kuntoutuksen yhteistyöstä ja työnjaosta. Sopimuksessa on sovittava, 
miten erityisvastuualueeseen kuuluvat sairaanhoitopiirit yhteistyössä 
toteuttavat toimintayksiköiden tarvitsemat hankintapalvelut, 
lääkehuollon, välinehuollon, kuljetus- ja varastointipalvelut, 
tietojärjestelmäratkaisut ja niiden kehittämisen, taudinmääritykseen 
liittyvät palvelut, taudinmääritykseen liittyvien näytteiden säilyttämisen, 
niiden mahdollinen tutkimuskäyttö ja niihin liittyvät käytännöt sekä muut 
tukipalvelut.

Viime vuoden arviointiraportin yhteenvedon laatiminen siirtyi syksylle 
keväisen koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi. 
Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) erityisvastuualueen 
sairaanhoitopiirit (Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirit) noudattivat terveydenhuoltolain edellyttämän 
järjestämissopimuksen mukaista yhteistyötä. Potilashoidolliseen 
yhteistyöhön oltiin pääosin varsin tyytyväisiä eikä keskittämisasetus ole 
tuonut merkittäviä muutoksia työnjakoon kokonaisuudessaan. Sipilän 
hallituksen ja valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen 
kaaduttua yhteistoiminta-alueen suunnittelu päättyi. Keskeisin 
yhteistyön muoto oli Tähtisairaalavalmistelu, jossa työstettiin erittäin 
aktiivisesti yhteistyön tiivistämistä kaikkien sairaanhoitopiirien kesken ja 
erityisesti Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osalta myös 
palvelutuotannon järjestämisen tiivistämistä arvioiden. Tays 
Kehitysyhtiön valmistelu oli tiivistä kaikkien sairaanhoitopiirien yhteisenä 
työskentelynä. Yhteisiksi keskeisiksi alkuvaiheen kehityskohteiksi 
valikoitiin hankinnat, koulutus ja asiakaslähtöiset palvelut. 

Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus päivitettiin keväällä 2020 
vuosille 2020-2021.

Liite (2) Arviointiraportti 2019

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää merkitä arviointiraportin 
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Yleistä

Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit (Etelä-Pohjanmaan, Kanta-
Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit) noudattivat terveydenhuoltolain edellyttämän järjestämissopi-
muksen mukaista yhteistyötä. Keskittämisasetuksen mukainen työnjako täsmentyi. Sipilän hallituksen ja val-
takunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kaaduttua yhteistoiminta-alueen suunnittelu päättyi.
Keskeisin yhteistyön muoto oli Tähtisairaalavalmistelu, jossa työstettiin erittäin aktiivisesti yhteistyön tiivis-
tämistä kaikkien sairaanhoitopiirien kesken. Tays Kehitysyhtiön valmistelu oli tiivistä. Kanta-Hämeen ja Pir-
kanmaan sairaanhoitopiirien viranhaltijat suunnittelivat yhteisen palvelutuotanto-organisaation muotoa ja
sisältöjä lukuisissa seminaareissa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Taysin erityisvastuualueen muiden sairaaloiden palveluiden myynnit ja os-
tot vuosina 2018-2019

PSHP:n myynnit 2018 (t€) 2019 (t€) Muutos (€) Muutos (%)
Kanta-Häme 26 568 31 163 4 595 17,3 %
Etelä-Pohjanmaa 21 974 25 748 3 774 17,2 %
Yhteensä 48 542 56 911 8 369 17,2 %

PSHP:n ostot 2018 (t€) 2019 (t€) Muutos (€) Muutos (%)
Kanta-Häme 1 434 1 562 128 8,9 %
Etelä-Pohjanmaa 749 912 163 21,8 %
Yhteensä 2 183 2 474 291 13,3 %

Lääketieteellinen toiminta

Potilashoidon yhteistyö oli vakiintunutta. Keskittämis- ja päivystysasetuksen mukainen työnjako täsmentyi.
Asetukset eivät kuitenkaan aiheuttaneet merkittäviä muutoksia aikaisempaan työnjakoon. Asetusten mukai-
sesti leikkaustoiminta oli päättynyt jo vuonna 2018 Forssan ja Vammalan sairaaloissa. Tays Hatanpäällä ja
Tays Valkeakoskella asetuksen mukainen leikkaustoiminta jatkui. Sydänsairaala Oy tuottaa sekä Pirkanmaan
että Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kardiologian palvelut. Tekonivelkirurgia on keskitetty Coxa Oy:öön.

Pääsääntöisesti Taysin erityisvastuualueen lääketieteellinen yhteistyö kuvautui hyvänä ja kitkattomana. Joil-
tain osin yhteistyö jopa lisääntyi vuonna 2019. Valikoiduilla kirurgisilla aloilla lähettävä lääkäri voi halutessaan
osallistua potilaan leikkaukseen Taysissa. Useilla erikoisaloilla pidettiin säännöllisiä, joko alueellisia tai valta-
kunnallisia videokokouksia. Myös hoitotyön yhteiset kokoukset vakiintuivat joillain erikoisaloilla.

Erikoisalojen yhteiset prosessit on sovittu ja yhteisiä linjauksia on haettu aktiivisesti. Tarvittaessa Tays tuki
loma-aikojen potilashoitoa myös muissa kuin keskittämisasetuksen mukaisissa potilasryhmissä. Pääosin po-
tilaat ohjattiin keskussairaaloiden jatkohoitoon kiitettävästi, joskin tähän on hyvä panostaa myös jatkossakin.

Vuosi 2019 oli Sisä-Suomen syöpäkeskuksen (FICAN Mid) ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Alueelli-
sen syöpäkeskuksen ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Alueellisen syöpäkeskuksen kliininen
työryhmä (entinen erityisvastuualueen syöpästrategiaryhmä) kokoontui kerran ja uutena käynnistynyt tie-
teellinen työryhmä piti aloituskokouksensa.
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Osana sosiaali- ja terveysministeriön (STM) palliatiivisen hoidon kehittämishanketta Tays erityisvastuualueen
työryhmä kartoitti vuonna 2019 erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien palliatiivisen hoidon nykytilan ja laati
suosituksen palliatiivisen hoidon palveluiden järjestämisestä erityisvastuualueella. Kaikkien sairaanhoitopii-
rien palliatiiviset palveluketjut päivitettiin nykyisten palveluiden puitteissa. Tays erityisvastuualueen toimijat
osallistuivat aktiivisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman palliatiivisen hoidon koulutushankkeen
(EduPal) toteuttamiseen alueen korkeakoulujen kanssa.

Erikoislääkärikoulutuksessa yhteistyö lisääntyi erikoistumisoikeuden hakuun liittyvissä haastatteluissa. Eri-
koistumiskoulutuksen muutoksia kuvataan tarkemmin raportin erillisessä osuudessa. Erikoislääkärien eläköi-
tyminen huoletti joitain alueita ja lääkäriresurssin vähäisyys näyttäytyi mm lasten- ja nuorisopsykiatrian ta-
kapäivystysten järjestelyissä. Valikoiduilla erikoisaloilla Tays tuki keskussairaaloiden toimintaa erikoislääkä-
rien työpanoksilla. Muutaman potilasryhmän osalta keskittämisasetuksen muutokset hiersivät erityisesti
EPSHP:n ja PSHP:n yhteistyötä.

Sairaanhoidolliset tukipalvelut

Fimlab Oy palvelee Suomessa neljää erityisvastuualuetta. Taysin erityisvastuualueella Fimlab vastaa koko-
naisvaltaisesti laboratoriopalveluista Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiireissä ja niiden jäsenkun-
nissa. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Fimlab tuottaa joitain palveluita. Yhtiö kilpailutti Taysin erityis-
vastuualueen diabeteksen hoitoon käytettävät laitteet, tarvikkeet ja niihin liittyvät pilvipalvelut.

Kuvantamispalveluiden yhteistyö toimi kuten edellisenä vuonna. Taysin kuvantamiskeskusliikelaitoksella on
konsultaatiosopimus erityisvastuualueen keskussairaaloiden kanssa. Tärkeitä yhteistyömuotoja ovat koulu-
tus kuvien tulkinnassa ja etälausunnot esimerkiksi hammasradiologiassa. Laajat unitutkimukset ja video-EEG-
tutkimukset tehdään yliopistosairaalassa. Kuvantamisen eri alueilla suunniteltiin Tähtisairaalan periaatteiden
mukaista yhteistyötä. Yhteistyön kehittäminen ja siirtäminen käytäntöön erityisesti Kanta-Hämeen sairaan-
hoitopiirin kanssa jatkuu vuonna 2020.

Tietohallinto

Erityisvastuualueen tietohallintojohtajat tekivät tiivistä yhteistyötä UNA-arkkitehtuurin mukaisesti. Sen puit-
teissa sovittiin yhteisestä etenemisestä asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittämisessä ja yhtenäistämi-
sessä. Alueella on käytössä CGI Uranus/Omni-tuoteperhe ja Lifecare-järjestelmät. Kehitysyhteistyön osana
rakennettiin tiedolla johtamisen arkkitehtuuria ja digisairaalaratkaisujen yhteen toimivuutta. Digisairaalan
yhteistyössä halutaan mahdollistaa yhtenäiset digitaaliset palvelupolut asiakkaille. Erityisvastuualueella on
käytössä Oma-konseptin ja HYVIS-alustan ratkaisut.  Kuvantamisen yhteiseen järjestelmään ei vielä päästy,
vaikka tekninen yhteensopivuus on jo määritelty. Myös eri ICT-toimittajien palvelujen toimivuutta ja kehittä-
misen mahdollisuuksia arvioitiin yhdessä.
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Yhteishankinnat

Vuosi 2019 oli neljäs Tuomi Logistiikan toimintavuosi Taysin erityisvastuualueen yhteishankintojen toteutta-
jana. Vuoden 2019 aikana saatettiin vireille 13 tarjouspyyntöä ja uudet hankintapäätökset tehtiin 16 hankin-
taryhmässä. Optiokausi otettiin käyttöön viiden hankintaryhmän osalta (desinfektioaineet ja -tarvikkeet, dia-
betestarvikkeet, henkilöhygieniatuotteet, steriloinnin tarvikkeet ja traumatologian tarvikkeet).

Toimintakauden aikana Tuomi Logistiikka jatkoi Tampereen kaupungin sopimusten synkronointia erityisvas-
tuualueen hankintaryhmien kanssa, jotta yhteishankinnassa saavutettaisiin mahdollisimman hyvä volyymi-
hyöty erityisesti perusterveydenhuollon tarvikkeiden osalta. Lisäksi sopimusvolyymeihin sisällytettiin laa-
jempi määrä Pirkanmaan kuntien hoitotarvikehankintoja.

Tuotteiden hintakehitys

Alla esitetty kuvaaja kuvaa tuotekorin hintakehitystä. Kori koostuu 16 eri tuotteesta, jotka ovat keskeisiä
perustuotteita kaikkien sairaaloiden toiminnassa.

Inflaation vaikutusta ei ole huomioitu korin hintakehityksessä. Tuotteiden hintataso on pysynyt lähes ennallaan vuodesta 2009.
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Yhteenveto kilpailutettujen sopimusten euromääräisistä vaikutuksista

Yhteensä kilpailutetuilla sopimuksilla on saavutettu noin 1,2 miljoonan euron säästövaikutus.

Tutkimus, koulutus ja kehittäminen

Erityisvastuualueen yhteinen tutkimusstrategia uudistettiin vuosille 2019-2023. Siinä pyritään tiivistämään
yhteistyötä sairaaloiden, perusterveydenhuollon ja Tampereen yliopiston välillä. Strategian päätavoitteet
ovat:

· Kliinisen tutkijan ja tutkimushoitajan urapolun tukeminen
· Hoidon vaikuttavuus tutkimuksen kärjeksi
· Potilastiedon saatavuuden ja analyysimenetelmien kehittäminen
· Biopankin monipuolinen hyödyntäminen
· Kansallinen ja kansainvälinen verkottumisen tehostaminen
· Ekosysteemit tutkimuksen tueksi

Taysin erityisvastuualueen tutkimustoimikunta myönsi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen organisaatioi-
den lisäksi erityisvastuualueelle kaikkiaan 9 tutkimukselle rahoitusta yhteensä 274 724€.

EPSHP: 8 tutkimukselle yhteensä 238 051€ (7,4% kokonaismyönnöstä)

KHSHP: 1 tutkimukselle yhteensä 36 673€ (1,1% kokonaismyönnöistä)

Tuoteryhmä
Laskennallinen
säästö vuodessa (€)

Sopimuksen vuosiarvo
(€)

Diatermialaitteet ja savuimulaitteet + laitesidonnaiset kulutustarvikkeet Ei vertailulaskelmaa 240 000
Gastroenterologian tarvikkeet - ERCP tarvikkeet 55 300-70 000 1 000 000
Hammas- ja oikomishoidon tarveaineet ja tarvikkeet 6 200 400 000
Hoitotarvike- ja elvytysvaunut Ei vertailulaskelmaa 125 000
Infuusioautomaatit ja ruiskupumput 7 800 370 000
Imulaitteiden tarvikkeet -20 700 1 000 000
Kivunhoitopumput sekä niiden laitesidonnaiset kulutustarvikkeet 0 100 000
Kotihoidon hengityksenapulaitteet
- Hengityksenapulaitteiden maskit 429 500 2 000 000
- Happirikastin, kotimalli 4 560
- Matkahappirikastin 22 000
- Kaksoispaineventilaattorit 26 550
- Adaptiivinen servoventilaattori 2 000
- CPAP-laitteet ja respiraattorit 250 000 1 500 000
Leikkaustekstiilit, osa I 56 000 500 000
Leikkaustekstiilit, osa II 140 500 2 000 000
Neuromodulaation asennuspaketit 83 000 1 000 000
- Vagushermostimulaattorit
- Selkäydinstimulaattorit
- Sakraalisen neuromodulaation asennuspaketit
Neuromodulaation asennuspaketit
- Syväaivostimulaattorit 70 000-90 000 1 000 000
Sairaalasängyt, yöpöydät, tutkimuspöydät ja paarit -10 000 300 000
Sähköiset imulaitteet sekä niiden laitesidonnaiset tarvikkeet Ei vertailulaskelmaa 25 000
Sähköntoimitus ja salkunhoito Ei vertailulaskelmaa 3 750 000-5 000 000
Särmäis- ja lääkejäteastiat 40 000 95 000

YHTEENSÄ 1.162.710 - 1.197.410 15.405.000-16.655.000
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Tiedejulkaisuja syntyi erityisvastuualueella yhteensä 1175 kpl (vuonna 2018: 1116 kpl, vuonna 2017: 1272
kpl).

Tiedejulkaisut erityisvastuualueella vuonna 2019

Sairaanhoitopiiri Julkaisujen lkm Jufo-pisteet Yhteisjulkaisut
lkm

Yhteisjulkaisut
%

Etelä-Pohjanmaa 94 111 54 57
Kanta-Häme 28 28 14 50
Pirkanmaa 1139 1185 69 6

Yliopistosairaalat ja keskussairaalat ovat keskeisiä niin lääkäri- kuin hoitohenkilökunnan perus-, erikoistumis-
ja täydennyskoulutuksessa. Sairaalat tekevät tiivistä yhteistyötä yliopiston ja ammattikorkeakoulujen kanssa.
Erikoislääkärikoulutuksessa on käynnissä pitkään valmisteltu uudistus, jonka tavoitteena on parantaa koulu-
tuksen laatua ja turvata riittävä määrä erikoislääkäreitä kaikilla erikoisaloilla koko Suomessa. Koulutusuudis-
tus etenee vaiheittain STM:n koordinaatiojaoston laatiman toimenpideohjelman mukaisesti. Kaikille yliopis-
tosairaala-alueille on nimetty uudistuksesta vastaavat koordinaattorit.

Koulutusuudistuksen ydinasia on osaamisperusteisuus. Taysin erityisvastuualueen erikoislääkäreille on tar-
jottu pedagogista koulutusta mm. osaamisen arviointiin ja palautteen antamiseen syksystä 2018 alkaen.
Vuonna 2019 kurssin suoritti 40 erikoislääkäriä.

Erikoislääkärikoulutuksen uudistuksen käytännön toteuttamista varten Taysin erityisvastuualueen sairaaloi-
hin nimitettiin vuonna 2019 25 koulutusvastuulääkäriä (kova-lääkäriä) erikoislääkärikoulutuksen suunnitel-
mallisuuden ja laadun parantamiseksi. Kova-lääkärin tehtävänä on erikoistuvien koulutuksen suunnittelu ja
seuranta klinikoissa sekä osaamisperustaisen koulutuksen käytännön toteutuksen edistäminen yhteistyössä
erikoisalan professorin ja ylilääkärin sekä kouluttajien kanssa.

Vuoden 2019 alusta siirryttiin yliopistojen kanssa yhdessä valmistelemaan yhtenäiseen ja avoimeen opinto-
oikeuden haku- ja valintamenettelyyn. Erikoisalojen koulutustarvearvio päivitettiin. Taysin erityisvastuualu-
een koulutustarve on n. 130-140 uutta erikoislääkäriä vuosittain. Suurin suhteellinen koulutuksen lisäystarve
on akuuttilääketieteessä, fysiatriassa, keuhkosairauksissa, neurologiassa sekä psykiatrian ja laboratoriolää-
ketieteen aloilla.

Hoitotyön johtajien kehittämispäivät

Erityisvastuualueen hoitotyön johtajille järjestettiin kaksi kehittämispäivää vuonna 2019. Kesäkuun kehittä-
mispäivän teemoina olivat Tähtisairaalan hoitotyö, hoitotyön brändin rakentaminen, näyttöön perustuva toi-
minta, tiedolla johtaminen ja hoitotyön laadun ja vaikuttavuuden johtaminen. Joulukuun kehittämispäivässä
käsiteltiin kokemusasiantuntijuutta, Tays Kehitysyhtiön valmistelua ja toimintalähtöistä työvuorosuunnitte-
lua.
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Hoitotyön kehittäminen, hoitotieteellinen tutkimus ja näyttöön perustuva
toiminta

Erityisvastuualueen hallintoylihoitajat ja johtajaylihoitaja kokoontuivat neljä kertaa vuoden 2019 aikana. Ko-
kousten vakioaiheena käsiteltiin Tähtisairaala-hanketta ja sen alatyöryhmien valmistelun etenemistä. Muita
käsiteltyjä aiheita olivat sairaanhoitopiirien ajankohtaiset asiat, magneettisairaalamalli, hoitotieteellisen tut-
kimuksen ja hoitotyön kehittäminen, erityisvastuualueen hoitotieteellisen tutkimus- ja kehittämisohjelman
päivitystyö ja Hallintoylihoitajat ry:ssä käsitellyt aiheet.

Erityisvastuualueen ammattikorkeakoulujen, sairaanhoitopiirin ja Tampereen yliopiston (hoitotiede) välisiä
yhteistyöneuvotteluja järjestettiin kaksi vuonna 2019. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä järjestettiin arvioin-
tiylihoitajan vetämänä 12 hoitotyön kehittämistä, johtamista ja uusinta tutkimustietoa käsittelevää hoitotyön
tilaisuutta. Yhteisesti arvioitiin myös hoitotyön raportointikäytäntöjen nykytilaa eri sairaanhoitopiirissä. Tays
on arviointiylihoitajan johdolla mukana kansallisessa hoitotyön kehittämisverkostossa, nk. Hoiverkessä. Hoi-
totyön kansallisen vertaiskehittämisen tavoite on luoda Suomeen hoitotyön laadun mittaamisen, tunnuslu-
kutuotannon, arvioinnin ja kehittämisen järjestelmä osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden
laatutyötä. Verkostoon liittymistä tarjottiin myös Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireille,
joista jälkimmäinen liittyi mukaan. Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä on koordinointitehtävä laadun mittaami-
sen ja arvioinnin toteuttamisessa verkostoon kuuluvien sairaaloiden osalta.

Vuoden 2019 aikana aloitettiin arviointiylihoitajan vetämänä Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvas-
tuualueen TAys/ERVA hoitotieteellisen kehittämis-ja tutkimusohjelman laadinta. Ohjelman laadinnassa ovat
mukana edustajat eri sairaanhoitopiireistä. Ohjelma valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Terveydenhuollon menetelmien arviointi ja uusien menetelmien käyttöön-
otto

Taysin arviointiylilääkäri edisti menetelmien arvioinnin ja vaikuttavuuden kehittämistä aikaisemmin sovitun
mukaisesti. Erityisvastuualueen yhteistyö oli kansallisen FINCCHTA- verkoston, Palveluvalikoimaneuvoston
sekä Taysissa tehtyjen arviointien kommentoinnin ja tiedon välittämisen tasolla säännöllistä. Yhteisesti on
sovittu, että lääkitysarviot ja -päätökset ovat suoraan kaikkien sairaaloiden käytettävissä.

Valmiussuunnittelu

Taysin erityisvastuualueen valmiussuunnittelun ohjausryhmä kokoontui vuonna 2019 kaksi kertaa. Jälkim-
mäisen kokouksen yhteydessä oli tutustuminen Riihimäellä Sotilaslääketieteen keskukseen, jossa oli lääkin-
täsimulaatiostudion esittely ja tutustuminen Pirkanmaan TEMS-ryhmän ja poliisin taktisen ensihoidon simu-
laatiokoulutukseen. Kokouksissa käsiteltiin mm. tilannekuvan muodostamista erityisvastuualueella, Länsi- ja
Sisä-Suomen aluehallintoviraston valmiusharjoitusta väestönsuojeluteemalla, henkilövarauksia puolustus-
voimilta, pandemiaan varautumista sekä tietojärjestelmäkatkoksesta toipumista.
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Tähtisairaala

Tähtisairaala-hankkeen suunnittelu oli laajamittaista. Yhteistyö keskittyi keväällä 2019 perustetun alustayh-
tiön toimintojen muodostamiseen, joka eteni Tays kehitysyhtiö Oy:n perustamiseen vuoden 2020 alussa. Ke-
hitysyhtiöön liittyvä valmistelu on ollut koko erityisvastuualueen tasoista yhteistyötä.

Ammattilaiset osallistuivat vuoden 2019 aikana Tähtisairaalan valmisteluun laajasti. Alkuvuodesta henkilös-
tön nimittämät edustajat osallistuivat henkilöstötyöpajoihin ja tämän jälkeen suppeampi joukko skenaario-
työpajoihin. Tähtisairaalan ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa ja työvaliokunta useita kertoja. Valmistelun
yhteydessä edistettiin myös muita erityisvastuualueen asioita sekä jaettiin tietoa ajankohtaisista asioista. Yh-
teiset yhteistoimintakokoukset järjestettiin keväällä ja syksyllä.

Kaikki sairaanhoitopiirit tekivät päätökset kehitysyhtiön perustamisesta marras-joulukuussa 2019. Vaikka ke-
hitysyhtiön palvelusisällöt jäivät aloitusvaiheessa alun perin suunniteltua suppeammiksi, on yhtiöllä hyvä
mahdollisuus vastata yhteisiin haasteisiin hankintojen, palvelukehittämisen sekä opetuksen ja koulutuksen
alueilla.

Laajemman yhteistyön selvittämisen rinnalla käynnistyivät KHSHP:n ja PSHP:n palvelutuotannon yhteistyö-
projektit. Kuvantamistoiminnot kattava varsinainen selvitystyö aloitettiin vuoden 2019 alussa. Työn tulok-
sena päätettiin, että yhteistyötä kehitetään jatkossa erityisesti seuraavilla alueilla: toiminnallinen yhteistyö
erikseen sovittavilla modaliteeteilla, tietojärjestelmien ja toiminnanohjauksen yhtenäistäminen, koulutusjär-
jestelmät, päivystystoiminnan ja poikkeustilanteiden haasteet sekä hankinnat.

Tuleksen (ortopedia, traumatologia, käsikirurgia, fysiatria ja ortopedinen kuntoutus) esiselvitys käynnistyi
syksyllä 2019 liittyen keskittämisasetuksen tuomiin muutoksiin ja osaltaan myös tekonivelsairaala Coxan laa-
jentumissuunnitelmiin Kanta-Hämeen keskussairaalaan. Esiselvityksessä kartoitettiin palveluverkkoa, poti-
lasryhmien jaottelua sektoreittain ja yhteistyön tiivistämisen muotoja.

Urologian projekti alkoi lokakuussa 2019, jolloin todettiin yhteistyön tahtotilan olevan vahva. Yhteinen työ
keskittyi alkuvaiheessa KHSHP:n urologian vahvistamiseen PSHP:n tuella. Silmätautien valmistelu pohjautui
yhteisten toimintamallien ja mahdollisten yhteisvirkojen valmisteluun. 2.-3.12.2019 pidettiin molempien
(PSHP ja KHSHP) sairaanhoitopiirien johdon yhteinen Tulevaisuuden seminaari, jossa yhteistyön tahtotilan
todettiin olevan hyvän. Erikoissairaanhoidon yhteisen palvelutuotannon muodostamiseen liittyvän tavoit-
teen osalta hanke sisälsi laajan suunnittelun ja valmistelun. Seminaarissa tunnistettiin useita kehitysalueita
ja konkreettisia yhteistyöhankkeita.

Erityisvastuualueen asiakaspalvelu-asiantuntijatyöryhmä

Erityisvastuualueen asiakaspalvelu-asiantuntijatyöryhmä kokoontui kaksi kertaa vuoden 2019 aikana. Ko-
kouksissa keskusteltiin palvelukokemusprosessin yhdenmukaistamisesta tietojen vertailtavuuden mahdollis-
tamiseksi, yleisesti palvelukokemusmittarin sisällöstä ja tiedonkeruutavoista, tarkastelun laajentamisesta
psykiatria/somaattinen näkökulmaan tai koskemaan esim. suurempia erikoisaloja sekä mahdollisuuksista
vastausprosentin parantamiseen ja vastausten erottelevaisuuden lisäämiseen. Kevään kokouksessa nimetyn
pientyöryhmän tehtäväksi jäi laatia suunnitelma palvelukokemusprosessin yhdenmukaistamiseksi.
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Kokouksissa keskusteltiin myös työryhmän tavoitteista ja jatkosuunnitelmista sekä roolista suhteessa Tays
Kehitysyhtiön Asiakaslähtöisyys palvelujen kehittämisessä- alatyöryhmän suunnitelmiin. Asiakaspalvelu –asi-
antuntijatyöryhmä päätti jatkaa työskentelyä järjestämis- ja yhteistyösopimus- sekä palvelukokemusmittari-
teemojen pohjalta myös vuonna 2020. Tavoitteeksi asetettiin myös saada selkeä roolitus kehitysyhtiön ja
asiantuntijatyöryhmän kesken vuoden 2020 aikana.

Erityisvastuualueen hallinto

Taysin erityisvastuualueen johtoryhmä kokoontui vuonna 2019 kaksi (2) kertaa ja yhteistoimintaelin yhden
(1) kerran. Keskeisiä käsiteltäviä aiheita olivat Tähtisairaala, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja erityis-
vastuualueen järjestämissopimuksen arvioiminen. Tähtisairaalavalmistelu oli intensiivistä, jolloin sen osalta
erityisvastuualueen johto ja luottamushenkilöt tapasivat toisiaan säännöllisesti.

Yhteenveto

Taysin erityisvastuualueen yhteistoiminta on ollut edelleen vakiintunutta ja hyvää. Potilashoidolliseen yhteis-
työhön oltiin pääosin varsin tyytyväisiä eikä keskittämisasetus tuonut merkittäviä muutoksia työnjakoon ko-
konaisuudessaan. Vuonna 2019 Tähtisairaalavalmistelu oli intensiivistä, ja tiivisti sekä johdon että henkilös-
tön kanssakäymistä. Tays Kehitysyhtiön ja PSHP:n ja KHSHP:n yhteisen palvelutuotannon suunnittelut vaati-
vat runsaasti työpanosta.

Taysin erityisvastuualueen johtoryhmän ja yhteistyöelimen kokousten si-
sällöt vuonna 2019

Erityisvastuualueen johtoryhmän kokoukset

· Sisäisen tarkastuksen järjestelyt ja aiheet
· Taysin erityisvastuualueen järjestämissopimus ja sen päivitys
· Ajankohtaiskatsaus sote-tilanteesta
· Tilinpäätöstiedot
· Lääkärihelikopteritoiminta
· Erikoislääkärikoulutuksen kehittäminen ja koordinaatio
· Keskosten ambulanssikuljetukset
· Syöpäkeskushanke

Yhteistyöelimen kokoukset

· Tähtisairaala-hanke
· Taysin erityisvastuualueen järjestämissopimuksen mukaisen toiminnan arviointi
· Taysin erityisvastuualueen järjestämissopimus ja sen päivitystilanne
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Kuntayhtymän hallituksen ja valtuuston kokousaikataulu 
kevätkaudella 2021

Hallitus 24.11.2020 § 174

Valmistelija: hallintojohtaja Miia Luukko puh. 045 7734 5790

Kuntayhtymän hallitus kokoontuu kuukausittain ja valtuusto 
pääsääntöisesti kaksi kertaa kevätkaudella ja kaksi kertaa syyskaudella. 
Kokousaikataulut kevätkaudelle 2021 on suunniteltu seuraavasti: 

Hallituksen kokoukset:
- tiistai 26.1. klo 16 
- tiistai 23.2. klo 16 
- tiistai 30.3. klo 15.30
- tiistai 27.4. klo 16
- tiistai 18.5. klo 16 
- tiistai 8.6. klo 15.30

Hallituksen iltakoulut:
- tiistai 16.2. klo 16
- tiistai 11.5. klo 16

Valtuuston kokoukset: 
- tiistai 30.3. klo 12 alkaen info ja kokous klo 15
- tiistai 8.6. klo 12 alkaen info ja kokous klo 15

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus 

1) hyväksyy kevätkauden 2021 hallituksen kokousaikataulun esitetyn 
mukaisena sekä

2) esittää valtuustolle, että se hyväksyy kevätkauden 2021 valtuuston 
kokousaikataulun esitetyn mukaisena.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 15.12.2020 § 42

Hallitus: Valtuusto hyväksyy kevätkauden 2021 valtuuston 
kokousaikataulun esitetyn mukaisena.

Päätös: 

42. §

Valtuusto Kokouspäivä

15.12.2020

Esityslista
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Ensihoidon palvelutasopäätöksen hyväksyminen vuodelle 
2021

Hallitus 24.11.2020 § 176

Valmistelija: johtajaylilääkäri Sally Järvelä puh. 040 578 4471
 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 39 - 41 §:ssä määritetään 
sairaanhoitopiirien velvollisuudesta järjestää alueensa ensihoitopalvelu. 
Terveydenhuoltolain 39 §:ssä todetaan, että sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä tekee ensihoidon palvelutasopäätöksen. 
Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, 
palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvilta edellytetty koulutus, 
erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen valmistelemat tavoitteet ajasta, 
jossa väestö tavoitetaan, ja muut alueen ensihoitopalvelun 
järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. Palvelutasopäätöksessä on 
määriteltävä ensihoitopalvelun sisältö siten, että palvelu toteutetaan 
tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja siinä otetaan huomioon 
ensihoidon ruuhkatilanteet sekä erityisvastuualueen resurssit.

Ensihoidon palvelutasopäätöksen sisällöstä määritetään tarkemmin 
sosiaali- ja terveysministeriön ensihoitopalvelusta antamassa 
asetuksessa (585/2017). Asetuksen 4 §:n mukaan 
palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun tavoittamisajat 
erityisvastuualueittain ja muu sisältö ensihoitopalvelun toiminta-alueella. 
Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, 
palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvilta edellytetty koulutus, 
väestön tavoittamista kuvaavat tavoiteajat erityisvastuualueittain 
yhdenvertaisesti valmisteltuna, ja muut alueen ensihoitopalvelun 
järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. Palvelutasopäätöksen on 
perustuttava ensihoitokeskuksen johdolla erityisvastuualueittain 
valmisteltavaan riskianalyysiin. Palvelutasopäätöksen tavoiteajat 
vuodelle 2021 pysyvät ennallaan.

A-B Tehtävät

Alueluokka Mediaani 90 %
Ydinkeskusta 6 min 10 min
Muu taajama 8 min 16 min
Asuttu maaseutu 15 min 30 min

 C-D Tehtävät

Riskiluokka (koko maakunta) 90 %
C 30 min
D 120 min

43. §
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Vuodelle 2021 ensihoidon palvelutasopäätös on valmisteltu aiempien 
vuosien tapaan yhdessä erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen 
kanssa. Tavoitetaso on Tays ERVAn kanssa yhteinen. 

Vuoden 2020 aikana palvelutason mukaisista tavoiteajoista ollaan 
joiltain osin jääty. Poikkeamat ovat kuitenkin vähäisiä ja liittyvät ennen 
kaikkea COVID19 epidemian aiheuttamaan varautumisen ja valmiuden 
aiheuttamiin toimiin, mm. yksiköiden puhdistukseen tehtävien välillä.   

Palvelutasopäätökseen ei esitetä merkittäviä muutoksia verrattuna 
vuoden 2020 päätökseen. Teknisenä muutoksena karttaruudukkoon 
2020 aikana tuli karttaruudukon muodon muutoksen seurauksena 
joitakin ydintaajamaruudukkoja lisää. Ainoana selvänä toiminnallisena 
muutoksena varaudutaan tarvittaessa nostamaan ensihoidon 
tilannekeskuksen toimintaa. Nykyisellään ensihoidon tilannekeskus 
toimii joka päivä klo 08-20, mutta se on kyettävä tarpeen vaatiessa 
laajentamaan ympärivuorokautiseksi. Tämän toiminnan on arvioitu 
olevan edellytys palvelutasopäätöksen toteutumiselle etenkin silloin, jos 
koronapandemian tai muun syyn vuoksi kulloinkin käytettävissä olevien 
yksiköiden todellinen osuus on aiempaa alhaisempi. Lisäksi 
suunniteltujen talouden tasapainottamistoimien vuoksi on 2021 aiempaa 
useamman tilanteita, että yksittäisiä yksiköitä jää pois 
päivittäisvahvuudesta lyhyiden sairaslomien vuoksi, jolloin 
tilannekeskustoiminta korostuu entisestään.

Palvelutasopäätöksen tavoitteen on oltava tiukka, jotta hätätilanteet, 
kuten elottomana tavatut potilaat, aivoinfarktioireiset ja 
sydäninfarktipotilaat tavoitetaan kriittisten ensi minuuttien aikana. 
Tavoitteisiin päästään vain tiiviillä, joustavalla yhteistyöllä 
pelastuslaitoksen kanssa. Myös poikkeusluvan mukaiset 
vuorokausiyksiköt ovat osana toiminnan toteutumista 
palvelutasopäätöksen tasolla. 

Palvelutasopäätös asettaa merkittävät reunaehdot ja sitovat 
vaatimukset ensihoidon toiminnalle. Koska toimintaa ei voida erottaa 
taloudesta, esitetään jatkossa 2021 vuodesta eteenpäin 
palvelutasopäätöksen tekemistä jo kunkin vuoden toisella kvartaalilla, 
jolloin ensihoidon talouden suunnitelmat ovat kytkettävissä 
palvelutasopäätökseen ja päinvastoin. 

Liite (1) Ensihoidon palvelutasopäätösluonnos vuodelle 2021
 

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että 
valtuusto hyväksyy liitteenä olevan ensihoidon palvelutasopäätöksen 
vuodelle 2021.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 15.12.2020 § 43

Valtuusto Kokouspäivä

15.12.2020
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Liite (4) Ensihoidon palvelutasopäätösluonnos vuodelle 2021
 

Hallitus: Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan ensihoidon 
palvelutasopäätöksen vuodelle 2021.

Päätös: 

Valtuusto Kokouspäivä

15.12.2020

Esityslista

Sivu
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KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN ENSIHOIDON 
PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2021-31.12.2021

Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa:

Hyväksytty kuntayhtymän valtuustossa:

1. Toimintaympäristö

Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 
(myöhemmin kuntayhtymä) alueella tapahtuvaa ja kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevaa 
ensihoitoa. Tavoiteasettelu on laadittu yhdenmukaiseksi ja hyväksytty TAYS 
erityisvastuualueen ensihoidon yhteistyöryhmässä terveydenhuoltolain 39 § mukaisesti.

Taulukko 1. Alueen perustiedot (Tilastokeskus)

Sairaanhoitopiirin nimi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky
Väkiluku edellisen vuoden lopussa 170 935 
0 – 15 28 044 (16,4 %)
16 – 64 99 698 (58,3 %)
65 - 43 193 (25,3 %) 
Sairastavuusindeksi 100,5 (KELA, 2018)
Alueen kokonaispinta-ala (km2) 5 707,63 km2

Josta vesi- tai merialueita (km2) 508,95 km2

Liite 1. Riskialuejako kuntayhtymän alueella

2. Ensihoitopalvelun tuottaminen

Kuntayhtymä tuottaa alueensa ensihoitopalvelun järjestämällä sen yhteistoiminnassa alueen 
pelastustoimen kanssa.

3. Ensihoitopalvelun sisältö

Ensihoitopalveluun kuuluu terveydenhuoltolain 40 § ja STM Asetus Ensihoitopalvelusta 
585/2017 2§ mukaiset tehtävät
Ensihoitopalveluun sisältyy ensivaste, ensihoito perus- ja hoitotasolla sekä ensihoidon 
kenttäjohtaminen. Kuntayhtymällä on ensihoidosta vastaava lääkäri ja ensihoitopäällikkö. 
Erityisvastuualueen ensihoitokeskus järjestää ympärivuorokautisen 
ensihoitolääkäripäivystyksen. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tuottaa osa-
aikaista ensihoitolääkäripalvelua. 
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4. Ensihoitohenkilöstön koulutusvaatimukset

4.1. Ensivasteyksikkö

Ensivasteyksikön henkilöstöstä vähintään kahdella henkilöllä tulee olla 
ensivastetoimintaan soveltuva koulutus ja kelpoisuus. Ensivasteyksikkötoiminnan tuottaa 
pelastuslaitos. Satunnaisissa yleisötapahtumissa ensivasteyksikkötoimintaa voi tuottaa 
myös muut palveluntuottajat. Tällöin toiminnasta sovitaan erikseen ensihoidosta 
vastaavan lääkärin ja pelastuslaitoksen kanssa. 

4.2. Perustason ensihoidon yksikkö

Perustason ensihoidon yksikön henkilöstöltä edellytetään STM:n Asetus 
ensihoitopalvelusta (585/2017) mukaista kelpoisuutta. Kuitenkin yksikön toisen henkilön 
on oltava terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu 
terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntautuva koulutus. Molemmilla 
yksikön henkilöillä tulee olla voimassa oleva kuntayhtymän alueella sovittu kelpoisuus.

4.3. Hoitotason ensihoidon yksikkö

Hoitotason ensihoidon yksikön henkilöstöltä edellytetään STM:n Asetus 
ensihoitopalvelusta (585/2017) mukaista kelpoisuutta siirtymäsäännökset huomioiden. 
Molemmilla yksikön henkilöillä tulee olla voimassa oleva kuntayhtymän alueella sovittu 
kelpoisuus. Hoitotason pätevyyden omaava ensihoitaja voi tarvittaessa muodostaa yhden 
hengen hoitotason yksikön joka voi hoitaa ensihoitotehtäviä pois lukien potilaan kuljetus. 

4.4. Ensihoidon kenttäjohtaja
Ensihoidon kenttäjohtajan tulee täyttää edellä kuvatun hoitotason ensihoitajan 
pätevyysvaatimus. Lisäksi hänellä tulee olla riittävä ensihoidon hallinnollinen ja 
operatiivinen osaaminen ja tehtävän edellyttämä kokemus sekä ensihoitotyön johtamisen 
lisäkoulutus.

4.5. Henkilöstön koulutusvaatimuksista poikkeaminen
Ensihoidon ruuhka- ja erityistilanteissa voidaan ensivasteyksiköiden, perustason 
ensihoidon yksiköiden sekä hoitotason ensihoitoyksiköiden henkilöstön 
koulutusvaatimuksista tilapäisesti poiketa. 
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5. Tavoitteet potilaan tavoittamisajasta

Taulukko 3. Palvelun saatavuus riskiluokittain päivittäistehtävissä. Tavoittamisviiveet 
lasketaan tehtävän vastuun siirtymisestä ensihoitopalvelulle kohteeseen saapumiseen. 
Tavoitteet on asetettu TAYS erityisvastuualueen ensihoidon yhteistyöryhmässä 
yhdenmukaisesti koko erityisvastuualueelle. 

A-B Tehtävät

Alueluokka Mediaani 90 %
Ydinkeskusta 6 min 10 min
Muu taajama 8 min 16 min
Asuttu maaseutu 15 min 30 min

 C-D Tehtävät

Riskiluokka (koko maakunta) 90 %
C 30 min
D 120 min

Ensihoitopalvelun toiminnasta raportoidaan 4 kertaa vuodessa kuntayhtymän ensihoidon 
ohjausryhmälle. 

6. Ensihoitopalveluun kuuluvat siirrot

Ensihoitopalveluun kuuluvat terveydenhuoltolain 40 § mukaan äkillisesti sairastuneen tai 
vammautuneen potilaan jatkohoitoon liittyvät siirrot, silloin kun potilas tarvitsee siirron 
aikana vaativaa ja jatkuvaa hoitoa tai seurantaa. 

7. Ensihoitopalveluun kuulumattomat siirrot

Ensihoitopalveluun kuulumattomat ambulanssilla toteutettavat siirrot toteutetaan 
pääsääntöisesti sairaanhoitopiirin omana toimintana. 

8. Muut ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset asiat

Kuntayhtymien rajat ylittävissä tehtävissä ja ensihoitopalvelun ruuhka -ja poikkeustilanteissa 
kuntayhtymien ensihoidon kenttäjohtajat sopivat tilannekohtaisista menettelytavoista.

Ensihoidon ja pelastuksen tilannekeskus toimii joka päivä klo 08-20 pitäen yllä tilannekuvaa 
sekä tukien pelastustoimen ja ensihoidon johtamista. Tilanteen vaatiessa 
tilannekeskustoimintaa lisätään ympärivuorokautiseksi ensihoidon talousarvion sitovuus 
huomioiden.

Ensihoitopalvelussa noudatetaan kansallisia (Duodecim: Ensihoito-opas) ja kuntayhtymän 
hyväksymiä ensihoidon ohjeita.  

Allekirjoitukset
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Hallintosäännön muuttaminen

Hallitus 24.11.2020 § 180

Valmistelijat: hallintojohtaja Miia Luukko puh. 045 7734 5790 ja arkisto-
päällikkö Hanna Toivonen puh. 040 480 7356

Kuntayhtymän hallintosääntöön on valmisteltu tiedonhallintalain 
toimeenpanoon sekä virka- ja työehtosopimusten soveltamiseen 
liittyvän päätöksenteon muutoksia, joiden on tarkoitus tulla 
voimaan vuoden 2021 alusta alkaen.

Julkista hallintoa koskeva tiedonhallintalaki on tullut voimaan vuoden 
2020 alusta ja se sisältää usean vuoden siirtymäajan, jonka kuluessa 
lain vaatimukset pitää toteuttaa. Kunnat ja kuntayhtymät ovat 
tiedonhallinta-laissa tarkoitettuja tiedonhallintayksikköjä. 
Tiedonhallintayksikön tehtävänä on järjestää tiedonhallinta vaatimusten 
mukaisesti. 

Tiedonhallintayksikön johtona toimii kuntayhtymän johto eli hallitus ja 
yhtymäjohtaja. Johdon on huolehdittava, että tiedonhallintaan liittyvät 
vastuut on määritelty. Asiakirjahallinto ohjaa, valvoo ja kehittää 
asiakirjatietojen tuottamista, käsittelyä, säilyttämistä, hävittämistä ja 
arkistointia sekä pitää hakumenetelmien avulla asiakirjatiedot helposti 
saatavilla. Tiedon-hallinnasta johtuvat täsmennykset on kirjattu 
hallintosäännön 31, 98 ja 99 §:iin. Tarkemmat vastuut määritetään 
erikseen kuntayhtymän tiedonhallintamallissa. 

Kuntayhtymän hallitus on tähän saakka hyväksynyt paikalliset 
sopimukset. Hallitus on todennut näiden olevan luonteeltaan 
operatiivista toimin-taa ja katsonut, että ne voidaan delegoida 
viranhaltijan hyväksyttäväksi. Tätä koskevat muutokset on kirjattu 
hallintosäännön 6 ja 21 §:iin.
  
Hallintosäännön muutokset on esitetty liitteessä (poistot yliviivattuina ja 
lisäykset punaisella tekstillä).

Liite (4) Hallintosääntömuutokset

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että 
se hyväksyy hallintosääntömuutokset liitteen mukaisesti. Muutokset 
tulevat voimaan 1.1.2021.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 15.12.2020 § 44

Liite (5) Hallintosääntömuutokset
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Hallitus: Valtuusto päättää hyväksyä hallintosääntömuutokset liitteen 
mukaisesti. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2021.

Päätös: 

Valtuusto Kokouspäivä

15.12.2020

Esityslista
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1 Luku 
YLEISET MÄÄRÄYKSET  
 

- - - - - - - 
 
6 § 

Hallitus   
 
Hallituksen tehtävistä on säädetty kuntalaissa ja määrätty kuntayhtymän perus-

sopimuksessa. Perussopimuksen mukaan hallitus johtaa kuntayhtymää ja sen 
hallintoa. Kuntayhtymää johtaessaan hallitus keskittyy  

 

 toiminnan ja talouden seurantaan ja sen edellyttämiin toimenpiteisiin,  

 toiminnan tehostamiseen ja sen edellyttämien järjestelyjen toteuttamiseen,  

 terveydenhuollon toimintojen yhteensovittamiseen ja  

 hallinnon ohjaukseen. 
 

Hallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuu-
den valvonnasta. 
 

Sen lisäksi, mitä on muutoin säädetty tai määrätty, hallitus päättää 

1. henkilöstöpoliittisista linjauksista ja henkilöstöresurssien kokonaisohjauk-
sesta, 

2. virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta siltä osin kuin se on jätetty kun-
tayhtymän harkintaan, 

3. virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta lukuun ottamatta sairaanhoito-

piirin johtajan virkaa sekä päättää virkojen muuttamisesta työsuhteiksi,  

4. hallintosäännön 17 §:ssä todettujen virkojen vakinaisesta täyttämisestä,  

5. kuntayhtymän jakautumisesta tulosalueisiin, 

6. kuntayhtymän omistajaohjauksesta, 

7. kuntayhtymän edustajien nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen, 
säätiöiden tai laitosten toimielimiin ja kokouksiin, 

8. kuntayhtymän henkilöstön ja omaisuuden vakuuttamisesta, 

9. maksujen ja korvausten määräämisestä kuntayhtymän palveluksista,  

10.  laina-, takaus- ja muista rahoitusasioista valtuuston hyväksymien periaattei-

den pohjalta ja siltä osin kuin asia ei kuulu valtuuston päätettäväksi,   

11.  omaisuuden vuokralle antamisesta enintään 50 vuodeksi ja omaisuuden 
myymisestä kun toimenpiteen arvo on enintään 1 miljoona euroa,  

12.  säteilylain 29 §:n mukaisen säteilytoiminnan johtamisjärjestelmän hyväksy-
misestä ja vastaa säteilytoiminnan lainmukaisesta järjestämisestä kuntayh-
tymässä, 

13.  sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä, 

14.  sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä,  

15.  lausunnon antamisesta valtuuston päätöksestä tehdystä valituksesta, jos 

hallitus katsoo, ettei valtuuston päätöstä ole valituksessa esitetyillä perus-
teilla kumottava, 

16.  muista hallituksen toimivaltaan kuuluviksi katsottavista asioista.  

 
Hallituksella on kuntalain 91 §:n mukainen oikeus siirtää sen päätettäväksi siirret-
tyjä asioita edelleen alaisensa viranhaltijan ratkaistavaksi.  Se, jolle toimivaltaa on 

edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.  
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- - - - - -  
 

4 Luku 

TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 
 
- - - - -  

 
21 § 
Esimiesten toimivalta palvelussuhdeasioissa  

 
Johtajaylilääkäri, johtajaylihoitaja, hallintojohtaja, palvelutuotantojohtaja, 

ja talous- ja tukipalvelujohtaja ja viestintäjohtaja päättävät alaisensa henki-

löstön osalta  

1. sijaisten ottamisesta ja palkkauksesta talousarvion puitteissa, 

2. vuosilomien myöntämisestä ja tehtävien hoitamisesta vuosiloman aikana, 

3. ei-harkinnanvaraisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä, keskeyttämi-
sestä ja peruuttamisesta,  

4. harkinnanvaraisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä, keskeyttämi-

sestä ja peruuttamisesta enintään vuoden ajaksi,  

5. koulutukseen osallistumisesta ja siitä aiheutuvien kustannusten korvaami-
sesta, 

6. työnohjauksesta ja siitä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta,   

7. virka- ja työvapaan myöntämisestä kunnallisten luottamustehtävien hoita-
mista varten sekä niiden palkallisuudesta,  

8. henkilöstön määräämisestä lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä 

varallaoloon, 

9. terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin 
tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä. 

10.  lääkäreiden päivystystyöstä annettavien vapaa-aika-korvausten myöntä-
misestä ja 

11.  henkilöstön koulutussuunnitelman hyväksymisestä. 

12.  antavat määräykset kotimaisten ja ulkomaisten virkamatkojen suorittami-
sesta alaiselleen henkilöstölle ja 

13.  päättävät kirjallisen varoituksen antamisesta alaiselleen henkilöstölle siten 

kuin se on erikseen ohjeistettu. 

 
Vastaavasti sairaanhoitopiirin johtajan muut suorat alaiset päättävät edellä 21 § 1 

momentissa määrätyistä asioista omien alaistensa osalta.  
 
Sairaanhoitopiirin johtaja  

1. päättää palkkausten sekä erillispalkkioiden ja -korvausten harkinnanva rai-

sesta tarkistamisesta, 

2. päättää virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta siltä osin kuin se on jä-
tetty kuntayhtymän harkintaan 

3. päättää alaisensa henkilöstön osalta edellä 21 §:n 1 momentissa määrätyt 
asiat. 

 

Hallituksen puheenjohtaja 
 
Hallituksen puheenjohtaja päättää sairaanhoitopiirin johtajan osalta edellä 21 § 1 

momentissa määrätyt asiat siltä osin kuin niitä ei ole määrätty hallituksen tehtä-
väksi.  
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Henkilöstöjohtaja  

1. päättää työkokemuslisistä ja sairauslomaan liittyvistä hark innanvaraisis ta 

palkkauksista, 

2. päättää palkan takaisin perimisestä kunnallisesta viranhaltijasta annetun 

lain, työsopimuslain sekä virka- ja työehtosopimusten mukaisesti.   

 
Tämän pykälän mukaiseen päätöksentekoon oikeutettu voi siirtää päätösval-
taansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle, mikäli se on hallinnon joustavan järjes-

tämisen vuoksi tarpeellista, eikä sitä hallintosäännössä tai erillisellä päätöksellä 
ole kielletty.  
 

 
5 Luku 
KUNTAYHTYMÄN TALOUS 

 
- - - - -  

 

31 § 
Muu toimivalta  
 

Sairaanhoitopiirin johtaja 

 päättää omaisuuden vuokralle antamisesta enintään 5 vuodeksi ja omaisuu-
den myymisestä kun toimenpiteen arvo on enintään 500.000 euroa ja 

 tekee hallituksen hyväksymässä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin säteilytoi-

minnan johtamisjärjestelmässä mainitut säteilytoimintaa koskevat päätökset , 
kuten päättää säteilytoimintaan liittyvistä vastuista ja tehtävistä.  

 

Talous- ja tukipalvelujohtaja 

 päättää vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä asiakasmaksuista,  

 päättää pitkäaikaishoidosta perittävistä maksuista ja  

 niiden saamisten tileistä poistamisesta, joita ei ole ulosottomenettelyllä pys-

tytty perimään tai joiden periminen muista syistä ei ole mahdollista tai kannat-
tavaa. 

 

Hallintojohtaja 
- päättää kuntayhtymän varoista maksettavista vahingonkorvauksista ja  
- toimii hallintosäännön 99 §:n mukaisena asiakirjahallintoa johtavana viranhal-

tijana. 
 

Tämän pykälän mukaiseen päätöksentekoon oikeutettu voi siirtää päätösval-

taansa edelleen. 
 
  

- - - - -  
 

11. LUKU 

TIEDONHALLINNAN JA ASIAKIRJAHALLINNON JÄRJESTÄMINEN 
 
98 §  

Hallituksen tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon tehtävät  
 

Hallitus vastaa siitä, että asiakirjahallinnon ohjeistus, käytännöt, vastuut ja val-

vonta on määritelty kuntayhtymän eri tehtävissä sekä 

 

1. vastaa hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän henkilötietojen käsittelyn toteutta-

misesta,  

2. määrää kuntayhtymän asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan,  

3. antaa tarkemmat määräykset asiakirjahallinnon hoitamisesta ja asiakirjahal-

linnon johtavan viranhaltijan, toimialojen sekä toimialojen asiakirjahallinnosta 

vastaavien henkilöiden tehtävistä,   
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4. päättää tiedonohjaussuunnitelman (TOS, eAMS, AMS) yleisistä periaatteista 

(sisältö, laadinnan vastuut, vahvistaminen käyttöön, valvonta ja seuranta) 

sekä 

5. nimeää kuntayhtymän arkistonmuodostajat ja rekisterinpitäjät, mikäli hallin-

tosäännössä ei ole määrätty rekisterinpitäjää. 

 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on tiedonhallintalaissa tarkoitettu 
tiedonhallintayksikkö, arkistolain mukainen arkistonmuodostaja ja EU:n yleisen 

tietosuoja-asetuksen mukainen rekisterinpitäjä, paitsi sidonnaisuusrekisterin 
osalta, jonka rekisterinpitäjä on tarkastuslautakunta. Tiedonhallintayksikön ja 
arkistonmuodostajan ja rekisterinpitäjän johtona toimii sairaanhoitopiirin hall itus. 

Hallitus vastaa siitä, että tiedonhallinnanlain mukaiset vastuut, käytännöt ja val-
vonta on määritelty kuntayhtymässä. 

Tiedonhallinnan toteuttamiseen liittyvien tehtävien vastuut ovat : 

1. Vastuu tiedonhallintalain mukaisten kuvausten koostamisesta ja ylläpidosta 
(tiedonhallintamalli (5 §), muutosvaikutusten arviointi (5 §) ja asiakirjajulk i-
suutta koskeva kuvaus (28 §), 

 
2. Vastuu 19 §:ssä säädetystä tietoaineistojen sähköiseen muotoon muuttami-

sesta ja saatavuudesta, 

 
3. Vastuu tietoturvallisuusjärjestelyistä, tietojärjestelmien toiminnasta ja yhteen-

toimivuudesta sekä tietovarantojen yhteentoimivuudesta (2 §:n 13 kohta,  5 
§, 12 - 17 §, 22 - 24 §) ja 

 
4. Vastuu asianhallinnan ja palvelujen tiedonhallinnan järjestämisestä sekä tie-

toaineistojen säilyttämisen järjestämisestä (21 §, 25 - 27 §). 

Hallituksen asiakirjahallinnon tehtävät: 

Hallitus vastaa siitä, että arkistotoimen vastuut, käytännöt ja valvonta on määri-
telty kuntayhtymän tehtävissä. 

Hallituksen tulee huolehtia arkistolain 7 - 9 §:n mukaisista velvoitteista: 

1. määrätä sairaanhoitopiirin asiakirjahallintoa, arkistotointa ja arkistonmuodos-
tusta johtava viranhaltija ja 

 
2. vastata tiedonohjaussuunnitelman (AMS, TOS) yleisistä periaatteista (sisältö, 

laadinnan vastuut, vahvistaminen käyttöön, valvonta ja seuranta) 

 
99 § 
Asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan tehtävät Hallituksen määräämät asiakirjahallinnon ja arkistotoi-

men vastuuhenkilöt ja heidän tehtävänsä 
 

Asiakirjahallintoa johtava viranhaltija johtaa hallituksen alaisena asiakirjahallin-

toa ja vastaa kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista sekä 

1. vastaa hallituksen asiakirjahallinnon viranomaistehtävien valmistelusta ja 

täytäntöönpanosta, 

2. ohjaa ja kehittää asiakirjahallintoa osana kuntayhtymän tiedonhallintaa, 

3. hyväksyy kuntayhtymän tiedonohjaussuunnitelman, 

4. vastaa keskusarkistosta ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista,  

5. laatii kuntayhtymän asiakirjahallinnon ohjeen ja valvoo, että tehtävät hoide-

taan annettujen ohjeiden mukaisesti sekä 

6. huolehtii asiakirjahallintoon liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta.  
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Arkistopäällikkö 

 arkistolaissa mainittu arkistotointa ja arkistonmuodostusta johtava ja pysy-
västi säilytettävistä asiakirjoista huolehtiva viranhaltija  

 kehittää, ohjaa ja yhteen sovittaa sairaanhoitopiirin asiakirjahallintoa ja arkis-
totoimen hoitoa, vastaa kuntayhtymän keskusarkiston ja kirjaamon toimin-
nasta sekä keskusarkiston säilytys-, hoito- ja käyttöpalvelutehtävistä. 

 huolehtii asiakirjahallintoon liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta.  
 

Hallintojohtaja 

 Hyväksyy sairaanhoitopiirissä laaditut yleisiä hallinnollisia asioita koskevat 
asiakirjahallinnon ja arkistonhoidon ohjeet. 
 

Johtajaylilääkäri 

 Hyväksyy potilaan hoitoa ja potilastietoja sisältäviä asiakirjoja koskevat asia-
kirjahallinnon ja arkistonhoidon ohjeet. 
 

Valtuusto 15.12.2020 § 44 Liite 5



Takauksen myöntäminen Kanta Logistiikka Oy:lle

Hallitus 8.9.2020 § 135

Valmistelijat: talous- ja tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäki puh. 040 485 
9098, hallintojohtaja Miia Luukko puh. 045 7734 5790 ja 
sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta puh. 044 278 7320

Kanta Logistiikka Oy toimii Kanta-Hämeen maakunnan keskitettynä 
koronavirusepidemiaa varten hankittavien suojavarusteiden hankinta- ja 
jakeluyhtiönä. Suojavarusteiden riittävyyden turvaamiseksi Kanta-
Hämeen sairaanhoitopiiri on koronavirusepidemian aikana ostanut 
tarvittavia suojavarusteita kuitenkin myös omalla kustannuksellaan. 

Koska Kanta Logistiikka Oy toimii tuotteiden varastoijana ja jakelijana 
maakuntaan, on sairaanhoitopiiri esittänyt Kanta Logistiikka Oy:lle 
kevään 2020 aikana hankkimiensa suojavarusteiden myymistä yhtiölle. 
Sairaanhoitopiirin alkuvuonna koronavirusepidemialta suojatumista 
varten hankkimien suojavälineiden ja tarvikkeiden arvo on yhteensä 
988 091,20 euroa. 

Hämeenlinnan kaupunginhallitus on 18.5.2020 (§ 208) käsitellyt asiaa, 
koska kaupungin konserniohje edellyttää konserniyhtiöiden osalta 
ennakkokantaa yhtiön talouteen merkittävästi vaikuttavista päätöksistä. 
Kaupunginhallitus on omalta osaltaan päättänyt hyväksyä Kanta 
Logistiikka Oy:n ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin välisen 
suojatarvikekaupan sillä edellytyksellä, että yhtiö pääsee asiakkaidensa 
kanssa sopimukseen kyseessä olevien tarvikkeiden mahdollista 
hävikkiä koskevan kustannusriskin jakamisesta.

Hämeenlinnan kaupunginhallituksen pöytäkirjan (18.5.2020) mukaan 
Kanta Logistiikka Oy:n hallitus on käsittelyt asiaa 23.4.2020. Yhtiön 
hallitus on päättänyt ottaa tarvittaessa vastatakseen sairaanhoitopiirin 
hankkimat hoitotarvikkeet ja ostaa ne sairaanhoitopiiriltä. Hallitus on 
antanut yhtiön toimitusjohtajalle valtuudet neuvotella Kanta-Hämeen 
sairaanhoitopiirin kanssa riittävästä maksuajasta kaupan kohteena 
oleville suojavälineille tai käynnistää neuvottelut Hämeenlinnan 
kaupungin kanssa tarvittavan suuruisen lainan nostamisesta joko 
kaupungilta tai pankilta. Pankilta otettavaan lainaan tarvittaisiin 
kaupungin takaus.

Kanta Logistiikka Oy:n toimitusjohtajan kanssa on käyty neuvottelut 
suojatarvikkeiden maksusuunnitelmasta, johon yhtiöllä on mahdollisuus 
sitoutua. Neuvotteluiden perusteella yhtiö pystyy maksamaan 
kauppahinnan sairaanhoitopiirille neljän vuoden aikana siten, että 
vuosittainen lyhennys on vähintään 250 000 euroa (alv 0 %). 
Vuosittainen lyhennys voi olla enemmänkin, mikäli yhtiön taloustilanne 
antaa siihen mahdollisuuden.

45. §
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Takauksen myöntäminen Kanta Logistiikka Oy:lle

Suojavarusteiden hankinta ja valmiusvaraston ylläpito edellyttää yhtiön 
maksuvalmiuden vahvistamista pankkilainalla, joka vaatii takauksen 
myöntämistä yhtiölle. Kanta Logistiikka on Hämeenlinnan kaupungin 
konserniyhtiö, mutta suojavarusteiden hankinta on koko maakunnan 
toimintaa. Tästä syystä olisi tarkoituksenmukaista, että yhtiön 
suurimman omistajan Hämeenlinnan kaupungin sijaan takauksen 
yhtiölle antaisi sairaanhoitopiiri. Takausvastuu jakautuisi näin 
sairaanhoitopiirin kautta maakunnan kaikille kunnille. 

Kuntayhtymän myöntämän takauksen edellytykset

Kunnan ja kuntayhtymän myöntämän takauksen edellytyksistä 
säädetään kuntalain 129 §:ssä. Kuntayhtymän myöntämä laina, takaus 
tai muu vakuus ei saa vaarantaa kuntayhtymän kykyä vastata sille 
laissa säädetyistä tehtävistä. Kuntayhtymä ei saa myöntää lainaa, 
takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen 
riski. Kuntayhtymän edut tulee turvata riittävän kattavilla 
vastavakuuksilla. Kuntayhtymän on lisäksi otettava huomioon, mitä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa 
säädetään.

Yhtiön toiminnan luonne

Varmuusvarastoinnista huolehtiminen on Kanta Logistiikka Oy:n 
omistajina olevien kuntien ja kuntayhtymien tehtävä. Kuntayhtymä on 
sopimuksella antanut yhtiön tehtäväksi huolehtia varmuusvarastoinnista 
määritettyjen tuotteiden osalta. Kanta Logistiikka Oy on omistajiensa 
hankintalaissa tarkoitettu sidosyksikkö. 

Koska kysymys on kuntayhtymän lakisääteisestä, ei-taloudellisesta 
toiminnasta, takauksen antamiselle ei toiminnan luonteen vuoksi ole 
estettä.

Taloudellisten riskien hallinta ja vastavakuutus

Kaikissa tilanteissa kuntayhtymän tulee ottaa huomioon, ettei sen 
myöntämä takaus saa vaarantaa kuntayhtymän kykyä vastata sille 
laissa säädetyistä tehtävistä.  

Kuntayhtymä ei saa myöntää takausta, jos takaukseen sisältyy 
merkittävä taloudellinen riski. Kuntayhtymän edut tulee turvata riittävän 
kattavilla vastavakuuksilla. Vastavakuuksien ei tarvitse kattaa koko 
takaukseen liittyvää riskiä vaan riittää, että ne kattavat kuntayhtymän 
riskien näkökulmasta riittävän osan.  

Valtiontukisääntely 

Kaikissa tilanteissa kuntayhtymän tulee ottaa huomioon EU:n 
valtiontukisäännökset. Komissio on pyrkinyt selventämään 
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valtiontukisäännöksien soveltamista antamalla niistä erilaisia 
tiedonantoja. Komissio on antanut tiedonannon EY:n perussopimuksen 
87 ja 88 artiklan (sittemmin SEUT 107 ja 108 artiklan) soveltamisesta 
valtiontukiin takauksina (2008/C 155/02).  

Tiedonannon mukaan seuraavien edellytysten täyttäminen riittää 
osoittamaan, ettei yksittäinen takaus ole valtiontukea:  

1. lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa 
2. takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata 

asianmukaisesti (kiinteä enimmäismäärä ja rajattu 
voimassaoloaika) 

3. takaus ei kata missään vaiheessa enempää kuin 80 prosenttia 
lainasaamisen tai muun rahoitussitoumuksen määrästä 

4. takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta 

Mikäli kunta poikkeaa tiedonannossa määritellyistä vaatimuksista, 
kunnalla on näyttötaakka siitä, että takaukseen ei sisälly kiellettyä 
valtiontukea.

Liite (4) Kauppakirja

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää

1) käynnistää valmistelun takaussitoumuksen antamiseksi Kanta 
Logistiikka Oy:n velasta, joka liittyy koronapandemian aikaiseen 
valmiusvaraston nostoon valtakunnallisen ohjeistuksen mukaiselle 
tasolle. Takauksen myöntämisestä on tarkoitus päättää 
kuntayhtymän valtuustossa joulukuussa. 

2) hyväksyä Kanta Logistiikka Oy:n ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymän välisen koronavirusepidemialta suojautumista varten 
hankittujen suojatarvikkeiden kaupan liitteenä olevan kauppakirjan 
mukaisesti

Käsittely: Kaija-Leena Savijoki jääväsi itsensä (Kanta Logistiikka Oy:n 
hallituksen jäsen, yhteisöjäävi) ja poistui kokouksesta tämän asian 
käsittelyn ajaksi. Kokousta johti tässä asiassa varapuheenjohtaja Kari 
Kaistinen. Myös Riitta Romu oli poissa kokouksesta tämän asian 
käsittelyn ajan.  

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Hallitus 24.11.2020 § 184

Kanta Logistiikka Oy hallituksen puheenjohtaja Jussi Oksa 29.10.2020:

”Kansallisen ryhmän LOG5 (yliopistosairaalat) 
materiaalijohtajat/ materiaalipäälliköt/ materiaaliosastot 
yhdessä STM:n kanssa ovat määrittäneet loppuvuoden 
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2020 eli seuraavan 4 kk aikana hankittavien 
suojavarusteiden määrät kullekin erityisvastuualueelle. 
Erityisvastuualueen sisäinen jako on tehty 
kapitaatiopohjan mukaisesti. Määritetyt hankintamäärät 
perustuvat tulevan toisen aallon ennusteisiin sekä HUS:n 
kevään kulutukseen ja 1. aallon varautumiseen. 

Esitettyjen lukujen valossa ja jaettuna kapitaatiopohjaisesti 
(19 %) tulevista suojahankinnoista Kanta-Hämeen osuus 
kokonaisuudessaan tulisi olemaan tämän päivän hinnoilla 
maksimissaan n. 2,9 milj. euroa.

Edellä mainitun lisäksi yhtiö on sopinut SHP:ltä ostettavien 
tarvikkeiden (noin 1 milj. euroa) maksuajaksi 4 vuotta. 
Tämä hankinta olisi luontevinta maksaa nyt samalla 
kerralla pois ja rahoittaa sekin pankkilainalla. Asiasta on 
neuvoteltava sairaanhoitopiirin kanssa. Menettely 
helpottaisi yhtiön kassanhallintaa jatkossa. 

 
Kanta Logistiikka Oy toimii sekä Khshp:n että omistajiensa 
varastona sekä yhtiö on myös sovittu keskeiseksi 
varastointipaikaksi kyseisille pandemiatuotteille 
maakunnassa. Yhtiön rahoitustilanne ei mahdollista näin 
suuria hankintoja. Rahoitus on mahdollista järjestää 
esimerkiksi pankkilainalla. Yhtiön hallitus valtuutti elokuun 
kokouksessaan toimitusjohtajan neuvottelemaan 
hankintojen rahoitusjärjestelystä suurimpien omistajien 
kanssa. Yhtiö haki Hml:n kaupungilta ennakkokantaa 
mainittujen hankintamäärien toteuttamisesta ja tilapäisestä 
rahoituksesta. Hml kaupunki antoi hyväksynnän 
maksimissaan 4 milj. euron pankkilainan nostolle, mutta 
edellytti, että pankkilainan takaus hoituu KHSHP:n kautta 
tai kaikkien yhtiön omistajatahojen yhteisenä takauksena. 
Lisäksi kaupunki myönsi pyydetyn 4 milj. euron 
konsernitililimiitin 31.3.2021 asti. Konsernitilin 
limiitinnostosta on jo sovittu kaupungin kanssa.  

Kaikkien järjestelyiden ehtona yhtiön puolelta on, että 
asiakkaat vastaavat Covid-epidemian tarvikehankintojen 
mahdollisesta hävikistä. Sopimukset hävikistä on kaikkien 
Covid-asiakkaiden kanssa saatu allekirjoitettua ja siten 
hyväksyttyä.

Hämeenlinnan kaupungin talouspalvelut kilpailutti 
suojavarustenhankintoihin tarvittavan 4 milj. euron 
pankkilainan yhtiön pyynnöstä. Laina-aika on 20 vuotta, 
jolloin vuosilyhennys on 200 000 euroa per vuosi. Yhtiön 
maksuvalmiuden näkökulmasta tämä edellyttää vuosittain 
vähintään 250 000 euron tulosta, joka tulee olemaan siten 
tulevien budjettien lähtökohtana. Lainalla maksetaan pois 
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KHSHP:n kevään suojatarvikehankintojen lasku sekä 
syksyn varautumiseen liittyvät hankinnat.

Lainatarjoukset saatiin Kuntarahoitukselta, OP:lta, 
Nordealta ja Danskelta. Kuntarahoituksen tarjous on 
edullisin. Laina-aika on 20 vuotta ja laina sidotaan 
vaihtuvaan Euribor-korko 6 kk (tod/360). Lainamarginaali 
on 0,49% ja marginaali on voimassa 5 vuotta. Luoton 
korko on aina vähintään marginaalin suuruinen. Luoton 
marginaali on voimassa viisi vuotta luoton ensimmäisen 
erän nostosta. Tämän jälkeen osapuolet sopivat uudesta 
marginaalista tai yhtiöllä on oikeus maksaa laina 
kokonaisuudessaan pois.  Lainasta ei peritä erillistä 
järjestelypalkkiota. Laina on mahdollista maksaa pois 
nopeammassakin aikataulussa.

Laina voidaan nostaa useammassa erässä. Lainaa 
nostetaan maksimissaan 4 milj. euroa.

Mikäli lainaan tehdään muutoksia laina-aikana, on 
muutokset hyväksytettävä lainan takaajalla etukäteen. 
Pankin kanssa sovittavasta marginaalista voi yhtiö 
kuitenkin sopia suoraan pankin kanssa ilman takauksen 
uudelleen käsittelyä päätöksessä esitetyin periaattein.

Yhtiö luovuttaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille 
takauksen vastavakuudeksi lainamäärää vastaavan 
panttivelkakirjan, jonka vakuutena on yrityskiinnitys yhtiön 
lainalla hankkimaan suojatarvikeomaisuuteen.

Laina nostetaan vasta Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin 
valtuuston päätöksen saatua lainvoiman ja kun panttikirja 
on toimitettu sairaanhoitopiirille.

Esitys: Yhtiön hallitus päättää nostaa lainan Kuntarahoitus 
Oy:ltä alla olevien ehtojen mukaisesti. Toimitusjohtaja 
valtuutetaan suorittamaan lainan nostoon liittyvät 
käytännön järjestelyt.
Lisäksi ehdotetaan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille, että 
sairaanhoitopiiri myöntää yhtiölle 100%:n omavelkaisen 
takauksen suojatarvikehankintojen toteutusta varten 
nostettavaan lainaan:
- Laina-aika on 20 vuotta ja laina sidotaan vaihtuvaan 

Euribor-korko 6 kk (tod/360).
- Lainamarginaali on 0,49% ja marginaali on voimassa 5 

vuotta.
- Luoton marginaali on voimassa viisi vuotta luoton 

ensimmäisen erän nostosta. Tämän jälkeen osapuolet 
sopivat uudesta marginaalista tai yhtiöllä on oikeus 
maksaa laina kokonaisuudessaan pois.

- Luoton korko on aina vähintään marginaalin suuruinen.
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- Lainasta ei peritä erillistä järjestelypalkkiota.
- Laina voidaan nostaa useammassa erässä. Lainaa 

nostetaan maksimissaan 4 milj. euroa. 

Yhtiö luovuttaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille 
takauksen vastavakuudeksi lainamäärää vastaavan 
panttivelkakirjan, jonka vakuutena on yrityskiinnitys yhtiön 
lainalla hankkimaan suojatarvikeomaisuuteen.

Laina nostetaan vasta Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin 
valtuuston päätöksen saatua lainvoiman ja kun panttikirja 
on toimitettu sairaanhoitopiirille.”

Kuntalain 129 § 1 momentin mukainen takaus

Kuntalain 129 § 1 momentin edellytykset takauksen antamiselle 
täyttyvät. Komission tiedonannossa mainittujen seikkojen täyttyminen 
riittää osoittamaan, ettei yksittäinen takaus ole valtiontukea:  

o lainanottaja ei saa olla taloudellisissa vaikeuksissa
o takauksen laajuus on mitattavissa myöntöhetkellä 
o takauksen määrä max 80 % lainan määrästä: siltä osin kuin 

takaus myönnetään 80 % lainamäärästä eli 3.200.000 eurolle, 
kysymys ei ole valtiontuesta.

o takauksesta maksetaan markkinahinta

Taloustietojen mukaan yhtiö ei ole taloudellisissa vaikeuksissa. 
Takausprovision osalta noudatetaan Hämeenlinnan kaupunkikonsernin 
noudattamaa käytäntöä. Edellytysten täyttyessä sairaanhoitopiiri voi 
myöntää takauksen 80 % lainasta eli 3.200.000 eurolle. Tämä takaus ei 
sisällä valtiontukea.

Kuntalain 129 § 3 momentin puiteohjelman mukainen takaus

Edellä mainitun 80 % rajoituksen estämättä kunta voi myöntää 
takauksen, jos se perustuu lain perusteella hyväksyttyyn tukiohjelmaan 
tai yksittäiseen tukeen (kuntalaki 129 § 3 momentti).

Suomen tilapäinen COVID-19-puitetukiohjelma (komission päätös 
SA.56995) perustuu SEUT 107 (3)(b) artiklaan sekä tilapäisten 
valtiontukipuitteiden 3.1.lukuun (komission tiedonanto 2020/C/91 l/01 
muutoksineen). Kuntayhtymä voi myöntää puitetukiohjelman nojalla 
rajoitettuja tukimääriä yrityksille. Tukea voidaan myöntää kaikilla 
toimialoilla toimiville yrityksille, lukuun ottamatta maatalouden 
alkutuotantoa sekä kalastus- ja vesiviljelyaloja, joilla sovelletaan erityisiä 
valtiontukisääntöjä. Kysymyksessä on tilapäinen, 31.12.2020 asti 
voimassa oleva, valtiontukisäännösten kevennys koronaepidemiasta 
johtuen. Puitetukiohjelman nojalla myönnettävän tuen enimmäismäärä 
on 800.000 euroa yritystä kohden. Tuki voidaan myöntää suorina 
avustuksina, vero- ja sosiaaliturvamaksuetuuksina, 
takaisinmaksettavina ennakkoina, takauksina, lainoina tai pääomana. 
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Tuen enimmäismäärää laskettaessa on otettava huomioon kaikkien 
Suomen viranomaisten puitetukiohjelman nojalla kyseiselle yritykselle 
myöntämät tuet. 

Puitetukiohjelman nojalla ei saa myöntää tukea yrityksille, jotka olivat 
vaikeuksissa jo 31.12.2019. Lähtökohtaisesti tukea saa kuitenkin 
myöntää ainoastaan yrityksille, jotka eivät ole vaikeuksissa sekä 
yrityksille, jotka ovat joutuneet vaikeuksiin 1.1.2020 tai sen jälkeen. 
Yrityksen vaikeuksissa oloa arvioidaan yleisen 
ryhmäpoikkeusasetuksen (komission asetus 651/2014) artiklan 18 
kohdan nojalla. Tukiviranomaisen on tehtävä avoimuusilmoitus 
jokaisesta puitetukiohjelman nojalla myönnetystä yksittäisestä tuesta 
komission TAM-järjestelmässä 12 kuukauden kuluessa tuen 
myöntämisestä. Työ-ja elinkeinoministeriö on 7.8.2020 antanut 
soveltamisohjeen Suomen tilapäisen Covid-19-puitetukiohjelmasta.

Takauksen antaminen Kanta Logistiikka Oy:n koko lainamäärälle 
onnistuu siten, että 80 % ylittävä osuus eli 800.000 euroa myönnetään 
komission pandemiapoikkeuksen eli kuntalain 129 § 3 momentin 
puiteohjelman perusteella.  

Yhtiön ilmoituksen mukaan se ei ole saanut puitetukiohjelman 
perusteella muuta tukea. Taloustietojen perusteella yhtiö ei ole ollut 
taloudellisissa vaikeuksissa 31.12.2019.

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että 
valtuusto päättää, että sairaanhoitopiiri myöntää 100 % omavelkaisen 
takauksen Kanta Logistiikka Oy:n suojatarvikehankintojen toteutusta 
varten nostettavaan 4 miljoonan euron pankkilainaan seuraavilla 
ehdoilla: 

- Laina-aika on 20 vuotta ja laina sidotaan vaihtuvaan 
Euribor-korko 6 kk (tod/360).

- Lainamarginaali on 0,49% ja marginaali on voimassa 5 
vuotta.

- Luoton marginaali on voimassa viisi vuotta luoton 
ensimmäisen erän nostosta. Tämän jälkeen osapuolet 
sopivat uudesta marginaalista tai yhtiöllä on oikeus 
maksaa laina kokonaisuudessaan pois.

- Luoton korko on aina vähintään marginaalin suuruinen.
- Lainasta ei peritä erillistä järjestelypalkkiota.
- Laina voidaan nostaa useammassa erässä. Lainaa 

nostetaan maksimissaan 4 milj. euroa. 

Takauksesta 80 % eli 3.200.000 euroa myönnetään kuntalain 129 § 1 
momentin perusteella eikä takaukseen tältä osin sisälly valtiontukea. 

Takauksesta 20 % eli 800.000 euroa myönnetään kuntalain 129 § 3 
momentin mukaisesti komission koronatilanteessa myöntämän 
puitetukiohjelman perusteella. Tukiviranomaisena sairaanhoitopiiri tekee 
avoimuusilmoituksen puitetukiohjelman nojalla myönnetystä tuesta 
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komission TAM-järjestelmässä 12 kuukauden kuluessa tuen 
myöntämisestä.

Käsittely: Kaija-Leena Savijoki (Kanta Logistiikka Oy:n hallituksen 
jäsen, yhteisöjäävi) ja Kirsti Suoranta (päätöksenteko takaukseen 
liittyvässä ennakkokanta-asiassa Hämeenlinnan 
kaupunginhallituksessa, intressijäävi) jääväsivät itsensä ja poistuivat 
kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Kokousta johti tässä asiassa 
varapuheenjohtaja Kari Kaistinen. 

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 15.12.2020 § 45

Hallitus: Valtuusto päättää, että sairaanhoitopiiri myöntää 100 % 
omavelkaisen takauksen Kanta Logistiikka Oy:n suojatarvikehankintojen 
toteutusta varten nostettavaan 4 miljoonan euron pankkilainaan 
seuraavilla ehdoilla: 

- Laina-aika on 20 vuotta ja laina sidotaan vaihtuvaan 
Euribor-korko 6 kk (tod/360).

- Lainamarginaali on 0,49% ja marginaali on voimassa 5 
vuotta.

- Luoton marginaali on voimassa viisi vuotta luoton 
ensimmäisen erän nostosta. Tämän jälkeen osapuolet 
sopivat uudesta marginaalista tai yhtiöllä on oikeus 
maksaa laina kokonaisuudessaan pois.

- Luoton korko on aina vähintään marginaalin suuruinen.
- Lainasta ei peritä erillistä järjestelypalkkiota.
- Laina voidaan nostaa useammassa erässä. Lainaa 

nostetaan maksimissaan 4 milj. euroa. 

Takauksesta 80 % eli 3.200.000 euroa myönnetään kuntalain 129 § 1 
momentin perusteella eikä takaukseen tältä osin sisälly valtiontukea. 

Takauksesta 20 % eli 800.000 euroa myönnetään kuntalain 129 § 3 
momentin mukaisesti komission koronatilanteessa myöntämän 
puitetukiohjelman perusteella. Tukiviranomaisena sairaanhoitopiiri tekee 
avoimuusilmoituksen puitetukiohjelman nojalla myönnetystä tuesta 
komission TAM-järjestelmässä 12 kuukauden kuluessa tuen 
myöntämisestä.

Päätös:
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Ahveniston sairaalahankkeen hankesuunnitelman 
hyväksyminen

Hallitus 24.11.2020 § 186

Valmistelijat: projektijohtaja Petrus Kukkonen puh. 050 461 7820, 
sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta puh.  044 278 7320, 
hallintojohtaja Miia Luukko puh. 045 7734 5790

Aiemmat päätökset:

Hallitus 17.5.2016 § 72
Valtuusto 8.6.2016 § 22
Hallitus 21.2.2017 § 26
Hallitus 15.8.2017 § 122
Hallitus 20.2.2018 § 21
Valtuusto 20.3.2018 § 9

Hankesuunnitelma 20.3.2018 

Sairaanhoitopiirin valtuusto §9/20.3.2018 hyväksyi 20.2.2018 päivitetyn 
hankesuunnitelman allianssin kehitysvaiheen lähtökohdaksi. Sen 
mukaan rakennus sijaitsee Ahveniston sairaala-alueen tontin 
eteläreunalla ja rakennuksen kokonaislaajuus oli 87 000 brm², josta 
hyötyalaa 43 000 hym². Tiloista 12 % on nykyisen 
perusterveydenhuollon käyttöön suunniteltuja tiloja.

Hankesuunnitelmassa esitetty kustannusarvio hankkeelle oli 369,5 
miljoonaa euroa.

STM:n poikkeuslupa

Kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta 
rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain mukaan 
Ahveniston sairaalan investointi vaatii poikkeusluvan, jonka sosiaali- ja 
terveysministeriö on myöntänyt 15.2.2018. Poikkeuslupahakemuksen 
liitteenä on ollut 22.12.2017 päivätty hankesuunnitelma. 
Hankesuunnitelmassa esitetty myönnetyn luvan kustannusarvio oli 
388,5 miljoonaa euroa. 

Hankesuunnitelman kustannusarvio sisälsi myös pysäköintilaitoksen 
rakentamisen kustannusarvioltaan 22,5 miljoonaa euroa. Tästä 
osuudesta sosiaali- ja terveysministeriön myöntämässä 
poikkeusluvassa todetaan, että ”päätös ei koske hakemukseen 
sisältyvää pysäköintilaitosta, koska se ei ole terveydenhuoltolain 
mukaiseen toimintaan käytettävä rakennus eikä siihen liittyvä investointi 
siten ole kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta 
rajoittamisesta annetussa laissa tarkoitettu kiinteistö, joka kuuluu 
lupamenettelyn piiriin.” Tällä perusteella sairaalainvestointiosuuteen 
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myönnetyn poikkeusluvan mukainen kustannusarvio on 366 miljoonaa 
euroa.

Poikkeusluvan ehtojen mukaisesti hankkeesta on informoitu sosiaali- ja 
terveysministeriötä, Maakuntien Tilakeskus Oy:tä, Tays-
erityisvastuualuetta ja Hämeen liittoa (sote-valmistelu) kirjallisesti 
28.3.2018, 26.6.2018 ja 12.11.2018. Lisäksi Assi-hankkeen 
tilannekatsaus on käsitelty STM:ssä järjestetyssä tapaamisessa 
4.4.2019 ja viimeksi STM:n järjestämässä Kanta-Hämeen 
hyvinvointialueen neuvottelussa 4.11.2020. 

Yhteenveto muutoksista

Hankkeen kehitysvaiheen aikana sairaalan suunnitelmat on laadittu 
yhteistyössä allianssin palveluntuottajien kanssa ja sairaanhoitopiiri on 
kehittänyt toiminnallisia suunnitelmia.  

Hankkeen kehitysvaiheen aikana valtiohallinnon sote-uudistuksen 
suunnitelmat ovat muuttuneet ja tältä osin hankesuunnitelmaa on 
päivitetty. Hankkeen laajuuteen ei ole tehty merkittäviä muutoksia. 

Hankesuunnitelmaa on laajennettu käsittelemään Kanta-Hämeen 
erikoissairaanhoidon palvelurakennetta ja Hämeenlinnan, Forssan sekä 
Riihimäen sairaaloiden työnjakoa. Toiminnan muutoksia käsitteleviä 
kappaleita on täydennetty yhteistyössä tulosalueiden kanssa.

Hankkeen tavoitteisiin tai sairaalan toiminnan tuottavuustavoitteisiin ei 
ole tehty muutoksia. Perusterveydenhuollon osuus tiloista on noin 10 % 
ja muiden palveluntuottajien osuus n. 8 % kokonaislaajuudesta.
Hankekokonaisuuteen on liitetty Hämeenlinnan kaupungin 
pelastusaseman tilat, yhteensä 482 hym², perustuen Hämeenlinnan 
kaupungin pelastuslautakunnan päätökseen §21/5.6.2018. Ratkaisun 
avulla pystytään korjaamaan kaupungin läntisen alueen pelastustoimen 
palvelutaso pelastuslain (379/2011) 28 §:n vaatimalle tasolle.

Muiden toimijoiden (mm. Hämeenlinnan kaupunki, Sydänsairaala, 
Fimlab) osalta sovelletaan täyskatteellista vuokraa, joka muodostuu 
seuraavista komponenteista;

• Pääomavuokra toiminnalliset tilat
• Pääomavuokra yhteiset ja yleiset tilat
• Ylläpitovuokra
• Palveluostot
• henkilökunnan pysäköinnin subventointi

Muut toimijat maksavat siten täysimääräisesti kaikki oman toimintansa 
kustannukset sairaanhoitopiirille.

Sairaalan henkilökunnan ja asiakkaiden tarvitseman ravintolapalvelut 
toteutetaan sairaalan yhteyteen erillisenä hankkeena suunniteltavaan 
pysäköinti- ja liikekiinteistöön.
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Muilta osin hankkeen toiminnallisessa kokonaisuudessa ja sairaalan 
palvelulaajuudessa ei ole tapahtunut muutoksia. Hankkeen tilalaajuus 
on tiivistynyt siten, että uuden sairaalan pinta-ala on n. 74 300 brm²/ 
37221 hym². Lisäksi sairaanhoitopiiri hyödyntää väliaikaisesti C-
rakennusta (10450 brm², 5120 hym²). Alkuperäiseen 
hankesuunnitelmaan (21.2.2018) verrattuna uudisrakennuksen laajuus 
on siis pienentynyt noin 13 000 neliötä ja hyötyala noin 5824 neliötä.

Yksiköiden tilamäärissä on suunnittelun edetessä tapahtunut pieniä 
muutoksia. Esimerkiksi leikkaussalien määrää on vähennetty kahdella 
salilla. Sairaansijojen määrä on vähentynyt 20 paikkaa verrattuna 
alkuperäiseen hankesuunnitelmaan. Toisaalta päiväsairaala- ja 
toimenpideseurantapaikkojen määrää on kasvatettu 11 paikalla johtuen 
toiminnan laajenemisesta ja toimenpiteitä on siirretty toteutettavaksi 
leikkausosaston ulkopuolella. Tilamäärien riittävyys sairaalan toiminnan 
tarpeisiin on varmistettu ulkopuolisten arviointien ja simuloinnein kautta 
vuosina 2018 - 2019. 

Uuden sairaalan henkilöstösuunnitelman periaatteita on laajennettu 
hankesuunnitelmaan. Rakennuspaikkaa ja rakentamiskelpoisuutta 
koskeva luku on päivitetty vastaamaan suunnittelutilannetta, samoin 
kuin kriittisiä järjestelmiä ja teknisiä suunnitelmia koskevat luvut. 
Hankkeen energiatehokkuustavoitteita on tarkennettu yhteistyössä 
allianssin palveluntuottajien kanssa. Sairaalarakennuksen 
käyttöönottoajankohdaksi arvioidaan syksy 2026. Lisäksi 
hankesuunnitelmaan on päivitetty hankkeen riskiarviointi.

Hankesuunnitelmassa esitetty kustannusarvio vastaa allianssissa 
neuvoteltua toteutusvaiheen kustannusarviota. Uusi sairaala ja 
toimintojen kehittäminen edellyttävät tietotekniikkainvestointeja, joiden 
sisältö ja toteuttamistapa määritellään myöhemmin osittain yhteistyössä 
muiden Lifecare-sairaaloiden kanssa. Näitä investointeja on osin 
toteutettu valtion rakennerahoituksen puitteissa ja jatkossakin nämä 
rahoitusmahdollisuudet selvitetään osana kokonaisuutta. Tältä osin 
investoinnit eivät sisälly Assi-hankkeen kustannusarvioon vaan ne 
tuodaan erikseen päätettäviksi. Tämän hetkinen arvio näiden 
tietotekniikkainvestointien määrästä on noin 12 miljoonaa euroa. 

Liite (7) Hankesuunnitelma

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että 
valtuusto hyväksyy liitteenä olevan hankesuunnitelman Ahveniston 
sairaalahankkeen allianssin toteutusvaiheen lähtökohdaksi. 

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 15.12.2020 § 46

Liite (6) Hankesuunnitelma

Valtuusto Kokouspäivä

15.12.2020

Esityslista

Sivu

 75



Hallitus: Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan 
hankesuunnitelman Ahveniston sairaalahankkeen allianssin 
toteutusvaiheen lähtökohdaksi. 

Päätös: 
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1 Yhteenveto 
 
Kanta-Hämeen maakunnan tavoitteena on tuottaa asukkailleen turvallista, vaikuttavaa, kor-
kealaatuista sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja ainutlaatuisen hyvää asiakaspalvelua tehok-
kaalla palvelurakenteella. Terveydenhuolto elää tällä hetkellä voimakasta murroskauttaan, 
jossa terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden uudistamissuunnitelmien ja teknologian voi-
makkaan kehittymisen sekä palveluiden kysynnän kasvaessa väestön ikääntymisen myötä 
haetaan uusia ratkaisuja. Uusien toimintamallien kehittäminen ja uudistaminen vaativat 

myös tiloilta uusia ratkaisuja.   
  
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Hämeenlinnan yksikön tilat ovat vanhentuneet, kärsivät 
laajasti sisäilmaongelmista ja ovat keskeisiltä osiltaan raskaan peruskorjauksen tarpeessa. 
Peruskorjauksellakaan ei näkemyksemme mukaan mahdollistu sellaiset tehokkaat toimin-
taprosessit ja tilakustannustaso, joita tavoittelemme. Sairaanhoitopiirin näkemyksen mu-
kaan ensisijainen vaihtoehto on rakentaa uusi terveydenhuollon palvelukeskus Hämeenlin-

naan Ahvenistolle vanhan sairaalan alueelle.  
  
Uudessa Ahveniston sairaalassa yhdistyvät maakunnan erikoissairaanhoidon palvelut sekä 
Hämeenlinnan seudun perusterveydenhuollon osastotoimintoja ja osa vastaanottotoimin-
noista. Uuden sairaalan suunnittelun lähtökohtana on myös säilyttää ja kehittää Forssan ja 
Riihimäen sairaaloiden erikoissairaanhoidon palveluja yhteistyössä seudullisten toimijoiden 
kanssa. Ratkaisun avulla palvelemme asukkaitamme entistä paremmin ja pystymme pa-
rantamaan toiminnan tuottavuutta sekä vähentämään keskussairaalan nykyisen kiinteistön 

ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia.   
  
Uuden sairaalan nimeksi on valittu Ahveniston sairaala eli Assi ja suunnitteluperiaatteeksi 

on nostettu ”maailman inhimillisin sairaala”.   
 
 

2 Perustelut hankkeelle 

2.1 Maakunnan palvelun tarve 
 
Kanta-Hämeen maakunta muodostuu yhteensä 11 kunnasta.  

 
Kuva 1. Kanta-Hämeen maakunnan kunnat ja sairaalarakennukset. 
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Kanta-Hämeen maakunnan asukasmäärä oli 31.12.2019 yhteensä 170 925 (lähde: Tilas-
tokeskus, väestötietoja maakunnittain 2019). Asukkaista 54 % asuu Hämeenlinnan seu-
dulla, 26 % Riihimäen seudulla ja 19 % Forssan seudulla. Alueen väestökehityksen en-
nustetaan laskevan vuoteen 2040 mennessä 10,2 %:lla, jolloin maakunnan väestömäärä 
tulee olemaan 153 955. Seutukunnittain tarkasteltuna väkiluku vähenee kaikilla seuduilla, 
Forssan seudun väkiluku vähenee suhteellisesti eniten. 
 

 
Kuva 2: Kanta-Hämeen suhteellinen väestökehitys seutukunnittain (Tilastokeskuksen 
väestöennuste 2019- 2040) 
 
 

Tulevalle väestökehitykselle on ominaista ikääntyneiden, erityisesti yli 75-vuotiaiden, mää-
rän lisääntyminen. Tämä tuo paineita ja kysyntää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille, 
erityisesti sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon vanhuspalveluille. Kanta-Hämeessä 65 
vuotta täyttäneiden osuus väestöstä on 24,6 %, kun se koko maassa on 21,8 %. Ikäraken-
teeltaan vanhimmat kunnat ovat Forssa, Ypäjä ja Humppila. Nuorin ikärakenne on Hausjär-
vellä ja Riihimäellä. 
 
Taulukko 1: Ikäryhmittäiset väestömuutokset (%) vuoden 2018 tilanteeseen verrattuna. (Tilastokes-
kuksen väestöennuste 2019- 2040)  

 
 
 
Sairastavuudeltaan Kanta-Hämeen maakunnan väestö sijoittuu valtakunnallisessa vertai-
lussa 9. sijalle indeksiluvulla 109, kun valtakunnallinen keskiarvo on 100. Ikärakenne huo-
mioon ottaen sairastavuus on maan keskitasoa, 100,6. Ikävakioitu sairastavuus on maan 
keskitasoa korkeammalla Forssassa (112,7), Humppilassa (107,4) ja Riihimäellä (102,0). 
Hattulassa (87,0) ja Jokioisilla (94,5) ovat Kanta-Hämeen terveimmät asukkaat. (Kela, Ter-
veyspuntari) 
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Kuva 3. Kanta-Hämeen väestön sairastavuusindeksi kunnittain vuonna 2018. Koko maan väestön 
keskiarvo on 100. (Kela, Terveyspuntari.) 

 
 

2.2 Sote-uudistuksen vaikutus Ahveniston sairaalahankkeeseen 
 
Ahveniston sairaalan toiminta ja rakenne soveltuu lausunnolla olleeseen Marinin hallituksen 
sote-uudistukseen. Hallituksen sote-uudistusvalmistelun keskeytyessä keväällä 2019 
Kanta-Hämeen maakunta on kartoittanut Hämeen liiton johdolla maakunnallisen kuntayh-
tymän perustamista. Sairaanhoitopiiri on palveluiden tuottajan näkökulmasta mukana val-
mistelussa. Valmistelussa tullaan hyödyntämään maakuntavalmisten eri vaiheissa tehtyjä 
selvityksiä ja materiaaleja. 

 
Tulevaisuudessa erikoissairaanhoidon avopalveluita on saatavilla nykyistä laajemmin seu-
dullisesti ja osa palveluista tulee ajasta ja paikasta riippumattomiksi sähköisten palvelui-
den myötä. Harvoin tarvittavat, erityistä osaamista tai erityislaitteita edellyttävät palvelut 
tuotetaan pääosin keskitettynä maakunnan alueella tai erityisvastuualueella ERVA-sopi-
muksen ja työnjaon mukaisesti.  Maakunta tarvitsee tulevaisuudessa palvelujen toteuttami-
seen myös yksityisiä ja kolmannen sektorin kumppanuuksia.  

  
Maakunnan erikoisairaanhoidon palveluverkon periaatteena on muodostaa palvelut siten, 
että seudullisina erikoissairaanhoidon keskuksina toimivat Riihimäen sairaala Riihimäen 
seudulla ja Forssan sairaala Forssan seudulla. Hämeenlinnan seudun osastohoidon ja eri-
koissairaanhoidon erityispalvelut keskittyvät uuteen Ahveniston sairaalaan (Assi).   
  
Ahveniston sairaalahankkeen toiminnallinen suunnittelu on toteutettu yhteistyössä Oma-
Häme –hankkeen 2017-2019 ja sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kanssa. Uudessa Ahvenis-
ton sairaalassa yhdistyvät eri palveluntuottajien tuottamat terveydenhuollon seudulliset pal-
velut, maakunnan vaativa erikoissairaanhoito ja (muita) terveydenhuollon integraation kan-
nalta merkittäviä perusterveydenhuollon palveluita. Uusilla toimintamalleilla luodaan edel-
lytykset asiakkaiden saumattomille palveluketjuille ja henkilökunnan tiiviille yhteistyölle pe-
rusterveydenhuollon, sosiaalihuollon/sosiaalityön ja erikoissairaanhoidon välillä sekä eri 
palveluntuottajien ja erikoissairaanhoidon (eri) erikoisalojen välillä/kesken.   
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2.3 Kanta-Hämeen maakunnan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoi-
don palvelurakenne 

  
Kanta-Hämeen maakunnan terveydenhuollon palvelurakenne noudattelee pääosin seutu-
kuntajakoa. Maakunnassa on kaikkiaan kahdeksan sote-palvelujen järjestäjää.  Riihimäen 
seudun kunnat ovat perustaneet kuntayhtymän, joka vastaa Riihimäen, Lopen ja Hausjär-
ven perusterveydenhuollon palveluiden tuottamisesta seudun kunnille. Sosiaalipalvelut on 
toteutettu pääosin kuntakohtaisesti.  
  
Forssan seudun kunnat ovat perustaneet hyvinvointikuntayhtymän, joka vastaa peruster-
veydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden lisäksi myös erikoissairaanhoidon palveluiden järjes-
tämisestä seudun väestölle. Forssan seudun kuntayhtymän omavaraisuusaste on kuitenkin 
erikoissairaanhoidon osalta alhainen. Kuntayhtymä tekee paljon yhteistyötä eri toimijoiden 
kanssa. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin palkkalistoilla olevat henkilöt tuottavat huomatta-
van osan erikoissairaanhoidon palveluista Forssan seudulla. 

 
Hämeenlinnan seudulla ei ole yhtenäistä rakennetta, vaan kunnat tuottavat palvelut pääosin 
itsenäisesti. Hattulassa perusterveydenhuollon palveluiden tuottamisesta vastaa yksityinen 
toimija Terveystalo.  Hämeenlinnan kaupungilla ja Janakkalan kunnalla on omat terveyden-
huolto- ja sosiaalipalveluiden yksiköt. Sosiaali- ja kriisipäivystys, perhehoito sekä perheoi-
keudelliset palvelut on järjestetty isäntäkuntamallilla. Isäntäkuntana toimii Hämeenlinnan 
kaupunki. 
  
Terveydenhuollon toimintaa kehitetään ja koordinoidaan eri foorumeissa maakunnassa. 
Näitä foorumeita ovat tilaajarengas, terveydenhuollon yhteistyöryhmä, strateginen sote-ke-
hittämisryhmä ja maakunnallinen ICT-ohjausryhmä. 
  
Kanta-Hämeen maakunnan erikoissairaanhoidon kokonaisuudesta vastaa sairaanhoitopiiri. 
Sairaanhoitopiirin omavaraisuusaste on noin 70%. Sairaanhoitopiiri on sosiaali- ja terveys-
ministeriön ohjeistuksen, lakien ja asetusten mukaisesti toimeenpannut työnjakoa koskevat 
määritykset maakunnassa ja erityisvastuualueella yhteistyössä. Kanta-Hämeen sairaanhoi-
topiirin palveluita käyttää vuositasolla n. 62000 kantahämäläistä.   
  
Sairaanhoitopiirin toiminta jakaantuu viiteen tulosalueeseen:  

                                    Konservatiivinen   
                                    Operatiivinen   
                                    Psykiatria   
                                    Tukipalvelut   
                                    Yhtymähallinto   
  

Sairaanhoitopiirillä on kaksi omaa yksikköä: Hämeenlinna ja Riihimäki. Hämeenlinnan yk-
sikössä tuotetaan laajasti erikoissairaanhoidon palveluita taulukon 2 mukaisilla erikois-
aloilla:  
  
 Taulukko 2. Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan yksikön erikoisalat.  
  
Konservatiivinen tulosalue  Operatiivinen tulosalue   Psykiatrian tulosalue  

Sisätaudit  Gastroenterologinen kirurgia  Psykiatria  

Dialyysi  Lastenkirurgia  Nuorisopsykiatria  

Sisätautien endokrinologia  Ortopedia ja traumatologia  Lastenpsykiatria  

Sisätautien geriatria  Plastiikkakirurgia    

Sisätautien gastroenterologia  Urologia    

Kliininen hematologia  Verisuonikirurgia    

Infektiosairaudet  Yleiskirurgia    

Kardiologia  Naistentaudit    

Nefrologia  Synnytys    

Reumatologia  Silmätaudit    
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Anestesiologia ja tehohoito  Korva-, nenä- ja kurkkutaudit    

Yleislääketiede  Audiologia    

Akuuttilääketiede/esh  Hammas-, suu- ja leukasairaudet    

Akuuttilääketiede/pth  Suu- ja leukakirurgia    

Lastentaudit  Hampaiston oikomishoito    

Lasten diabetologia  Kliininen hammashoito    

Lasten allergologia  Anestesiologia ja tehohoito    

Neonatologia  Radiologia    

Lasten endokrinologia  Kliininen fysiologia    

Lasten gastroenterologia  Kliininen neurofysiologia    

Lasten hematologia      

Lasten infektiosairaudet      

Lasten kardiologia      

Lasten nefrologia      

Lasten reumatologia      

Ihotaudit ja allergologia      

Syöpätaudit      

Neurologia      

Lastenneurologia      

Keuhkosairaudet      

Fysiatria      

Geriatria      

Lähde: Exreport 2020  
  
Riihimäen sairaalassa tarjotaan pääosin erikoissairaanhoidon avopalveluita Riihimäen seu-
dun väestölle. Riihimäen sairaalassa tuotetaan seuraavat avopalvelut (2020):   

     Konservatiivinen tulosalue:   
            Sisätaudit   
            Reumatologia   
            Gastroenterologia   
            Keuhkosairaudet   
            Ihotaudit   
            Fysiatria   
            Yksiköt:   

        Päiväsairaala   
      Kuntoutusyksikkö   
      Tähystysyksikkö   

   Operatiivinen tulosalue:   
            Vatsaelinkirurgia   
            Verisuonikirurgia   
            Urologia   
            Plastiikkakirurgia   
            Ortopedia   
            Silmätaudit   
            Naistentaudit   
            Yksiköt:   

     Toimenpideyksikkö ((PTH-ESH yhteistoimintaa)   
     Röntgenyksikkö: UÄ, natiivi, TT   

   Psykiatrian tulosalue   
            Aikuispsykiatria   
            Nuorisopsykiatria   

  
Forssan seudulla erikoissairaanhoidon palveluiden tuottamisesta vastaa hyvinvointikun-
tayhtymä. Kuntayhtymä tekee tiivistä yhteistyötä sairaanhoitopiirin kanssa.  Forssan sairaa-
lassa tuotetaan seuraavat erikoissairaanhoidon palvelut seudun väestölle (8/2020).  
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Yhteistyössä KHSHP:n kanssa:  
 Keuhkosairaudet   
 Gynekologia  
 Ihotaudit  
 Onkologia 

 Nefrologia  
 Korvataudit  
 Kirurgia: ortopedia, plastiikkakirurgia, gastrokirurgia   
 Sydänsairaala: Kardiologia  

 

FSHKY oma toiminta / ostopalvelu:  

 Pediatria, omaa toimintaa 
 Geriatria, omaa toimintaa 

 Anestesia, omaa toimintaa 

 Ortopedia, osittain ostopalvelu   

 Endoskopiat, Osittain ostopalvelu  

 Radiologia, osittain ostopalvelu  

 Silmätaudit, (Coronaria) ostopalvelu  
         Neurologia, ostopalvelu 

 Gastrokirurgia, ostopalvelu  
        Reumatologia, ostopalvelu  
        Fysiatria, ostopalvelu 

 Verisuonikirurgia, ostopalvelu 

 Urologia, ostopalvelu 
        A-klinikan lääkäripalvelut  

 
Kanta-Hämeessä erikoissairaanhoidon palveluita on hajautettu maakunnan seuduille. Ha-
jauttaminen parantaa lähipalveluita, hoidon saatavuutta maantieteellisesti ja tukee seutujen 
elinkeinorakennetta. Hajauttamisen haasteena on hieman kalliimpi erikoissairaanhoi-
don kustannusrakenne ja/sekä henkilöstön liikkuvuus sekä/ja saatavuus eri yksiköihin.     
  
Ahveniston sairaalan suunnittelun lähtökohtana on säilyttää ja kehittää seudullisten yksiköi-
den toiminta. Uuden sairaalan mitoitus ei mahdollista kaikkea maakunnan erikoisairaanhoi-
don keskittämistä uuteen keskussairaalaan. Mitoituksen perusteena on käytetty seuraaviin 
tekijöihin:  
  

         Riihimäen ja Forssan sairaalan nykyisen toimintatason säilyttäminen  
         Sähköisten palveluiden ja uuden teknologian innovatiivinen hyödyntäminen  
         Lääketieteen kehitys  
         Väestön palvelutarpeen muutokset  

Erikoissairaanhoidon palvelurakenteen kehittäminen 

  
Palvelurakenteen kehittäminen on tehtävä yhteistyössä erikoissairaanhoidon ja peruster-
veydenhuollon toimijoiden kanssa. Palvelurakennetta tulee ensisijaisesti tarkastella asia-
kas- ja potilasryhmien kautta ja toissijaisesti sairaaloiden työnjaon kautta. Ryhmien määrit-
telyssä on huomioitava hoidon saatavuus, saavutettavuus, hoitotulokset ja hoitotasapaino 
sekä hoidon aiheuttamat kustannukset. Lisäksi on huomioitava asiakaslähtöisyys ja hoidon 
jatkuvuus. Rakenteen kannalta tärkeimmät asiakas- ja potilasryhmät hieman vaihtelevat 
tarkastelunäkökulmaa vaihdettaessa. Ikäihmiset, vammaiset, monisairaat, kansansairauk-
sia sairastavat, psykiatrisia sairauksia sairastavat, päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjät 
sekä sijoitettavat lapset ja nuoret nousevat vahvasti esiin perusterveydenhuollon käytettä-
vissä olevien resurssien näkökulmasta ja erikoissairaanhoidon näkökulmasta tarkasteluun 
nousee myös muita asiakas- ja potilasryhmiä mm. syöpäpotilaat ja keskoset. Ryhmien tar-
kastelussa on huomioitava myös työterveysjärjestelmän ulkopuolella oleva väestönosa. 
Tässä väestöryhmässä on erityyppisiä sosiaalisia-, terveys-, päihde-, elämänhallinta- ja 
mielenterveysongelmia. Palveluiden maantieteellistä sijaintia ja palveluvalikoimaa on pe-
rusteltua ohjata myös väestön sairastavuuden näkökulmasta.  
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Kanta-Hämeen sairaaloiden tarkoituksenmukaista työnjakoa Riihimäen, Forssan ja Hä-
meenlinnan sairaaloiden osalta voidaan tarkastella yhtenä kokonaisuutena.  Työnjaon ke-
hittämisessä on huomioitava, että palveluiden hajauttaminen ei saa rikkoa keskussairaalan 
rakenteellista kokonaisuutta.  
Sairaaloiden palveluita on kehitettävä yhteistyössä erikoissairaanhoidon ja perusterveyden-
huollon toimijoiden kanssa. Kunnan ja kuntayhtymien päättäjien sekä johtavien viranhalti-
joiden on varmistettava, että omat rakenteet ja organisaatiorajat eivät rajoita toiminnan ke-
hittämistä, vaan ohjaavat maakunnallisiin kokonaisratkaisuihin. Kokonaisratkaisuilla ei tar-
koiteta keskittämistä maakunnallisesti, mutta seututasolla keskittäminen voi olla perustel-
tua. On myös hyväksyttävä, että kokonaistehokkuuden tarkastelu voi johtaa tilanteeseen, 
jossa jotkin osat järjestelmästä joutuvat toimimaan tehottomasti. 
  
Sairaaloiden kehittäminen on tehtävä yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Tähän tarvi-
taan soveltuvat foorumit. Sairaaloiden operatiivinen johtaminen olisi perusteltua toteutet-
tava maakunnallisesti, jolloin pystytään parhaiten vastaamaan rekrytointihaasteisiin, palve-
lurakenteen muutoksiin ja väestön muuttuvaan palvelutarpeeseen. Sairaaloiden toiminnan 
kehittäminen vaatii selkeän yhteistyöfoorumin. Tämä voisi olla sairaalan toiminnallinen joh-
toryhmä, joka voitaisiin perustaa Kanta-Hämeen terveydenhuollon yhteistyöryhmän alai-
suuteen. Johtoryhmä vastaisi Forssan ja Riihimäen sairaaloiden osalta palvelurakenteen 
kehittämisestä sairaalassa, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön ke-
hittämisestä seudulla sekä sairaalarakennusten ja infran kehittämisestä. 
  
 
Erikoissairaanhoidon palvelurakenteen kehittäminen –Riihimäen sairaala 

  
Riihimäen sairaala on sairaanhoitopiirin oma yksikkö, jossa tuotetaan edellisessä kappa-
leessa mainittuja erikoissairaanhoidon avopalveluita. Riihimäen sairaala palvelurakenne 
perustuu väestön palvelutarpeeseen, jonka osalta tehtiin laajempi tarkastelu vuonna 2017. 
Nykyisten palveluiden lisäksi SHP on päättänyt aloittaa valmistelun seuraavien palveluko-
konaisuuksien aloittamista Riihimäen sairaalassa 

•       Kaihileikkaukset 
•       Dialyysiyksikkö 
•       Tietotekniikan yksi kehitysyksikkö 

 
Yllä esitettyjen palveluiden lisäksi tarkastellaan myös silmäpohjarappeumahoidon aloitta-
mista Riihimäen sairaalassa. 
  
 
Erikoissairaanhoidon palvelurakenteen kehittäminen – Forssan sairaala 

  
Forssan sairaalan erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämisestä vastaa FSHKY. Hyvin-
vointikuntayhtymä tekee tällä laajasti yhteistyötä yksityisten toimijoiden ja sairaanhoitopiirin 
kanssa. FSHKY ja sairaanhoitopiiri ovat aloittaneet syksyllä 2020 neuvottelut erikoissai-
raanhoidon järjestämisvastuun siirtämisestä sairaanhoitopiirille. Neuvotteluiden tavoitteena 
on turvata erikoissairaanhoidon jatkuvuus ja nykyinen palvelutaso Forssan sairaalassa.   
 
 

2.4 Nykyisten sairaalarakennusten kuntoarvio 
 
Keskussairaalan Hämeenlinnan yksikön tilat sijaitsevat pääosin vuonna 1979 valmistu-
neessa Ahveniston sairaalassa. Psykiatrian tilat sekä hallinnon tiloja on vuonna 1932 val-
mistuneessa Ahveniston sairaalarakennuksessa. Päivystykselle on valmistunut uudet tilat 
vuonna 2007 ja talousrakennusta on laajennettu 2012 - 2014.  Vuonna 2013 on Sirate Oy:n 
ja Työterveyslaitoksen toimesta tehty laaja kunto- ja käyttöisyysselvitys, jonka mukaan sai-
raalan tilat ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa. Sisäilmaongelmia, sädesienipitoisuuksia 
ja terveydelle haitallisia asioita on selvitetty erillisillä mittauksilla sekä tutkimuksilla, joista on 
lyhyet tiivistelmät liitteessä 1.  
 
Paloviranomainen kiinnitti huomiota vuonna 2016 sairaalakiinteistön poistumisturvallisuu-
teen. Viranomaismääräysten vaatimukset on jouduttu ratkaisemaan väliaikaisjärjestelyillä. 
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Aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksessa vuonna 2016 kiinnitettiin huomiota teho-
osaston puutteelliseen ilmanvaihtoon sekä tilojen ahtauteen ja epäkäytännöllisyyteen. Psy-
kiatrian yksiköihin 2017 tehdyssä Aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksessa puututtiin 
vastaanottotilojen hätäpoistumisteiden puuttumiseen sekä yhden osaston osalta potilaiden 
lyhytaikaisen rauhoittumistilan ja asianmukaisen hoitotoimenpidetilan puuttumiseen. 
 
Sairaalatoiminnan kannalta keskeiset leikkaussalit ja tehostetun hoidon yksiköt sekä pää-
osa vuodeosastotiloista ovat lähes alkuperäisessä kunnossaan. Osa F-rakennuksen tiloista 
2. kerroksessa on poistettu käytöstä sädesienen ja sisäilman epäpuhtauksien vuoksi. Näi-
den yksiköiden siirtäminen muualle remontin ajaksi vaatisi erittäin mittavia järjestelyjä. Ny-
kyisten, vanhojen tilojen sopimattomuus potilasosastoilla ja vastaanottotiloissa vaikeuttaa 
hoidon kehittämistä ja tehokkuuden lisäämistä muuttuneissa hoitoprosesseissa. Lisävai-
keutta sujuvaan hoitoon tuovat tekniset puutteet ja ongelmat, joiden korjaaminen toimivassa 
sairaalassa on haasteellista. Pääosa sairaalan talotekniikasta on suunniteltu ja rakennettu 
1970-luvun vaatimusten mukaisesti. Vuosittain talotekniikkaa on uusittu muutos- ja korjaus-
töiden yhteydessä. Sairaalan teknisistä järjestelmistä käyttöikänsä päässä ovat erityisesti 
ilmanvaihtojärjestelmä sekä vuodeosastotornin käyttövesi- ja viemärijärjestelmä. Näiden 
järjestelmien uusiminen toimivassa sairaalassa on erittäin haasteellista.  
 
Sairaanhoitopiirin Hämeenlinnan yksikön peruskorjauksia on supistettu merkittävästi uuden 
sairaalan hankesuunnittelun käynnistyttyä. Muutos- ja korjaustöihin investoitiin vuosina 
2006-2015 keskimäärin 7,7 M€/vuosi. Vuoden 2016 aikana sairaanhoitopiiri linjasi uuden 
sairaalan hankesuunnittelupäätöksen myötä, että vanhaan sairaalakiinteistöön toteutetaan 
vain välttämättömimmät investoinnit. Linjauksen mukaisesti sairaanhoitopiirin Hämeenlin-
nan yksikön muutos- ja korjausinvestoinnit ovat olleet vuosina 2016-2020 keskimäärin 2,4 
M€/vuosi. 
 

 
Kuva 4.  Muutos- ja korjausinvestointien kehitys Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Hämeenlinnan yk-
sikössä vuosina 1993-2020. 
 

Vanajaveden sairaalan tilat, joita kutsutaan Hämeenlinnan pääterveysasemaksi, on raken-
nettu vuosina 1884 - 1982. Rakennuksista vapautuu muuhun käyttöön osastohoidon käy-
tössä olleet tilat. 
 
Vanajaveden sairaalan sisäilmaongelmia, sädesienipitoisuuksia ja terveydelle haitallisia 
asioita on myös selvitetty erillisillä mittauksilla sekä tutkimuksilla, joista on tiivistelmät liit-
teessä 2a.  
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Kuva 5. Kanta-Hämeen keskussairaala  
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Kuva 6. Hämeenlinnan pääterveysasema (Vanajaveden sairaala), Viipurintie 1-3  

 
 
Nykyisten tilojen ja uuden sairaalan pinta-alat 
 

Uuden sairaalan pinta-ala on n. 74 300 brm²/ 37225 hym². Sairaanhoitopiiri voi hyödyntää 

väliaikaisesti C-rakennusta (5120 hym², 10450 brm²). Suunniteltu kokonaisuus on n. 29 000 
brm²   pienempi kuin piirustuksista mitattu ja puuttuvin osin arvioitu Kanta-Hämeen keskus-
sairaalan, kaupungin siirtyvien toimintojen ja muualta yhdistyvien toimintojen yhteenlaskettu 
bruttopinta-ala. Alkuperäiseen hankesuunnitelmaan (21.2.2018) verrattuna kokonaisbrutto-
alaa on tiivistetty suunnitteluratkaisuin 13 000 neliötä ja hyötyalaa 5824 neliötä. Sairaala-
alueen pysäköinti toteutetaan maantasopysäköintinä ja pysäköintilaitoksen kokonaisuutena 
siten, että pysäköintipaikkojen kokonaismäärä on riittävä.  
 
Sairaalakiinteistöissä, Keskussairaalassa ja pääterveysaseman tiloissa toteutetut keskei-
simmät peruskorjaus- ja muutostyöt on lueteltu liitteessä 2b. 
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3 Hankkeesta tehdyt päätökset 
 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hallitus: 

  § 41/25.3.2015 Sairaalan tilatarveratkaisua koskevan suunnittelun käynnistäminen. 

  § 169/20.10.2015 Arkkitehtisuunnittelun toteuttajan valinta hankintakilpailun perus-
teella  

  § 72/ 17.5.2016 hallitus päätti esittää sairaanhoitopiirin valtuustolle, että  

o sairaalan hankesuunnitelma valmistellaan tavoitteena uuden sairaalaraken-
nuksen rakentaminen Harvialantien varteen keskustan itäpuolelle rautatien 
viereen (Harvialantie 2, 13200 Hämeenlinna).  

o edellyttää sairaanhoitopiirin aloittavan neuvottelut tonttivaihtoehtojen omis-
tuksen tai vuokralle hankkimisen ja rakennuskäyttöön saattamisen mahdol-
lisuuksien selvittämisen yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin kanssa,  

o sairaanhoitopiirin tulee hankesuunnitelmaa laatiessaan huolehtia tiiviistä 
yhteistyöstä Hämeen Liiton ”Oma Häme” -hankkeen kanssa, 

o tavoiteaikataulu hankesuunnitelman valmistumiselle on 30.6.2017.  

 §25/21.2.2017 valitsi Ahveniston sairaalahankkeen toteutusmuodoksi allianssimallin 
ja hallitus valtuutti sairaanhoitopiirin käynnistämään neuvottelumenettelyyn tarvitta-
van hankinta-asiantuntijaresurssin kilpailuttamisen ja valmistelemaan kilpailutuksen 
neuvottelumenettelyllä allianssipartnereiden hankkimiseksi.  

 §26/21.2.2017 merkitsi tiedoksi Ahveniston sairaalahankkeen toiminnallisen kokonai-
suuden valmistelutilanteen. 

 §94/14.6.2017 päätti käynnistää Ahveniston sairaalahankkeen rakennuttajakonsultin 
asiantuntijapalveluiden kilpailutuksen ja valtuutti sairaanhoitopiirin johtajan tekemään 
tarvittavat hankintapäätökset. 

 §100/14.6.2017 merkitsi tiedoksi Harvialantien tontin hankintaan liittyvän valmisteluti-
lanteen ja valtuutti sairaanhoitopiirin johtajan allekirjoittamaan tarvittavat aiesopimuk-
set. 

 §122/15.8.2017 päätti hyväksyä Ahveniston sairaalahankkeen hankesuunnitelman 
sekä päätti hakea sosiaali- ja terveysministeriöltä poikkeusluvan rakennusinvestoin-
tia varten. 

 §123/15.8.2017 päätti käynnistää Ahveniston sairaalahankkeen suunnittelua ja toteu-
tusta koskevan allianssihankkeen kilpailutuksen sekä oikeuttaa sairaanhoitopiirin joh-
tajan tekemään tarvittavat ratkaisut Ahveniston sairaalahankkeen allianssin hankinta-
menettelyssä tarjousvertailuun asti. Sairaanhoitopiirin tulee tuoda päätösesitys palve-
luntuottajan valinnasta sairaanhoitopiirin hallituksen päätettäväksi. Hallitus päätti oi-
keuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään aiemmin kilpailutuksella valitun arkkitehti- 
ja pääsuunnittelusta vastaavan yhteenliittymän kanssa esisopimuksen konsulttisopi-
muksen muuttamisesta allianssisopimukseksi hankintalainsäädännön puitteissa. 

 §21/20.2.2018 hallitus päätti esittää valtuustolle, että  

o sairaalan suunnittelua jatketaan sijaintivaihtoehdon 3 perusteella Ahveniston 
sairaala-alueen eteläreunalle 

o päivitetty hankesuunnitelma hyväksytään allianssin kehitysvaiheen lähtö-
kohdaksi 

o sairaanhoitopiiri käynnistää neuvottelut kumppanin hankkimiseksi sairaalan 
tarvitsemien pysäköintitilojen investointiin ja rakentamiseen 

o tavoiteaikataulu allianssin kehitysvaiheen valmistumiselle on 15.12.2019 

 §22/20.2.2018 hallitus päätti valita Ahveniston sairaalahankkeen allianssin kehitys-
vaiheen toteuttajaksi Hämeen Sydän – allianssiryhmittymän, jonka muodostavat 
Skanska Talonrakennus Oy, Sweco Talotekniikka Oy ja Sweco Rakennetekniikka 
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Oy. Sopimussuhde syntyy vasta kehitysvaiheen allianssisopimuksen allekirjoittami-
sella.  

 §136/20.11.2018 Hallitus päätti esittää valtuustolle, että 

o valtuusto hyväksyy liitteenä olevan enintään 400 miljoonan euron sitovaa 

luottolimiittiä koskevan sopimuksen tehtäväksi Kuntarahoitus Oyj:n kanssa 

ja käytettäväksi sairaalahankkeen rahoittamisessa 

o valtuusto valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan allekirjoittamaan luottolimiitti-

sopimuksen Kuntarahoitus Oyj:n kanssa ja tekemään siihen tarvittaessa 

vähäisiä muutoksia 

o valtuusto valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ja talous- ja tukipalvelujohta-

jan (kummankin erikseen) päättämään luottolimiittisopimuksen mukaisten 

yksittäisten lainojen nostosta 

o pitkäaikainen pankkirahoitus hankitaan kilpailuttamalla rahoitus lainakohtai-

sesti 

o lyhytaikainen pankkirahoitus hankitaan kilpailuttamalla rahoitus lainakohtai-
sesti. 

 §29/19.2.2019 päätti valita uuden Ahveniston sairaalan (Assi) kaukolämmön toimit-

tajaksi Elenia Lämpö Oy:n ja valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään tarvit-

taessa vähäisiä muutoksia sopimusasiakirjoihin. 

 §55/23.4.2019 päätti merkitä uuden Ahveniston sairaalahankkeen rahoitustilanteen 

tiedoksi. 

 §56/23.4.2019 päätti hyväksyä Integrated-työyhteenliittymän arkkitehtisuunnittelua 

koskevan allianssihankintasopimukseen hankintalain mukaiset muutokset esityksen 

mukaisesti. 

 §57/23.4.2019 hyväksyi Assi-sairaalan alueen pysäköinnin periaatteet ja päätti että 

sairaanhoitopiiri käynnistää pysäköintioperaattorin ja –investorin valintaa koskevat 

tarjouskilpailut esityksen mukaisesti.  

 §77/21.5.2019 hallitus päätti esittää valtuustolle, että C-rakennuksen hyödyntämi-

nen osana Ahveniston sairaalahanketta arvioidaan uudestaan ja tuodaan valtuuston 

päätettäväksi vuoden 2019 aikana ja allianssin kehitysvaihe viedään päätökseen 

toukokuussa 2020 ja toteutusvaiheeseen siirtymisestä päätetään sairaanhoitopiirin 

valtuustossa kesäkuussa 2020. 

 §78/21.5.2019 hallitus hyväksyi aiesopimus Hämeenlinnan kaupungin toimintojen 

siirtämisestä uuteen keskussairaalaan Assiin sekä oikeutti sairaanhoitopiirin johta-

jan tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tarkistuksia. 

 §165/19.11.2019 hallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto 

o merkitsee tiedoksi hankkeen suunnittelutilanteen 

o päättää Ahveniston sairaalahankkeen kehitysvaiheen jatkamisesta siten, 

että hankkeen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet pystytään optimaali-

sesti saavuttamaan 

o päättää, että C-rakennusta voidaan hyödyntää sairaalakokonaisuuden-

osana. 

 §37/18.2.2020 hallitus hyväksyi Ahveniston Assi-sairaalan aluetta koskevan maan-

käyttösopimuksen. 

 §52/17.3.2020 hallitus päätti, että Ahveniston sairaala-allianssin suunnittelu- ja val-

mistelutöitä jatketaan kesäkuun 2020 loppuun saakka siten, että siirtymä toteutus-

vaiheeseen on keskeytyksetön. Ehtona töiden jatkamiselle kesäkuun loppuun 

saakka oli, että pysytään kehitysvaiheen budjetissa ja että yhtymävaltuusto tekee 

9.6. myönteisen toteutuspäätöksen. 

 §67/8.4.2020 hallitus päätti 

o hallintolain 50 §:n perusteella poistaa päätöksensä 17.3.2020 § 52, joka 

koski allianssin kehitysvaiheen jatkamista kesäkuun 2020 loppuun saakka 
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o osaltaan hyväksyä sen, että Ahveniston sairaala-allianssin kehitysvaiheen 

suunnittelu- ja valmistelutöitä jatketaan marraskuun 2020 loppuun saakka 

siten, että siirtymä toteutusvaiheeseen on keskeytyksetön sekä ehdottaa 

valtuustolle, että se osaltaan hyväksyy ehdotuksen 

o että ehtona kehitysvaiheen töiden jatkamiselle 2-kohdan mukaisesti on, että 

allianssi pysyy kehitysvaiheen budjetissa ja että yhtymävaltuusto hyväksyy 

kokouksessaan 9.6. osaltaan aikataulumuutoksen 

o että kehitysvaiheen jatkamista koskeva päätös pannaan täytäntöön välittö-

mästi esitysosassa mainitun poikkeuksellisen tilanteen johdosta 

o ehdottaa valtuustolle, että toteutusvaiheeseen siirtymisestä ja toteutusvai-

heen sopimuksen hyväksymisestä päätetään sairaanhoitopiirin valtuustossa 

syksyllä 2020. Kokouksen tarkka ajankohta päätetään erikseen. 

 §90/19.5.2020 hallitus päätti 

o vahvistaa sairaanhoitopiirin johtajan päätöksen 12.5.2020 § 125 ja jatkaa al-

lianssin kehitysvaiheen töiden keskeytystä toistaiseksi kehitysvaiheen alli-

anssisopimuksen 11 kohdan mukaisesti, 

o antaa allianssisopimuksen palvelutuottajille mahdollisuuden valitsemissaan 

kokoonpanoissa omalla kustannuksellaan ja riskillään valmistella allianssi-

sopimuksen ulkopuolisena työnä allianssin tämän hetkisen suunnitteluai-

neiston pohjalta tarkempaa suunnitelmaa ja kustannuslaskelmaa elokuun 

2020 loppuun mennessä, 

o valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään allianssin palveluntuottajien 

kanssa tarvittavan sopimuksen 2-kohdan mukaisen allianssisopimuksen ul-

kopuolisen työskentelyn ehdoista tässä päätöksessä kuvatuilla periaatteilla, 

o että päätökset sairaalahankkeen jatkotoimista tehdään viimeistään syys-

kuussa sairaanhoitopiirin hallituksessa. 

o  toimittaa päätöksen tiedoksi valtuustolle 

 §91/19.5.2020 hallitus päätti käynnistää yhteistoimintaneuvottelun Assi-hankkeessa 

työskentelevän projektihenkilöstön osalta. 

 §130/8.9.2020 hallitus päätti 

o että Ahveniston sairaalahanketta jatketaan ja hankkeen kehitysvaiheen teh-

tävät käynnistetään välittömästi uudelleen kehitysvaiheen allianssisopimuk-

sen kohdan 11.1.2 mukaisesti 

o  että Ahveniston sairaala-allianssin kehitysvaiheen suunnittelu- ja valmiste-

lutöitä jatketaan tammikuun 2021 loppuun saakka siten, että siirtymä toteu-

tusvaiheeseen on keskeytyksetön sekä ehdotti valtuustolle, että se osaltaan 

hyväksyy ehdotuksen 

o  että palveluntuottajien kanssa laaditaan sopimus ainakin allianssi-sopimuk-

sessa mainittujen allianssin alihankkijaosapuolten mahdollisista muutok-

sista, tekijänoikeuksista ja edellä esitettyjen sitoumusten täytäntöönpanosta 

kehitysvaiheen allianssisopimuksen liitteeksi. Tavoitteena on, että sopimus 

tuodaan hallituksen käsiteltäväksi kokoukseen 29.9. 

o asettaa hankkeen työskentelylle seuraavat reunaehdot: 

- Palveluntuottajat sitoutuvat taloudellisesti KAS-vaiheen työskentelyyn ja 

esittämään ratkaisun, joka täyttää sairaanhoitopiirin toiminnalliset ja talou-

delliset tavoitteet 

- Tilaajalla on käyttöoikeudet ja tekijänoikeudet keskeytyksen aikana tehtyi-

hin aineistoihin ja suunnitelmiin palveluntuottajien ja Sairaanhoitopiirin kes-

keytyssopimuksen mukaisesti sen jälkeen, kun keskeytysvaiheen 24.8.2020 

esitetyt kustannukset on maksettu palveluntuottajille 

- KAS-vaiheen aikana tehtävä esitys on STM:n poikkeusluvan €-määrän alit-

tava ja valtuuston 20.3.2018 päättämän kustannusarvion mukainen 
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- Palveluntuottajat pystyvät osoittamaan yhteistyökyvykkyyttä, läpinäky-

vyyttä ja toimimaan hankkeen parhaaksi periaatteen mukaisesti 

 §147/29.9.2020 hallitus päätti hyväksyä sopimuksen allianssin jatkamiseen liit-

tyvistä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden reunaehdoista ja keskey-

tysajan työn maksuehtojen selkeyttämisestä. 

 §148/29.9.2020 hallitus päätti käynnistää Assi-sairaalahankkeen rahoituksen 

kilpailutuksen. 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin valtuusto: 

 §22/8.6.2016 

o sairaalan hankesuunnitelma valmistellaan tavoitteena uuden sairaalaraken-
nuksen rakentaminen Harvialantien varteen keskustan itäpuolelle rautatien 
viereen.  

o edellyttää sairaanhoitopiirin aloittavan neuvottelut tonttivaihtoehtojen omis-
tuksen tai vuokralle hankkimisen ja rakennuskäyttöön saattamisen mahdol-
lisuuksien selvittämisen yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin kanssa,  

o sairaanhoitopiirin tulee hankesuunnitelmaa laatiessaan huolehtia tiiviistä 
yhteistyöstä Hämeen Liiton ”Oma Häme” -hankkeen kanssa, 

o tavoiteaikataulu hankesuunnitelman valmistumiselle on 30.6.2017. 

 §9/20.3.2018 

o sairaalan suunnittelua jatketaan sijaintivaihtoehdon 3 perusteella Ahveniston 
sairaala-alueen eteläreunalle 

o päivitetty hankesuunnitelma hyväksytään allianssin kehitysvaiheen lähtö-
kohdaksi 

o sairaanhoitopiiri käynnistää neuvottelut kumppanin hankkimiseksi sairaalan 
tarvitsemien pysäköintitilojen investointiin ja rakentamiseen 

o tavoiteaikataulu allianssin kehitysvaiheen valmistumiselle on 15.12.2019 

 §43/11.12.2018 

o  valtuusto hyväksyy liitteenä olevan enintään 400 miljoonan euron sitovaa 

luottolimiittiä koskevan sopimuksen tehtäväksi Kuntarahoitus Oyj:n kanssa 

ja käytettäväksi sairaalahankkeen rahoittamisessa 

o valtuusto valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan allekirjoittamaan luottolimiitti-

sopimuksen Kuntarahoitus Oyj:n kanssa ja tekemään siihen tarvittaessa 

vähäisiä muutoksia 

o valtuusto valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ja talous- ja tukipalvelujohta-

jan (kummankin erikseen) päättämään luottolimiittisopimuksen mukaisten 

yksittäisten lainojen nostosta 

o pitkäaikainen pankkirahoitus hankitaan kilpailuttamalla rahoitus lainakohtai-

sesti 

o lyhytaikainen pankkirahoitus hankitaan kilpailuttamalla rahoitus lainakohtai-
sesti. 

 §25/11.6.2019 

o valtuusto päätti, että C-rakennuksen hyödyntäminen osana Ahveniston sai-
raalahanketta arvioidaan uudestaan ja tuodaan valtuuston päätettäväksi 
vuoden 2019 aikana  

o Allianssin kehitysvaihe viedään päätökseen toukokuussa 2020 ja toteutus-
vaiheeseen siirtymisestä päätetään sairaanhoitopiirin valtuustossa kesä-
kuussa 2020. 

 

Valtuusto 15.12.2020 § 46 Liite 6



 

   
 

 §53/10.2.2019 valtuusto 

o merkitsi tiedoksi hankkeen suunnittelutilanteen 

o  päätti, että Ahveniston sairaalahankkeen kehitysvaihetta jatketaan siten, 
että hankkeen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet pystytään optimaali-
sesti saavuttamaan 

o päätti, että C-rakennusta voidaan hyödyntää sairaalakokonaisuuden osana 

 §16/9.6.2020 valtuusto 

o päätti hyväksyä Ahveniston sairaala-allianssin kehitysvaiheen suunnittelu- 
ja valmistelutöiden jatkamisen marraskuun 2020 loppuun saakka siten, että 
siirtymä toteutusvaiheeseen on keskeytyksetön ja että toteutusvaiheeseen 
siirtymisestä ja toteutusvaiheen sopimuksen hyväksymisestä päätetään 
sairaanhoitopiirin valtuustossa syksyllä 2020. Kokouksen tarkka ajankohta 
päätetään erikseen. 

 §17/9.6.2020 valtuusto merkitsi tiedoksi hallituksen päätöksen §90/19.5.2020   

 §34/29.9.2020 Valtuusto päätti 

o  hyväksyä hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan Ahveniston sairaala-alli-
anssin kehitysvaiheen suunnittelu- ja valmistelutöitä jatketaan tammikuun 
2021 loppuun saakka siten, että siirtymä toteutusvaiheeseen on keskeytyk-
setön  

o merkitä muilta osin tiedoksi hallituksen tekemän päätöksen 8.9.2020 § 130. 

 

Hämeenlinnan kaupungin pelastuslautakunta 

 §21/5.6.2018 Pelastuslautakunta päättää hyväksyä alustavan tilaohjelman ja päättää 
esittää Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille hankesuunnittelun käynnistämistä pelastus-
aseman tilojen sisällyttämiseksi Ahveniston sairaalan rakennushankkeeseen. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupapäätös STM 3987/2017 15.2.2018 

 Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhty-
mälle poikkeusluvan hakemuksen mukaiseen investointiin. Päätös ei koske Kanta-Hä-
meen sairaanhoitopiirin hankehakemuksessa esitettyä pysäköintilaitosta. 

 

 

4. Hankkeen kuvaus  

4.1 Projektiorganisaatio ja yhteydet muihin hankkeisiin  
 
Ahveniston sairaalahankkeen toiminnallinen suunnittelu käynnistettiin alkuvuodesta 2016, 
jolloin muodostettiin kahdeksan toiminnallista ryhmää (Taulukko 3). Syksystä 2016 alkaen 
toiminnallisissa ryhmissä on ollut mukana Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin henkilökunnan 
edustajien lisäksi myös OmaHämeen nimeämät edustajat kevääseen 2019 saakka sekä 
Hämeenlinnan terveyspalveluiden työntekijöitä. Työryhmiin on osallistunut yli 200 henkilö-
kunnan edustajaa. Syksystä 2019 alkaen kaikkiin toiminnallisiin ryhmiin on nimetty asiakas-
edustaja, kun aiemmin asiakasedustajia oli mukana vain mielenterveys ja psykiatrian- sekä 
yhteisten tilojen työryhmissä.  
 
Keväästä 2018 alkaen suunnittelutyötä on jatkettu yhdessä allianssin suunnitteluryhmän ja 
yllä mainittujen toiminnallisten ryhmien kanssa. Sairaanhoitopiiri on lisäksi osa-aikaisesti 
irrottanut omasta työstään kymmenen käyttäjäedustajaa huolehtimaan toiminnallisesta asi-
antuntemuksesta hankkeessa. 
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Taulukko 3. Ahveniston sairaalahankkeen toiminnallisen suunnittelun ryhmät  

Toiminnallinen ryhmä 

Akuutti (päivystys, leikkaustoiminta, tehostettu hoito) 

Avohoito 

Osastotoiminnat 

Lapset ja perhe 

Mielenterveys ja psykiatria  

Kuntoutus 

Diagnostiset palvelut 

Tukipalvelut ja yhteiset tilat 

 
Allianssin toimintaa johtaa allianssin johtoryhmä, jossa on jokaisen allianssiosapuolen 
edustaja ja lisäksi kolme sairaanhoitopiirin edustajaa. Allianssin johtoryhmän puheenjohta-
jana toimii sairaanhoitopiirin johtaja. Allianssin johtoryhmässä on lisäksi läsnäolo-oikeus 
Hämeenlinnan kaupungin edustajalla (aiemmin maakuntavalmistelun muutosjohtajalla) 
sekä allianssin projektipäälliköllä. Päätökset allianssin johtoryhmälle valmistelee allianssin 
projektipäällikkö tukenaan projektiryhmä. Hankkeen toiminnallisista linjauksista vastaa toi-
minnallinen ohjausryhmä, jonka jäseninä ovat sairaanhoitopiirin johtoryhmän jäsenten li-
säksi Hämeenlinnan kaupungin terveyskeskuksen edustaja, projektiylilääkäri, asiakasedus-
taja projektipäällikkö ohjausryhmän sihteerinä sekä tarvittaessa allianssin projektipäällikkö 
ja pääsuunnittelija. Hankkeeseen liittyvät päätökset tekee sairaanhoitopiirin hallitus ja val-
tuusto. 
 
Yhteydet muihin hankkeisiin 
 

Ahveniston sairaala -hanketta valmisteltiin keväästä 2016 alkaen tiiviissä yhteistyössä 
Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja maakuntahallinnon uudistusta val-
mistelevan OmaHäme-hankkeen kanssa helmikuuhun 2019 saakka. Valtakunnallisen sote-
uudistuksen keskeytymisen myötä yhteistyötä on jatkettu alueen kuntien terveyskeskusten 
edustajien kanssa. Ahveniston sairaalahankkeen projektityöntekijät ovat myös osallistuneet 
vuosina 2017-2019 Rakli ry:n ja Vison oy:n toteuttamaan IPT² -hankkeeseen, joka on jul-
kisten tilaajaorganisaatioiden yhteinen integroivien projektitoteutusmallien (IPT) tutkimus- 
ja kehityshanke kiinteistö- ja rakennusalan projektien ja palveluiden tuottavuuden paranta-
miseksi.  
 
Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirit toteuttivat 2017/11–2018/5 selvityksen 
pääasiassa erikoissairaanhoidon sairaalatoimintoja tuottavan yhteisen organisaation pe-
rustamisen edellytyksistä. Selvityksen perusteella syksyllä 2018 siirryttiin toiminnallisen yh-
teistyön valmisteluun ja yhteistyö laajeni erityisvastuualuetasolle (KHSHP, PSHP, EPSHP).  
Ylimaakunnallista yhteistyötä on jatkettu Tähtisairaalahankkeena, Tays-kehitysyhtiö.  
 
Valmistelun aikana on selvitetty yhteisen toiminnan organisoitumistapojen hyödyt ja riskejä. 
Ahveniston sairaalan osalta yhteistyö tarjoaa monia toteuttamismuotoja ja vahvistaa sairaa-
lan asiakaspohjaa ja korkeaa käyttöastetta. Tähtisairaalahankeen päätöksenteko kehitys-
yhtiön osalta kohdistui vuoteen 2019.  

 
Kansallisen UNA-hankkeen tavoitteena on tuottaa organisaatio- ja toimittajariippumaton 
vaatimusmäärittely sote-tietojärjestelmäkokonaisuudesta, jolla edellytetään tuotettavan 
asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia hyvinvointipalveluita. Hanke huomioi kansalliset määrittelyt 
ja muut kansalliset kehitys- ja kärkihankkeet. Una-hankkeen vaatimusmäärittelyt otetaan 
huomioon uuden sairaalan tietojärjestelmien kehittämisessä. 
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4.2 Asiakasnäkökulma hankkeen suunnittelussa 
 
Asiakasosallisuus perustuu asiakkaiden lakisääteiseen oikeuteen osallistua palveluiden 
suunnitteluun ja kehittämiseen. Sairaalahankkeessa asiakaslähtöisen suunnittelun pro-
sessi perustuu sairaanhoitopiirin asiakkuuskertomukseen ja hankkeelle laadittuun asiakas-
lähtöisen suunnittelun suunnitelmaan.  
 
Asiakaslähtöinen suunnitteluprosessi perustuu siihen, että asiakkaat ja asiakaslähtöiset 
suunnitteluperiaatteet ovat mukana suunnitteluprosessissa. Asiakkaiden tarpeita selvite-
tään ja yhteistä kehittämistä tapahtuu toiminnallisissa ryhmissä, käyttäjälähtöisen suunnit-
telun ryhmissä sekä erilaisissa tapahtumissa. Asiakkaiden palautteet, tarpeet ja toiveet vie-
dään asiasta riippuen joko toiminnalliseen suunnitteluun tai tilasuunnitteluun.  
 
 

Asiakaslähtöisen suunnittelun periaatteet  

 Suunnittelun lähtökohtana on asiakkaiden tarpeet ja toiveet, joita on kartoitettu 

monipuolisin menetelmin 

- Asiakaspalautteiden kautta nousevat asiat otetaan mukaan suunnitte-

luun. 

- Kehityskohteita ja suunnittelulle tärkeitä linjauksia tarkennetaan asiakkai-

den kanssa esimerkiksi työpajoissa, kohdennetuin kyselyin ja haastatte-

luin. 

 Asiakkaiden osallistuminen suunnitteluun mahdollistetaan eri tavoin 

- Toiminnallisen työryhmän jäsenenä  

- Laajojen tapahtumien järjestäminen 

- Jalkautuvat osallisuusmuodot 

 Uuden sairaalaan tulevia palveluja, tiloja ja prosesseja kuvataan, suunnitellaan, 

testataan ja arvioidaan yhdessä asiakkaiden kanssa. 

 

 
 
Hankkeen asiakaslähtöisen suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa osallisuus monimuo-
toisesti ja monikanavaisesti. Ahveniston sairaalahankkeessa on alusta alkaen kuultu asiak-
kaiden näkemyksiä sairaanhoitopiirin asiakasraadissa sekä potilasjärjestötapaamisissa 
säännöllisesti useamman kerran vuodessa. Yhteistyötä on tehty myös Hämeenlinnan vam-
mais-, vanhus- ja nuorisoneuvostojen kanssa. Hankkeen nettisivujen kautta www.ahvenis-
tonsairaala.fi kautta on saatu eri vaiheissa kymmeniä palautteita sekä asiakkailta että hen-
kilökunnalta. Kaikkiin toiminnallisen suunnittelun ryhmiin on nimetty asiakasedustaja ja li-
säksi asiakasedustajille, potilasjärjestöjen edustajille ja vapaaehtoistoimijoille järjestetään 
työpajoja ja virtuaaliesittelyjä erilaisten suunnitteluteemojen ympärille. 
 
Asiakkaiden osallistamista ja hankkeen esittelyä yleisölle tullaan jatkamaan koko hankkeen 
ajan erilaisin keinoin. Hankkeen toteutusvaiheeseen siirryttäessä huomioidaan lisäksi alu-
een asukkaiden, koulujen ja päiväkotien informointi ja hanke-esittelyt. Hankkeen viestintä 
on proaktiivista käytössä olevien viestintäkanavien ja paikallismedioiden kautta. 
 
Koko sairaalahankkeen toteutumista tullaan arvioimaan asiakaslähtöisyyden näkökul-
masta. Mittareina käytetään asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä. Lisäksi mitataan 
asiakaslähtöisen suunnittelun onnistumista, mitä kehitetään saadun palautteen perusteella. 
Vuosittain raportoidaan asiakaskertomuksessa asiakaslähtöisen suunnittelun toteutumi-
nen. 
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4.3 Hankkeen tavoitteet 
 
Ahveniston sairaalahankkeen suunnittelun periaatteet ovat 

 Asiakas ensin -periaate   

 Hoidon laadun ja potilasturvallisuuden parantaminen 

 Tuottavuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen 

 Avohoidon vahvistaminen 

 Sairaansijojen vähentäminen 

 Tilojen ja toimintojen vakiointi 

 Resurssien joustava yhteiskäyttö 

 Ammatillisen työnjaon uudistaminen 

 Tehokkaat tilaratkaisut ja muuntojoustavuus 

 Tilojen yhteiskäyttöisyys, monikäyttöisyys ja viihtyisyys 

 Tehokkaat logistiset ratkaisut 

 Tietotekniikan ja tietojärjestelmien hyödyntäminen 

 Energiatehokkuuden lisääminen 

 Yhden hengen potilashuoneet (pääsääntöisesti)  

 Suunnittelu yhdessä perusterveydenhuollon ja maakunnan toimijoiden kanssa  

Hankkeelle on asetettu seuraavat tavoitteet 

 Ainutlaatuisen hyvä asiakaspalvelu 

 Tiivis yhteistyö maakunnan erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaali-
huollon sekä yliopistosairaaloiden ja yksityisten palveluntuottajien välillä. 

 Tuottavuuden kasvu toimintaprosesseja uudistamalla ja hoidon vaikuttavuutta paranta-
malla (investointi rahoittaa itsensä takaisin 14-15 vuodessa) 

o Somatiikan osastohoito vähenee 20 % 
o Tilan käytön tehostaminen (vastaanottojen aukioloaika 10 h/arkisin, vastaanot-

totilojen yhteiskäyttöisyys, vastaanottotilojen ja leikkaussalien käyttöasteen 
nostaminen) 

o Sähköisen asioinnin osuus käynneistä kasvaa vähintään 15 prosenttiyksikköä 
vuoden 2016 tasoon verrattuna  

o Lyhytkestoisten hoitojen ja tutkimusten keskittäminen avovastaanotoille tai päi-
väsairaalayksiköihin 

o Sujuvat asiakasprosessit; asiakas, ammattilainen ja kalliit laitteet eivät odota 
o Kotiin annettavan hoidon lisääminen 
o Erikoissairaanhoidon vastaanottotoimintaa kehitetään jatkossakin Riihimäellä 

ja Forssassa 

 Sähköisten palveluiden ja uuden teknologian innovatiivinen hyödyntäminen 
o digitaalisen työympäristön kehittämisessä 

o potilashoidon järjestelmien  

o tuotannonohjauksessa 

o viestintäratkaisuissa 

 Maakunnan terveydenhuollon palvelukeskus houkuttelee asiakkaita ja ammattilaisia 

 Rakennuksen edulliset käyttö-, huolto-, energia- ja elinkaarikustannukset 

 Toimiva, terveellinen ja turvallinen rakennus 

 Rakennushankkeen toteutus on kustannustehokas ja laadukas 
o Kustannusten hallinta ja kustannusarviossa pysyminen 
o Suunnittelun ja rakentamisen laatu on erinomainen 
o Käyttäjien toiveet on huomioitu suunnitelmissa ja toteutuksessa 
o Projekti on investointi- ja elinkaarikustannuksiltaan kustannustehokas 

 Rakennus on käyttöönotettu sovitussa aikataulussa, jossa toteutusvaiheen kesto on 
optimoitu 

o Luotettava ja kattava aikataulunhallinta 
o Onnistunut käyttöönottovaihe ja 0-virheluovutus 

 
Suunnitteluallianssin kehitysvaiheen tavoitteet: 

 Tavoitelaajuus on noin 74300 brm² sekä osin hyödynnettävä C-rakennus 10450 brm² 
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 Hankkeen kokonaiskustannusarvio on n. 352 M€ sisältäen suunnittelu-, rakennus- ja 
kiinteiden sairaalalaitteiden kustannukset, kustannusnousuvaraukset, lääkintälaitteiden 
hankinta sekä tilaajan muut kustannukset ja varaukset. Tavoitekustannus ei sisällä py-
säköintirakennuksen kuluja eikä ICT-kustannuksia  

 Rakentamispäätös esitetään sairaanhoitopiirin valtuustolle 2020 ja rakennuksen käyt-

töönotto on arviolta vuonna 2026 

 Hankkeen tulee olla siirrettävissä uudelle organisaatiolle päätettäväksi ja johdettavaksi 

 Suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään ICT- ja lääkintätekniikan toimittajien 
osaamista 

o Innovaatiolähtöisyys suunnittelussa ja rakentamisessa 
o Teknologiakehittäjät ja palvelumuotoilijat mukaan suunnitteluun 
o ICT:n ja lääkintätekniikan hyödyntäminen toiminnan prosessien kehittämisessä 

ja tilasuunnittelussa  

 Käyttäjien (sekä potilasasiakkaat että henkilökunta) osallistaminen ja sitouttaminen 
hankkeeseen 

 Mallipohjainen suunnittelu (BIM, 3D ja CAVE) ja mallipohjaisuuden hyödyntäminen ra-
kennuksen elinkaaren aikana 

 Elinkaarikustannusten huomiointi suunnitteluratkaisuissa 

 Ympäristöystävälliset suunnitteluratkaisut 

 Avoin ja läpinäkyvä viestintä ja vuorovaikutus 
 
 

4.4 Toiminnan tuottavuustavoitteet 
 
Sähköisten itsehoitopalveluiden sekä niitä tukevan puhelinneuvonnan avulla potilaita ohja-
taan hakeutumaan tarpeenmukaisiin terveyspalveluihin. Noin 40 % erikoissairaanhoidon 
vastaanottokäynneistä (vuoden 2017 tasoon verrattuna) on tavoitteena korvata sähköisillä 
yhteydenottotavoilla, etäkontakteilla ja erikoisasiantuntijoiden konsultaatiolla, kun tällä het-
kellä etäkontaktien osuus erikoissairaanhoidon somatiikan suoritteista on alhainen. Palve-
luiden saatavuutta sekä vastaanottotilojen käyttöastetta parannetaan suunnittelemalla vas-
taanottotilojen käyttöajaksi 10 tuntia arkipäivisin. 
 
Ympärivuorokautisen osastohoidon sairaansijakapasiteettia vähennetään 20 %. Sairaansi-
jojen käyttöastetta nostetaan tavoitteena 90 % käyttöaste. Potilaan hoitoprosessin suju-
vuutta parannetaan siten, että hoitojaksojen kesto lyhenee 5 - 8 %. Osastohoidon osalta 
vertailuvuotena on vuosi 2017. Lyhytkestoiset hoidot keskitetään avovastaanottojen yhtey-
teen tai päiväsairaalayksiköihin ja kotiin annettavan hoidon määrä kasvaa merkittävästi.  
 
Leikkaussalien toimintaa kehitetään nostamalla leikkaussalien käyttöastetta ja tehostamalla 
toimintaprosesseja. Akuuttitoiminnot tehostuvat tarkoituksenmukaisempien tilojen ja henki-
löstön yhteiskäytön avulla. 
 
Tukipalveluiden tuottavuutta parannetaan modernien logistiikka- ja järjestelmäratkaisujen 
avulla, keskittämällä palveluita, esim. välinehuollon osalta sekä lisäämällä automaation 
osuutta. 

Sairaalan sijaintipäätöstä varten tehdyn alustavan hankesuunnitelman yhteydessä NHG 
identifioi yhteensä 7 % eli noin 14 M€ säästöpotentiaalin vuoden 2015 erikoissairaanhoidon 
kokonaiskustannuksista ja perusterveydenhuollon palveluissa. Säästöpotentiaalin muodos-
tuminen on kuvattu kuvassa 7.  
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Kuva 7. Uuden sairaalan vaikutus erikoissairaanhoidon toiminnallisiin kustannuksiin. NHG.n arvio 
v. 2016  

  
Sairaanhoitopiiri on käynnistänyt tuottavuusohjelman vuonna 2020. Ohjelman tavoitteena 
on leikata erikoissairaanhoidon kustannuskehitystä -1%/vuosi. Tuottavuusohjelma laajen-
netaan tulevaisuusohjelmaksi, jossa toimintaa käsitellään laajemmin. Tulevaisuusohjelma 
ajoittuu vuosille 2021-2025.   

 
 

5. Uudet toimintamallit 
 

5.1 Päivystys 
 
Nykytila 
 

 Kanta-Hämeen keskussairaalassa toimii Päivystysklinikka, joka koostuu toiminnallisesti 
ensihoidosta, päivystyksestä ja tarkkailuosastosta. Päivystyksessä hoidetaan akuuttilääke-
tieteen potilaita, joiden sairaudet/vammat käsittävät perinteisiin erikoisaloihin luokiteltuina 
operatiivisten alojen (kirurgiset erikoisalat, ortopedia, gynekologia, korva-, nenä- ja kurkku-
taudit, silmätaudit), konservatiivisten alojen (sisätaudit, keuhkosairaudet, neurologia, las-
tentaudit), psykiatrian ja yleislääketieteen potilaita. Vuonna 2019 päivystyksessä oli 45804 
käyntiä. Potilaista 18 % tuli ambulanssilla. Kaikista potilasta 72 % kotiutuu suoraan päivys-
tyksestä. Päivystysklinikassa on päivystyksen yhteydessä 20-paikkainen tarkkailuosasto, 
jossa potilaiden hoitoaika on maksimissaan 24 tuntia.    
 
 Liitteessä 3 on esitetty Päivystysklinikan päivystyksen ja tarkkailuosaston suoritemäärät.   
 
 Päivystyksen yhteydessä toimii sosiaali- ja kriisipäivystys sekä iltavuorossa psykiatrinen 
sairaanhoitaja.  Kanta-Hämeessä toimii lisäksi perusterveydenhuollon päivystys Forssan 
sairaalassa ja akuuttivastaanotto Riihimäen sairaalassa (Pulssi 77).   
   

Päivystyksen toiminnalliset muutokset   

 Assin päivystyksen toiminta perustuu prosessipohjaiseen toimintamalliin, joka perustuu po-
tilaan tilanteeseen ja hoidon tarpeeseen. Potilasryhmiä ovat kävelevät potilaat, seurantapo-
tilaat (joiden sairaus edellyttää paaripaikalla toteutettavaa hoitoa ja seurantaa) ja kriittisesti 
sairaat potilaat, joilla on peruselintoiminnan (verenkierto, hengitys tai tajunta) häiriö sekä 
tehostetun hoidon ja/tai tarkkailun tarve. Päivystyksen yhteyteen tulee 20-paikkainen tark-
kailuosasto, josta potilaat kotiutuvat lyhyen, korkeintaan noin 24 tunnin seurantajakson jäl-
keen.  
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  Potilaan hoitoa ohjaa hoidon tarve enemmän kuin hoitava erikoisala. Ensihoito on kiinteä 
osa päivystystä ja arvioi potilaiden hoidon tarvetta sekä käynnistää tarvittavan hoidon jo 
ennen sairaalaan tuloa. Jo nykyisin ja enenevästi lähitulevaisuudessa akuuttilääketieteen 
rooli korostuu kaikkien potilaiden hoidossa. Akuuttilääketieteen erikoislääkärit pystyvät hoi-
tamaan päivystyksen kaikkia potilaita riippumatta heidän iästään tai perinteisestä erikois-
alastaan.  
 
 Itsenäisesti hoitoon hakeutuvien potilaiden palvelupolku alkaa sähköisistä palveluista ja 
puhelinneuvonnasta, jossa hoitohenkilökunta arvioi potilaan hoidon tarpeen ja kiireellisyy-
den ohjaten potilaan tarkoituksenmukaisen palvelun piiriin. Ns. yle-potilaiden käyntimäärät 
päivystyksessä riippuvat pitkälti maakunnan, erityisesti Hämeenlinnan seutukunnan, perus-
terveydenhuollon toimivuudesta. Hoidon tarpeen arviointiin tarkoitetut triage-huoneet mah-
dollistavat osaltaan potilaan pikaisen tutkimisen alkuarvioinnissa.  
 
 Kävelevät potilaat pyritään hoitamaan siten, että potilas tulee hoidetuksi mahdollisimman 
pian sairaanhoitajan tai tarvittaessa lääkärin vastaanotolla, jolloin potilaiden odotusajat voi-
daan minimoida ja henkilökunnan työpanos keskittää seurantaa vaativiin potilaisiin. Vas-
taanottohuoneiden takatilat mahdollistavat sujuvat konsultaatiot ja huoneiden monipuolisen 
käytön. Tulevaisuudessa myös lastentautien, korva-, nenä- ja kurkkutautien sekä naisten-
tautien päivystyspotilaat hoidetaan Päivystysklinikassa (nykyisin virka-aikaan omilla polikli-
nikoilla).  
 
 Päivystyksen ja Akuutin kotihoidon henkilöstön yhteistyötä lisätään, mikä sujuvoittaa poti-
laiden siirtoa päivystyksestä kotiin.   
 
 Yhden hengen sairaansijat, potilaspaikkojen lisääminen ja etäisyyksien kasvaminen toden-
näköisesti lisää henkilökunnan tarvetta.  
   

Tilatarve    

Päivystysyksikön tilasuunnitelma pitää sisällään ensihoitotilat, päivystyksen vastaanotto- ja 
seurantatilat, tarkkailuosaston tilat, sekä tarvittavat toimisto-, varasto- ja sosiaalitilat. Myös 
Akuutin kotihoidon työtilat sijoitetaan päivystyksen läheisyyteen. Tilasuunnittelussa on 
otettu huomioon vanhusväestön osuuden kasvu, joten makuupaikkoja sekä eristystiloja on 
lisätty aiemmasta. NHG on arvioinut Päivystysklinikan tilatarpeen raportissaan 17.4.2019 ja 
todennut suunnitelman vastaavan hyvin tulevaisuuden tarpeita. Yhteydet muuhun sairaa-
laan paranevat nykytilanteeseen verrattuna.  
 
 Tilaluettelo on liitteessä 4.  
 
Hämeenlinnan kaupungin pelastuslautakunnan päätöksen §21/5.6.2018 mukaisesti Ahve-
niston sairaalan yhteyteen on suunniteltu tilat sivupaloasemalle, johon sijoittuu yksi pelas-
tusyksikkö sekä tilat ensihoitoyksikölle, jotka päivystävät saavutettavuuden turvaamiseksi 
ensisijaisesti Hämeenlinnan kaupungin länsipuolta pelastuslaitoksen tilojen sijaitessa itä-
puolella. Lisäksi päivystyksen yhteyteen on varattu tilat ensihoidon kenttäjohtotoiminnalle. 
Pelastusaseman tilat kasvattavat hankkeen tavoitekustannusta arvion mukaan n. 2,1 M€ ja 
tilat ovat laajuudeltaan 482 hym².    
  
Tilojen erityisvaatimukset   

Ambulanssilla saapuville potilaille huomioidaan suojattu saapumisalue, suora kulkureitti en-
sihoitohuoneeseen ja leikkaussaleihin. Synnyttäjien osalta huomioidaan suora kulkureitti 
synnytysyksikköön. Lapsipotilaille ja heidän saattajilleen varataan omat odotustilat. Seuran-
tatiloissa kiinnitetään erityistä huomiota iäkkäiden, lasten ja päihtyneiden potilaiden tarpei-
siin.   
 Tilasuunnittelussa huomioidaan suuronnettomuustilanteisiin varautuminen ja pandemiati-
lanteesta saadut opit tilajärjestelyistä. Päivystysyksikön välittömään läheisyyteen sijoitetaan 
kuvantamisen, tehostetun valvonnan, leikkausosaston sekä synnytysyksikön tilat. Päihty-
neiden henkilöiden seurannalle järjestetään tarvittaessa tilat, mikäli tehtävä siirtyy päivys-
tyksen vastuulle.  
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5.2 Tehostettu hoito  
 
Nykytila 
 

Tehostettu hoito hoitaa maakunnan vaikeimmin sairaat potilaat lukuun ottamatta yliopisto-
sairaalaan keskitettyä tehohoitoa (palovammat, suuret vammat, neurokirurgia ja sydänki-
rurgiaa sekä lasten tehohoito).   
   
Tehostetun hoidon yksikössä on 5 sairaansijaa ja sen vieressä sijaitsevassa tehostetun val-
vonnan yksikössä myös 5 sairaansijaa. Neurologinen valvontayksikkö sijaitsee neurologian 
vuodeosaston yhteydessä ja siellä on käytettävissä 4 sairaansijaa. Lisäksi päivystyspolikli-
nikalla hoidetaan arviolta 500 valvontaa vaativaa potilasta vuodessa.   
   
Liitteessä 3 Arvio Tehostetun hoidon hoitojaksoista ikäryhmittäin 2018-2024 (taulukko 6).  
  
Tehostetun hoidon toiminnalliset muutokset   

Tehostetun hoidon yksikköön yhdistetään tulevaisuudessa tehostetun hoidon, tehostetun 
valvonnan ja neurologisen valvonnan potilaspaikat ja henkilöstö. Isompi yksikkö tasaa ky-
synnässä olevaa epätasaisuutta ja hoitohenkilökunnan ammattitaitoa, jolloin potilaan hoi-
don laatu paranee, potilassiirrot vähenevät ja osaavan henkilökunnan käyttö tehostuu.  
   
Tehostetun hoidon ja valvonnan huoneet ovat yhden hengen huoneita. Tilojen suunnitte-
lussa kiinnitetään erityistä huomiota akustiikan, lämpötilan ja valaistuksen hallintaan, joilla 
on tutkimuksissa todettu olevan merkitystä potilaan sekavuuden syntymiseen ja toipumis-
nopeuteen.  
 
Tekninen tehohoitoympäristö edellyttää henkilöstöltä moniosaamista ja teknologia kehittyy 
nopeasti tehohoitolaitteiden uusiutuessa. Useiden ICT-pohjaisten teknisten laitteiden/ohjel-
mistojen osaamisen lisäksi henkilöstön osaamisvaatimuksissa korostuvat priorisointikyky, 
hyvä havainnointitaito, hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, joita tarvitaan moniammatil-
lisessa tiimityössä.   
   
Tehostetun hoidon tilatarve   

Uuteen tehostetun hoidon yksikköön sijoitetaan 5 tehohoitopaikkaa ja 12 valvonnan sai-
raansijaa. Suuronnettomuus- ja pandemiatilanteissa tai muissa poikkeuksellisissa ruuhka-
tilanteissa tehostettua hoitoa voidaan toteuttaa myös leikkausyksikön heräämötiloissa tai 
päivystysyksikön seurantatiloissa.   
   
Tehostetun hoidon tilojen erityisvaatimukset   

Tehostetun hoidon yksikkö sijoitetaan päivystysyksikön ja leikkausosaston läheisyyteen. 
Tehostettua hoitoa vaativia infektiopotilaita varten yksikköön rakennetaan tehohoitoon so-
veltuvat eristyshuoneet. Elvytysryhmää varten tulee olla riittävän suuri hissi, jolla pääsee 
vuodeosastoille.   
 

 

5.3 Leikkaustoiminta 
   

Nykytila 

Anestesiaa vaativa leikkaustoiminta on keskitetty Kanta-Hämeen maakunnan alueella Hä-
meenlinnaan keskussairaalaan. Leikkaus- ja toimenpideyksikkö koostuu LeiKosta (leik-
kaukseen kotoa), leikkaussaleista (14 kpl), kahdesta heräämöstä ja yön yli-yksiköstä, joka 
toimii päiväkirurgisessa heräämössä. Toimintojen yhdenmukaistaminen entisen päiväkirur-
gisen yksikön ja osastokirurgian osalta on menossa. Lisäksi leikkaustoimintaa on silmäyk-
sikön kahdessa leikkaussalissa. 
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Vuonna 2019 kiireettömiä leikkauksia oli 5 870 ja päivystysleikkauksia 2 644, yhteensä 
8514. Päivystysleikkausten osuus on noin 30 % ja pysynyt varsin tasaisena vuosien var-
rella. Näiden lisäksi kevyempiä toimenpiteitä tehdään heräämössä ja leikkaustoiminnan ul-
kopuolisissa yksiköissä esim. tähystysyksikössä.  
 
Liitteessä 3 esitetään leikkausmäärät ikäryhmittäin sekä arvio vuosille 2025 ja 2040.   
   
Leikkaustoiminnan toiminnalliset muutokset   

Ei-päivystyksellinen leikkauspotilas  

Kiireettömään leikkaukseen potilas saa ajan jo poliklinikkakäynnin yhteydessä, jolloin hän 
samalla tapaa myös hoidonsuunnittelijan ja hänelle tehdään arvio nukutuksen turvallisuu-
desta. Leikkauspäivän aamuna potilas tulee LeiKoon, jossa hänet valmistellaan leikkauk-
seen ja ohjataan leikkaussaliin. Leikkauksen jälkeen potilas siirtyy heräämöön ja sieltä joko 
osastolle (VOS) tai kotiutusyksikön kautta kotiin samana päivänä (PÄIKI) tai seuraavana 
aamuna (LYHKI). Tavoitteena on, että merkittävästi suurempi osa potilaista kotiutuisi suo-
raan leikkausosastolta (nykyisin noin 45 % leikkauksista on päiväkirurgisia).  
 
Tämä edellyttää hoitopolkujen kuvaamista ja vakioimista valmistelusta kotiutukseen 
saakka. Digitaalisia apuvälineitä tulee hyödyntää potilaan ohjauksessa, leikkaukseen val-
mistelussa ja opastamisessa. Tarvitaan toimiva toiminnanohjausjärjestelmä, jolloin toimen-
pidekoodin syöttäminen hoidonvaraukseen johtaa tarvittavan välineistön, henkilökunnan ja 
jatkohoitopaikan varaamiseen.  
 
Preoperatiivisia tiloja tulee olla riittävästi poliklinikoilla ja LeiKo-yksikössä. Sujuvan toimin-
nan edellytyksenä on, että erikoissairaanhoito, kotihoito ja kotisairaalatoiminta toimivat sau-
mattomasti koko maakunnassa ja toimintaa kehitetään yhdessä.  
 
Toimintatapamuutos selkiyttää ja nopeuttaa potilaan hoitopolkua leikkaukseen.  
   
Päivystyspotilas  
 

Päivystyspotilas saapuu leikkausyksikköön joko päivystysklinikalta tai ns. vihreän linjan po-
tilaana kotoa LeiKon kautta. Osa päivystyspotilaista kotiutuu kotiutusyksikön kautta.  
  
Päivystysvalmius on oltava vuorokauden ympäri. Leikkausalista on oltava sujuva yhteys 
päivystykseen ja osastoille. Heräämön yhteyteen sijoitetaan Holding -yksikkö, joka sujuvoit-
taa kriittisesti sairaan päivystyspotilaan hoitoa vakauttamalla hänen vointiaan ennen leik-
kausta. Samalla voidaan tehdä tarvittavat valmistelut ja puudutukset ennen leikkaussaliin 
siirtämistä.  
 
Leikkauksen jälkeisen heräämötilan tulee mahdollistaa myös päivystyspotilaan kotiutumi-
nen kotiutusyksikön kautta. Myös tässä tarvitaan tiivistä yhteistyötä kotihoidon, kotisairaa-
lan ja kuntoutuksen kanssa.   
  
Lapsipotilas  

Lapsille luodaan oma digitaalinen polku ja sovellus, jolla he voivat tutustua leikkaukseen, 
henkilökuntaan ja tiloihin jo etukäteen. Lapset tulevat leikkausyksikköön vanhemman saat-
tamana lasten päiväsairaalasta (LASSI). Vanhempi voi saattaa lapsen leikkaussaliin asti ja 
odotella heräämössä lapsen heräämistä, jonka jälkeen lapsi siirtyy takaisin LASSIin tai las-
tenosastolle josta hän kotiutuu. Tämän onnistuminen edellyttää sujuvia yhteyksiä ja toimin-
taprosesseja leikkausosaston ja LASSIn välillä.  
   

Toimenpidepotilas  

Leikkausyksikköön on suunniteltu toimenpidesali, johon siirretään läpivalaisussa tehtäviä 
erilaisia ei-leikkauksellisia toimenpiteitä kuten sappiteiden toimenpiteet ja pitkäaikaisten 
laskimoporttien laitot. Hoitopolut on kuvattava ja vakioitava sujuviksi potilaan sähköisiä pal-
veluita hyödyntäen. Salissa on oltava läpivalaisulaite ja anestesialääkäri ja potilaita tulee 
seurata toimenpiteen jälkeen.   
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Leikkaustoiminta  

Leikkaussalien käyttö pyritään vakioimaan, jolloin lääkintälaitteita tarvitsee siirrellä mahdol-
lisimman vähän. Päivystyssalit sijoitetaan lähelle päivystyksen hissiä ja sektiosali synnytys-
salien lähelle.   
 
Leikkausyksikössä tehdään vain toimenpiteitä, joissa tarvitaan anestesialääkärin läsnäoloa. 
Henkilökunta tiimiytetään leikkaustoiminnan sujuvoittamiseksi huolehtien kuitenkin päivys-
tysosaamisesta.  
 
Leikkaussalien hoitotarvike- ja lääkelogistiikkaa rationalisoidaan keskittämällä varastointia 
ja automatisoimalla tarvike- ja lääketilaukset mahdollisimman pitkälle. Leikkaussaleihin tuo-
daan toimenpidekohtaiset tarvikkeet, jotka kootaan keskitetysti. Tämä osaltaan lyhentää 
leikkausten välistä vaihtoaikaa. Toimintatapojen muutoksen avulla leikkaussaleja ja henki-
löstöä voidaan käyttää tehokkaammin ja salien käyttöaste paranee.    
 
Toiminnan muutos edellyttää sujuvia yhteyksiä LeiKoon, heräämöön, päivystykseen ja syn-
nytyssaleihin, sujuvia tukipalvelutoimintoja (hoitologistikko, välinehuolto, sairaalahuolto, 
sihteerityö) sekä sujuvaa ja toimivaa toiminnanohjausjärjestelmää.  
   

Heräämö  

Heräämö koostuu holding-pacu-paikoista, 1., 2. ja 3. vaiheen paikoista sekä kotiutusyksi-
köstä. Leikkaussalista potilas siirretään toipumaan heräämöön, jossa pyritään huomioi-
maan potilasturvallisuuden lisäksi myös viihtyisyys esim. ikkunoiden avulla.   
 

Kotiutusyksikkö  

Nykyiseltä nimellään yön yli -yksikkö on osa heräämön toimintaa, jossa joko lääketieteelli-
sestä tai sosiaalisesta syystä yön yli seurantaa tarvitseva potilas viettää ensimmäisen leik-
kauksen jälkeisen illan ja/tai yön ennen kotiutumistaan. Kotiutusyksikön toiminta edellyttää 
potilaiden ripeää kotiuttamista aamuisin ja leikkausjärjestyksen suunnittelemista logistisesti 
siten, ettei aamun ensimmäinen potilas lähtökohtaisesti jäisi yöksi. Kotiutusyksikössä poti-
las pystyy liikuskelemaan, ruokailemaan ja katsomaan esim. Tv:tä.   
   

PACU (postoanesthesia care unit)  

Heräämöön yhteyteen varataan kaksi potilaspaikkaa, joilla voidaan hoitaa vaativampia val-
vontatason leikkauspotilaita leikkauksen jälkeen muutaman vuorokauden ajan. Tämä vä-
hentää tehohoidon kuormitusta. Hoidon pitkittyessä potilas siirretään teho-osastolle. Toi-
minta edellyttää osaavaa henkilökuntaa.  
 

Ulkopisteanestesiat (UPI)  

Anestesiaa, joka annetaan leikkausosaston ulkopuolella, sanotaan ulkopisteanestesiaksi. 
Toiminta edellyttää jälkivalvontaa sekä lapsille että aikuisille. UPI –toimenpiteet on keski-
tetty Kuuman rakennuksen 3. kerroksen tiloihin (tähystykset, sähköhoito, silmäyksikkö) ja 
röntgeniin (magneettikuvaukset).  
   
Leikkausosaston tilatarve   

Preoperatiivisia tapaamisia varten poliklinikalle tarvitaan 5 vastaanottohuonetta ja LeiKo -
tilat. Leikkaussaleja tulee leikkausosastolle 15 ja silmäyksikön yhteyteen 2 silmäleikkaus-
salia.  Lisäksi tarvitaan riittävät tilat leikkaukseen valmistautumista sekä saneluja ja taukoja 
varten leikkaussalien läheisyydessä.  
 
Leikkaussalikapasiteetista teetetyn ulkopuolisen arvion (NHG 10.10.2017 ja 17.4.2019) mu-
kaan suunniteltu leikkaussalimäärä vastaa alueen tulevia tarpeita.   
 
Liitteessä 3 on leikkaussalien kokonaistarve.  
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Heräämön alueelle sijoittuu yhteensä 40 heräämöpaikkaa, joista holding- ja PACU -yksi-
köissä on yhteensä 5 paikkaa. Heräämöstä eriytetään alue, jota käytetään päiväaikaan he-
räämöpaikkoina ja yöllä yön yli-yksikkönä.   
 
Keskitetylle välinehuollolle tarvitaan tila salien välittömästä läheisyydestä. Oleellinen osa 
leikkaustoiminnan joustavassa ja tehokkaassa käytössä on myös riittävät ja helppokäyttöi-
set varastotilat sekä siivous- ja jätehuolto.   
 
Tilaluettelo on liitteessä 4.   
   
Tilojen erityisvaatimukset   

Sektiosalin tulee sijaita lähellä synnytyssalia ja äitiyspoliklinikkaa. Päivystyssalien sijainti on 
optimaalisesti päivystyspoliklinikan hissin ja holding-yksikön läheisyydessä.  Tilojen sijoitte-
lussa mahdollistetaan omaisten mukana olo esim. perheheräämötoiminnan ja lasten näkö-
kulmasta. Kotiutusyksikön tulee sijaita heräämön vieressä tai olla osa sitä ja olla muunto-
joustava: vuodepaikat yöllä mutta illalla potilailla on tilaa liikkua, syödä ja katsoa esim. tele-
visiota. Pre- ja postoperatiivisten tilojen suunnittelussa huomioidaan äänimaailma, valaistus 
sekä viihtyisyys.   
 
Monissa leikkaussaleissa käytetään läpivalaisua. 
 
Tavoitteena on luoda toimiva ja rationaalinen välinehuoltojärjestelmä kerrosnostimineen 
mahdollisimman lähelle leikkaussaleja. Postoperatiiviset tilat suunnitellaan toiminnallisesti 
mahdollisimman rationaalisesti henkilökunnan mitoitus huomioiden ja samalla investointeja 
minimoiden.  
  
  

5.4 Vastaanottotoiminta   
 
Vastaanottotoiminnan nykytila   

Erikoissairaanhoidon poliklinikkatoimintaa on Hämeenlinnassa, Forssassa ja Riihimäellä.   
Vastaanottokäyntejä on Hämeenlinnassa noin 130 000 ja Riihimäellä noin 23 000 vuo-
dessa.   
 
Hammashoidon päivystys toimii keskussairaalassa arkisin klo 15-21 omana toimintana ja 
viikonloppuisin/ arkipyhinä Hämeenlinnan kaupungin isäntäkuntavastuulla ostopalveluna 
klo 8-21  
 
 Liitteessä 3 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin poliklinikkakäynnit aikuisten vastaanottotoi-
minnassa.   
    
Toiminnalliset muutokset    

Suunnittelun lähtökohtina on ollut potilaan polun selkeyttäminen, nopeuttaminen ja palvelun 
tarjoaminen myös ilta-aikaan.  Vastaanottotoiminta on avoinna klo 8-18 soveltuvin osin. 
Sähköistä asiointia ja etävastaanottoja lisätään (kts. kappale 6 asiakkaan sähköiset palve-
lut).   
 
Assiin on suunniteltu myös perusterveydenhuollon toimintaa, esimerkiksi diabetespolikli-
nikka. Hammashoidon osalta tavoitteena on maakunnallinen erikoishammashoidon yhteen 
liittymä, jonka yhteydessä toimii perusterveydenhuollon hammaspäivystys.  
 
Toiminnan kehittämisen ohjenuorana on ”kerralla kuntoon”-ajattelu, jolloin esimerkiksi osa 
tarvittavista kuvantamis- ja laboratoriotutkimuksista voidaan ottaa saman päivän aikana ja 
jos mahdollista, järjestetään muiden erikoisalojen konsultaatiot samalla kerralla.  
 
Vastaanottohuoneet ovat pääosin geneerisiä, jolloin samaa vastaanottohuonetta voidaan 
käyttää useamman erikoisalan toiminnassa. Silmäsairaudet ja korva-, nenä- ja kurkkusai-
raudet toimivat pitkälti erityisvarustelluissa huoneissa, joten ne ovat omina kokonaisuuksi-
naan. Sydänsairaalan polikliininen toiminta on koottu omaksi tiiviiksi kokonaisuudeksi. 
Muista erikoisaloista on koottu toisiaan täydentäviä kokonaisuuksia:  
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 lantionpohjakeskus: naistentaudit, urologia ja osa vatsaelinkirurgiaa keskitetään 

toistensa läheisyyteen tähystyshuoneineen  

 haavakeskus yhdistää haavanhoidon ympärille liittyviä erikoisaloja (verisuonikirur-

gia, plastiikkakirurgia, endokrinologia, ihotaudit)  

Muutosjohtamisen onnistumisen lisäksi edellä mainittujen toiminnallisten muutosten toteu-
tuminen edellyttää hoitopolkujen kuvaamista ja tiivistä yhteistyötä perusterveydenhuollon 
kanssa (esim. rakenteisen lähetteen käyttöön ottaminen). Henkilökunnan työvuorojärjeste-
lyjä täytyy uusia iltavastaanottoja varten ottaen huomioon pienten erikoisalojen haasteet 
sekä työaikalaki ja työehtosopimusten reunaehdot. 
 
Toimiva tuotannonohjausjärjestelmä ohjaa tilojen tehokkaampaan käyttöön sekä sujuvoit-
taa ammattilaisten työntekoa poistamalla heiltä automaation kautta rutiininomaisia tehtäviä, 
joka taas mahdollistaa ammattilaisten ajankäytön kohdentamisen asiakas- ja potilastyöhön 
(katso kappale 6.1Tuotannonohjauksen teknologiaratkaisujen hyödyntäminen).  
   

Avopalveluiden tilatarve  

Vastaanottohuoneita on S-, M- ja L-kokoisia, joista suurin osa on S-kokoa (tavallinen vas-
taanotto). Erityistarpeita varten on olemassa myös isompia huoneita ja vain pieni osa huo-
neista on nimetty tiettyyn käyttöön. Tilatarpeissa on huomioitu leikkauspotilaan ohjauksen 
siirtyminen LeiKosta poliklinikalle.  
 
Vastaanottohuoneiden tarvetta on arvioitu sekä omana toimintana tehdyissä laskelmissa 
perustuen 2018 vuoden toimintalukuihin, että simuloitu muutamien erikoisalojen osalta Del-
foin ja NHG:n toimesta.   
 

Tilaohjelma on liitteessä 4.  

   

Tilojen erityisvaatimukset  

Vastaanotto-, odotus- ja sosiaalitilat sekä tukipalveluresurssit suunnitellaan geneerisiksi, 
jolloin ne ovat yhteiskäyttöisiä erikoisalojen kesken varustelua vaihtamalla. Osa tiloista va-
rustellaan kiinteästi erityistyöntekijöiden tarpeisiin. Vastaanottotilojen yhteyteen tarvitaan 
myös erilaisia toimenpidetiloja sekä tauko- ja monitilatoimistoalueita. Myös sosiaalityön, po-
tilasasiamiesten ja sairaalateologian tarvitsemat työtilat sijoittuvat vastaanottotilojen yhtey-
teen.  
 
Vaikka tavoitteena on ”kukaan ei koskaan odota”, varaudutaan odottamiseen viihtyisillä ti-
loilla.  
 
Silmätautien ja korva- nenä-, kurkkutautien poliklinikoilla varmistetaan myös lapsipotilaiden 
viihtyminen.  
 
Silmätaudit muodostavat varsin tiiviin, oman yksikön, joka pitää sisällään myös tiivistä leik-
kaussalitoimintaa nukutuksessa tehtävine toimenpiteineen. Yksiköön tulee kaksi leikkaus-
salia, heräämönä toimii päiväsairaala. Leikkausinstrumentit ovat hyvin pieniä ja herkkiä, jo-
ten niiden kuljettaminen välinehuoltoon täytyy sujua helposti.   
 
Kuulontutkijoiden huoneiden äänieristyksestä on olemassa omat määräyksensä ja sen 
vuoksi tilojen sijoittaminen rauhalliseen osaan on tärkeää.   
 
Hammaspäivystys on avoinna joka päivä 8-21, joten sujuva ja turvallinen kulku yksikköön 
tarvitaan myös viikonloppuisin ja iltaisin.   
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5.5 Toimenpideyksikkö 
 
Toimenpideyksikön nykytila  

Tällä hetkellä tähystysyksikössä on kaksi tähystyshuonetta Hämeenlinnassa ja kaksi Riihi-
mäellä. Lisäksi tähystystoimenpiteitä tehdään Hämeenlinnan ja Janakkalan terveyskeskuk-
sessa sekä Forssan sairaalassa. Hämeenlinnan yksikössä on vuodessa noin 1500 maha-
laukun tähystystä, 1500 paksusuolentähystystä ja 200 keuhkoputkien tähystystä.   
 
Tähystysyksikössä tehdään tähystyksiä myös rauhoituksessa ja anestesiassa, jolloin poti-
laiden seuranta tapahtuu päiväsairaalassa tai polikliinisen tarkkailun tiloissa. Merkittävä osa 
tähystyksistä tehdään päivystyksenä.   
Kirurgian poliklinikalla on yksi toimenpidehuone, jossa tehdään toimenpiteitä jokaisena ar-
kipäivänä. Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikalla on yksi toimenpidehuone, joka on 
käytössä kahdesti viikossa. Naistentautien poliklinikalla on pieni toimenpidehuone, jossa 
tehdään lähinnä kohdunkaulantähystyksiä. Kaikkiaan toimenpiteitä tehdään noin 1200 vuo-
dessa.   
  
Toimenpideyksikön toiminnalliset muutokset  

Assissa toimenpideyksikköön kootaan polikliinisesti tehtävät toimenpiteet etenkin operatii-
visen tulosalueen alueelta ja tähystysyksiköstä ja se sijoittuu päiväsairaalan yhteyteen, 
jossa tarvittaessa seurataan potilaita toimenpiteen yhteydessä. Muutoksella pyritään sel-
keyttämään potilaan hoitopolkua ja parantamaan potilasturvallisuutta, kun etenkin seuran-
taa vaativien potilaiden siirtomatkat lyhenevät ja hoitoprosessi yhdenmukaistuu. 
 
Tähystystoiminta Hämeenlinnan ja muiden halukkaiden perusterveydenhuollon yksiköiden 
terveyskeskuksista keskitetään toimenpideyksikköön tavoitteena potilaan hoitopolun suju-
voittaminen ja laadunparantaminen. Toimenpideyksikkö toimii arkisin klo 8-18 soveltuvin 
osin ja toimenpidehuoneita voidaan käyttää joustavasti eri erikoisalojen kesken.  
 
Toiminnan sujuvoittamisen edellytyksenä on välinehuollon toimivuus ja riittävät valmistelu-
tilat sekä siirtymävaiheiden sujuvat potilasprosessit aina odotustilasta toimenpidehuoneen 
kautta Päiväsairaalaan, tulee potilas sitten kotoa, osastolta tai päivystyksestä.  
   

Toimenpideyksikön tilatarve  

Toimenpideyksikköön tarvitaan 11 toimenpidehuonetta, joista neljä endoskopiavarustettua. 
Päiväsairaalaan varataan yhteensä 16 paikkaa toimenpide- ja endoskopiapotilaiden seu-
rantaa varten.  
 

Toimenpideyksikön tilojen erityisvaatimukset  

Toimenpidehuoneet sijoitetaan päiväsairaalan seurantapaikkojen läheisyyteen ja tähystys-
huoneissa tulee olla anestesiavalmius. Toimenpideyksikössä tehdään ihmiseen kajoavia 
toimenpiteitä, jotka koetaan hyvinkin intiimeinä. Tämä huomioidaan suunnittelussa.  
  
 

5.6 Päiväsairaala ja dialyysi  
 
Päiväsairaalan ja dialyysin nykytila   

Kanta-Hämeen keskussairaalassa on päiväsairaala sekä Hämeenlinnan että Riihimäen yk-
siköissä.   Dialyysiyksiköissä Hämeenlinnassa ja Forssassa annetaan hemodialyysihoitoja 
sekä kotoa saapuville, että osastohoidossa oleville potilaille. Päiväsairaalatoiminta jatkuu 
tulevaisuudessakin Riihimäen ja Forssan sairaaloissa. Samoin dialyysiyksikkö jatkaa toi-
mintaansa Forssan sairaalassa.   
  
Liitteessä 3 on arvio endoskopian, polikliinisten toimenpiteiden, päiväsairaalan ja dialyysin 
suoritemäärät ja arvio tulevaisuuden suoritemääristä.  
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Toiminnalliset muutokset   

Päiväsairaalaan keskitetään pientoimenpiteiden jälkeiset seurannat, sytostaattihoidot ja 
seurantaa vaativat lääkehoidot erikoisalasta riippumatta sekä ECT -hoidot. Aiemmin osas-
toilla toteutettuja hoitoja siirretään päiväsairaalaan.  Päiväsairaalan aukioloaika on 12 tuntia 
arkisin ja tavoitteena on hoitaa yhdellä potilaspaikalla keskimäärin 3 potilasta/päivä.  
 
Dialyysissä potilaiden valmiuksia huolehtia itse omasta hoidostaan lisätään ja dialyysihoi-
doilla iltaisin ja mahdollisesti myös öisin mahdollistetaan potilaiden päiväaikaisen vapaa-
ajan lisääntyminen ja siten elämänlaadun paraneminen. Kotidialyysin osuutta pyritään kas-
vattamaan entisestään. Dialyysin aukioloaika on 12 tuntia kuutena päivänä viikossa, jolloin 
yhdellä potilaspaikalla hoidetaan keskimäärin 2 potilasta/ työpäivä.   
 
Päiväsairaala-, dialyysi- ja toimenpiteiden seurantayksiköt muodostavat kokonaisuuden, 
joka mahdollistaa potilaiden joustavan sijoittelun ja henkilökunnan yhteiskäytön tarpeen 
vaatiessa.  
   

 Tilatarpeet  

 Päiväsairaalan tuoli- ja sänkyseurantapaikkojen määrä on yhteensä 36 paikkaa. Osa pai-
koista on suunniteltu heräämötoimintaa varten. Dialyysipaikkoja on varattu uuteen sairaa-
laan 20. Yksi paikka on eristystilassa. Maakunnan dialyysipaikkojen määrä kokonaisuudes-
saan on 26, joka on 0,14 dialyysipaikkaa 1000 asukasta kohden. Määrä on samaa tasoa 
kuin useimmissa Suomen sairaanhoitopiireissä. NHG:n arviossa 17.4.2019 on päädytty 
vastaaviin hoitopaikkamääriin.   
 
Toimenpideyksikön, päiväsairaalan ja dialyysin tilatarpeet on huomioitu osana aikuisten 
avopalveluiden tiloja, tilaluettelon mukaisesti (liite 4).    
   

Tilojen erityisvaatimukset   

Päiväsairaala ja toimenpideyksikkö sijoitetaan lähekkäin toisiaan tilojen ja henkilöstön yh-
teiskäytön mahdollistamiseksi. Päiväsairaalassa on tarve sekä vuode- että tuolipaikoille. 
Lisäksi tarvitaan tila puhdaseristystä tarvitseville potilaille. Dialyysilaitteistojen edellyttämät 
erityistarpeet huomioidaan suunnittelussa.    
 
Tilasuunnittelussa huomioidaan asiakkaiden tarpeet sekä yksityisyyteen että sosiaaliselle 
kanssakäymiselle hoitojen aikana. Lisäksi varaudutaan itse tehtävän dialyysitoiminnan 
käynnistämiselle rakennuksen elinkaaren aikana.  
 

 

5.7 Osastot   
 
Nykytila 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin konservatiivisella ja operatiivisella tulosyksiköllä oli 
vuonna 2018 yhteensä 190 somaattista sairaansijaa. Näistä 76 on konservatiivisia ja 109 
operatiivisia sairaansijoja, neurologisia kuntoutuspaikkoja on 12. Sydänsairaala Oy vastaa 
toiminnasta 20 sairaansijan osalta. Lisäksi päivystyksessä on 20 akuuttilääketieteen tark-
kailupaikkaa.   
   
Lähikuntien (Hämeenlinna, Janakkala, Hattula) terveyskeskuksilla on 116 akuuttihoitoon 
tarkoitettua sairaansijaa, joiden käytöstä he vastaavat itse. Lisäksi Riihimäen ja Forssan 
sairaaloissa on vuodeosastohoitoa.   
 
Erikoissairaanhoidon osastojaksot ovat tiiviitä ja jatkohoitopaikkaa odottavien määrä on 
ajoittain varsin suuri, jopa toistakymmentä/ päivä. Hoitopäiviä on vuodessa yhteensä noin 
70 000, näistä 45 % potilas saapuu päivystyksenä sairaalaan. Hoitojaksoja on noin 25 500. 
 
Liitteessä 3 tarkemmat tiedot erikoissairaanhoidon osastohoidosta (taulukot 9 ja 10).  
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Osastokapasiteetin tarpeesta teetettiin ulkopuolinen arvio (NHG 10.10.2017, päivitetty 
17.4.2019).  
   
Toiminnalliset muutokset   

Lääketieteen kehittyessä otetaan käyttöön kevyempiä hoitomuotoja, joten potilaiden sairaa-
lassaoloaika lyhenee. Lisäksi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tiiviimpi yh-
teistyö ja kotisairaalatoiminnan kehittäminen mahdollistavat potilaiden sujuvamman kotiu-
tumisen tai jatkohoitoon siirtymisen. Edellä mainittujen asioiden vuoksi erikoissairaanhoi-
don sairaansijojen tarve vähenee nykytilaan verrattuna arviolta 20 %.  
 
Osastojen toimintaprosesseja yhtenäistetään esim. hoitotyön kirjaamisen osalta ja hoitotar-
viketilojen yhtenäisellä järjestämistavalla, mikä helpottaa hoitohenkilöstön siirtymistä osas-
tolta toiselle osaamisen mukaan. Henkilöstön osaamista tuetaan työkierron avulla. Sairaan-
sijoja käytetään joustavasti paikkatilanteen mukaisesti.   
  
Assiin siirtyy osa (91) lähikuntien terveyskeskuksen akuuttivuodeosastopaikoista, jolloin 
mm.  erikoissairaanhoidon konsultaatiot ja potilaiden nopeampi kuntoutus ja sitä kautta 
aiempi kotiutuminen mahdollistuu. Perusterveydenhuollon vuodeosastojen käytössä on 
myös laboratorio- ja kuvantamispalvelut ympäri vuorokauden. Tämä vähentää potilaiden 
siirtämistä päivystykseen.    
Hoitohenkilöstön työtä järkevöitetään mobiililaittein, kirjaaminen tapahtuu potilaan vie-
ressä ottaen hänet ja omaiset tiiviimmin mukaan hoitoprosessiin. Lääkehoitokäytännöt yh-
tenäistetään ja osin automatisoidaan (katso kappale 7. Tukipalvelut). 
 
Vuodeosastojen suunnittelussa on huomioitu potilaiden aktiivisen kuntoutumisen tarpeet ja 
läheisten osallistuminen potilaan hoitoon. Yhden hengen huoneiden lisäys takaa potilaalle 
paremman toipumisrauhan, mutta haastaa henkilökunnan valvontakapasiteettia jota tulee 
helpottaa etävalvonnan ja mobiililaitteiden avulla. Tila- ja laitesuunnittelulla tuetaan potilaan 
mahdollisuutta osallistua aktiivisesti hoitoonsa (esim. potilaskohtainen tietokonepääte ja 
mobiilityöpisteet henkilökunnalle).  
 
Tulevien osastopaikkojen riittäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä terveyskeskusten kanssa 
ja kotisairaalamaisen toimijaverkoston ulottamista koko Maakuntaan. Potilaille on luotava 
selkeät hoitopolut, joita noudatetaan (esim. tavoitekotiutuspäivä). Kriittisesti sairaille poti-
laille on oltava riittävät seuranta- ja valvontatilat muualla sairaalassa.   
 

 Tilatarpeet  

Vuodeosastoille on varattu kolme kerrosta, joissa on yhteensä 240 sairaansijaa. Yksi kerros 
muodostuu neljästä solusta, joissa on 17-23 sairaansijaa kussakin. Nämä solut jakavat yh-
teisiä toimisto-, huolto- ja sosiaalitiloja.  
   
 Tilaohjelma on liitteessä 4.  
   

Tilojen erityisvaatimukset  

65% potilaspaikoista toteutetaan yhden hengen huoneina. Epidemiatilanteissa osaan huo-
neita on mahdollista sijoittaa kaksi potilasta. Osastojen sijoittaminen päällekkäin samaan 
rakennusosaan sekä lähelle päivystystä mahdollistaa sujuvan sänky- ja laitelogistiikan sekä 
keskitetyn sänkyhuollon, mikä vähentää infektioriskejä parantamalla potilassänkyjen hy-
gieenisyyttä sekä vähentää merkittävästi huoltotöitä. Osastolta on oltava riittävät toimistoti-
lat ja sujuvat kulkuyhteydet muihin yksiköihin (esim. kuvantaminen ja leikkaustoiminta).   
 

 

5.8 Lapset ja perhe  
 
Nykytila  

Kanta-Hämeen keskussairaalassa lasten ja perheiden palvelut on ripoteltuna eri puolille 
sairaalaa ja kolmeen eri kerrokseen. Lasten yksikköjen kokonaisuuteen sisältyy lasten ja 
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nuorten osasto, lasten päiväsairaalatoiminta sekä pediatrian ja lastenneurologian vastaan-
ottotilat. Lastenpsykiatrialla on osasto ja poliklinikka psykiatrian tulosalueella. Lisäksi lapsia 
hoidetaan paljon korva- ja silmätautiklinikoissa. 
   
Lasten erikoisaloilla on jo tällä hetkellä panostusta avohoitopainotteisuuteen, lasten päivä-
sairaalatoimintaan, lasten päiki-leikkaustoimintaan ja polikliiniseen hoitoon. Vuodeosas-
toilta on vähennetty jo nyt sairaansijoja.  
   
Synnytyssalit, yhdistetty synnytysvuodeosasto ja vastasyntyneiden teho-osasto sekä äitiys-
poliklinikka sijaitsevat lähekkäin ja ovat toiminnallisesti hyvin toimiva kokonaisuus. Henkilö-
kunnan liikkuvuus erikoisalalla on helppoa yksiköiden ollessa lähekkäin. Perheiden kan-
nalta on hyvä, että toiminnot ovat lähekkäin.  
   
Liitteessä 3 esitetään suoritemäärät ja arviot tulevaisuuden suoritemääristä (Taulukot 11 ja 
12).   
   
Toiminnalliset muutokset   

Kaikki lasten palvelut (lasten ja nuorten vuodeosasto, lasten päiväsairaala, lasten kotisai-
raala, lasten ja nuorten poliklinikka, lasten psykiatrian viikko-osasto ja poliklinikka sekä las-
ten neurologian poliklinikka) keskitetään Assissa samaan kerrokseen pois lukien korva- ja 
silmäklinikoiden palvelut. 
   
Synnytyssalit, yhdistetty synnytysosasto ja vastasyntyneiden teho-osasto sekä äitiyspolikli-
nikka sijoitetaan samaan kerrokseen ja lähelle leikkausosastoa siten, että asiakkaiden su-
juva kulku synnyttämään kaikkina vuorokauden aikoina on huomioitu ja henkilöstön erityis-
osaamista pystytään hyödyntämään yhtenäisesti kaikissa näissä yksiköissä.  
   
Sijainti samassa kerroksessa mahdollistaa henkilökunnan joustavaa käyttöä eri yksiköiden 
välillä, silloin kun tarvitaan erityisosaamista. Perheiden kannalta ratkaisu luo turvallisuutta 
ja selkeyttä, kun kaikki palvelut ovat lähekkäin.  
   
Synnytysosaston perhehuoneista osa varustetaan siten, että tilassa voidaan hoitaa myös 
tehostettua hoitoa vaativia vastasyntyneitä. Erillistä vastasyntyneiden teho-osastoa ei jat-
kossa tarvita. Tarvittaessa perhehuoneita voidaan käyttää myös synnytyshuoneena. Syn-
nytysyksikön tavoitteena on saada Baby Friendly – ja Mother Friendly Hospital –sertifikaa-
tit, jolloin potilashoito on näyttöön perustuvaa ja hyväksi todettua.  
   
Lasten ja nuorten anestesiassa tehtävät toimenpiteet ja tutkimukset hoidetaan tulevaisuu-
dessa lasten päiväsairaalan (LASSI) kautta. Osastojen suunnittelussa huomioidaan poti-
laan/läheisten osallistuminen hoitoon ja hyödynnetään tietotekniikkaa esim. potilastietojen 
automaattisessa kirjautumisessa ja varastologistiikassa.   
   
Toiminnan kehittämistä ohjaa perhekeskeisyys ja potilaan kuuntelu. Perheiden varhaisem-
paa kotiutumista ja pärjäämistä kotiutumisen jälkeen tuetaan kotiin tuotettavan lasten koti-
sairaalatoiminnan ja vauvaperhetyön avulla. Vauvaperhetyössä hyödynnetään myös digi-
taalisia palveluita.    
   
Tilatarpeet  

Synnytyssalien määrä laskee nykyisestä kuudesta salista viiteen. Synnytys- ja naistentau-
tien osaston sairaansijamäärä on 24.   
   
Lasten osaston sairaansijamäärä laskee kymmenestä kahdeksaan ja vastaavasti lasten 
päiväosaston paikkamäärä kasvaa kuudesta kahteentoista paikkaan.  Lastenpsykiatrian 
viikko-osaston paikkamäärä on 7. Nykyiseen paikkaansa jäävä sairaalakoulu palvelee sekä 
lasten- että nuorisopsykiatrian osastojen lapsia.   
   
Lapset ja perhe -vastaanottokokonaisuuden osalta tilakokonaisuutta on arvioitu erikseen 
Delfoi Oy:n toteuttaman simuloinnin avulla syksyllä 2017 ja keväällä 2019 NHG:n teke-
mässä arvioinnissa, jossa suunnitelma nähtiin realistisena.  
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Tilojen erityisvaatimukset   

Sektiosali sijoitetaan leikkausosastolle, synnytyssalien välittömään läheisyyteen. Synnyttä-
jän reitti ulko-ovelta saliin on oltava turvallinen.  Vastasyntyneiden teho-osastolle tulee per-
hehuoneet, joissa voidaan hoitaa sekä synnyttänyt äiti että hoitoa tarvitseva tai sairas vas-
tasyntynyt vauva. Hoidossa huomioidaan perhekeskeisyys.  
   
Lasten yksiköiden keskeisenä suunnittelun lähtökohtana on lapsen oikeus leikkiin. Lasten 
osastolla on yhden hengen huoneet, joista osa on muunneltavissa kahden hengen huo-
neiksi. Huoneissa on yöpymismahdollisuus vanhemmille ja läheisille. Huoneet voidaan 
muuntaa tehostetun tarkkailun huoneeksi ja kaksi huonetta varustetaan eristyshuoneeksi.   
 

 

5.9 Psykiatria  
 

Nykytila  

Aikuis-, lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikat ovat seudullista palvelua ja asiakkaiden 
saatavilla Hämeenlinnan lisäksi Riihimäellä ja Forssassa. Hämeenlinnan yksikköön on kes-
kitetty päivystyksellinen psykiatrinen hoito, psykiatrian osastohoito sekä lasten- ja nuoriso-
psykiatrian osasto ja poliklinikat. Eri polikliiniset yksiköt ovat nyt hajallaan Hämeenlin-
nassa.   
Lisäksi Forssassa toimii yksi vapaaehtoista psykiatrista hoitoa antava osasto. Lievien mie-
lenterveys- ja päihdeongelmien hoito tapahtuu sote-keskuksissa.   
  

Toiminnalliset muutokset  

 Poliklinikka  

Fyysiset vastaanottokäynnit sairaalassa tulevat tulevaisuudessa vähenemään sähköisen 
asioinnin myötä myös psykiatrialla (kts. luku 6.2). Kuten muussakin vastaanottotoimin-
nassa, psykiatrian vastaanottotilojen suunnittelun lähtökohtana ovat geneeriset vastaanot-
totilat ja 10 tunnin aukioloaika arkisin.  Potilaiden hoitoja saadaan paremmin heidän tarpei-
taan vastaaviksi lisäämällä ryhmämuotoisia hoitoja.   
 
Psykiatrian tehostetun avohoidon yksikön aukioloa ja toimintaa tullaan laajentamaan. Yk-
sikkö toimii 10-12 tuntia kaikkina viikonpäivinä vaikeiden psykiatristen sairauksien hoito-
paikkana. Yksikkö toimii sairaalan ja avopalveluiden välissä, työmuotoina ovat kotiin vietä-
vät palvelut, päiväpoliklinikkatoiminta, sähköiset palvelut ja erilainen ryhmätoiminta. Toi-
minta tehostaa ja monipuolistaa psykiatrista avohoitoa ja sitä kautta vähentää myös yhtey-
denottoja päivystykseen. Päivystyksessä potilaita tapaava hoitaja toimi tästä yksiköstä kä-
sin. Tavoitteena on toteuttaa toimintaa nykyisellä henkilökuntamäärällä.  
 
ECT-hoidot annetaan Päiväsairaalassa.  
 

Osastot  

Osastohoidossa tavoitteena on lisätä hoitajien läsnäoloa osaston yleisissä tiloissa, mikä li-
sää potilaiden turvallisuuden tunnetta ja vähentää aggressiivisuutta. Kirjaaminen siirtyy 
kansliasta lähemmäksi potilasta.   
 
Sekä aikuis- että nuorisopsykiatrian osastoilla varaudutaan tarvittaviin eristyshoitotiloihin, 
mutta sosiaalista tiheyttä vähentävien tilaratkaisujen ja ennakoivan hoito-otteen ja Turva-
solun avulla pyritään vähentämään eristyshoidon tarvetta. Yhden hengen huoneet ja rau-
hoittumishuoneet vähentävät stressiä ja levottomuutta, sekä lisäävät potilaan omaa tilaa, 
mikä tutkitusti vähentää aggressiivisuutta. Jokaisen osaston yhteyteen tulee turvalliset ul-
koilupihat, joilla mahdollistetaan kaikkien potilaiden vapaa pääsy ulkoilemaan.  
 
Kuntoutusosaston yhteyteen tulee kuuden sairaansijan pitkäaikaisyksikkö, jolloin päästään 
vähentämään muiden sairaaloiden käyttöä oikeuspsykiatristen ja vaikeahoitoisten potilai-
den hoidossa.  
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Tilatarve   

Aikuispsykiatrian 62 sairaansijaa muodostuvat neljästä osastosta, joilla on yhteiset huolto-, 
toimisto- ja sosiaalitilat. Lisäksi yhden osaston yhteyteen varataan pitkäaikaispotilaiden tar-
peisiin 6 sairaansijan erillinen solu. Pääosa potilashuoneista on yhden hengen huoneita. 
Nuorisopsykiatrian osastopaikkojen määrää vähennetään nykyisestä 11 paikasta 10 paik-
kaan. Vuodeosastopaikat ovat riittävät maakunnan nykyisen palvelurakenteenmukaiseen 
toimintaan. 
 
Vastaanottotilojen yhteyteen varataan riittävä määrä ryhmätiloja sekä tilat toimintaterapiaa 
varten. Monitilatoimistossa on käytettävissä erilaisia työtiloja esimies- ja konsultointityötä, 
puhelin- ja videovastaanottoja, lähetekäsittelyä ja yhteisneuvotteluja varten.    
 
Vastaanottotilojen tarve on arvioitu vuoden 2008 käyntien perusteella ja simuloimalla (Delfoi 
Oy, 20.6.2017). NHG on arvioinut raportissaan 17.4.2019 vastaanottohuoneiden määrän 
olevan riittävä, kun otetaan huomioon tulevaisuuden väestönkehitys ja yllä kuvatut toimin-
tatapojen muutokset.   
 
Tilaohjelma liitteessä 4.  
  

Tilojen erityisvaatimukset   

Psykiatrian yksiköiden sijoittelussa, myös lasten psykiatrian osalta, huomioidaan erityisesti 
turvallisuusnäkökulmat ja henkilökunnan mahdollisuus siirtyä avuksi toiseen yksikköön 
uhka- ja väkivaltatilanteissa. Tilaratkaisuilla taataan psykiatrian osastojen potilaille turvalli-
nen vapaa ulkoilumuodollisuus.  
 

 

5.10 Kuntoutus 
 

Nykytila   

Kuntoutuksen ja fysiatrian tulosyksikköön kuuluvat Hämeenlinnan ja Riihimäen fysiatrian 
toimintayksiköt, lääkinnällinen kuntoutus ja sosiaalipalvelut. Kuntoutusohjaajat ja sosiaali-
työntekijät toimivat tällä hetkellä C-rakennuksessa. Kuntoutuspalvelut käsittävät erikoissai-
raanhoidon fysio- ja toimintaterapiapalvelut, lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut polikli-
nikka- ja osastopotilaille sekä fysiatrian erikoilääkäritoiminnan.  
   
Liitteessä 3 esitetään suoritemäärät ja arviot tulevaisuuden suoritemääristä (taulukko 13).  
   
Toiminnalliset muutokset   

Oleellinen toiminnallinen muutos on Riihimäen yksiköstä siirtyvä subakuutti neurologinen 
kuntoutusosasto sekä Hämeenlinnan perusterveydenhuollon Assiin siirtyvät akuuttiosas-
tot.  Kuntoutuspotilaiden terapia tapahtuu pääasiassa kuntoutuksen isoissa terapiaharjoi-
tustiloissa (teknisavusteinen kuntoutus, lääkinnällisen harjoitusterapia, toimintaterapian 
keittiö- ja terapiatilat). Lisäksi potilaan liikunta- ja toimintakykyä edistää ulkoalueella tapah-
tuva harjoittelu apuvälinein.   
   
Lääkinnällisen kuntoutuksen kuntoutusohjaajien vastaanottotilat siirtyvät C-rakennuksesta 
Assiin kuntoutuksen tiloihin. Fysiatrivastaanottojen siirtyminen avopalveluiden yksikköön li-
sää fysio- ja toimintaterapeuttien ja kuntoutusohjaajien yhteistyötä lääkäreiden kanssa.  
   
Liikkumisen perusapuvälineiden lainaus kotiutusvaiheessa sairaalasta suoraan kotiin ”Po-
tilas ensin” –ajattelun mukaisesti vaatii näiden apuvälineiden osalta uuden logistiikan.  
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Tilatarve   

Kuntoutuksen palvelujen tuottamiseen tarvitaan sekä vastaanottotiloja että poliklinikka- ja 
osastopotilaiden kuntoutukseen ja terapeuttiseen harjoitteluun liittyviä erikoistiloja sekä tut-
kimus- ja kuntoutusvälineistöä.  
   
Ahveniston sairaalan potilastilat osastoilla suunnitellaan kuntoutumista tukeviksi siten, että 
potilashuoneissa tapahtuvan hoidon, tutkimuksen ja kuntouttamisen lisäksi myös osastojen 
yhteisiä tiloja hyödynnetään aktiiviseen kuntoutumiseen.  
   
Tilojen erityisvaatimukset   

Kuntoutuksen poliklinikkapotilaiden kohdalla on huomioitava tarve inva-pysäköintiin ja ly-
hyet välimatkat pysäköinnistä vastaanotto- ja terapiatiloihin. Terapiatilojen tulee sijaita lä-
hellä subakuuttia neurologista kuntoutusosastoa. Osastopotilaat tulevat kuntoutuksen har-
joitustiloihin sairaalavaatteissa apuvälineitä käyttäen, joten kulkuväylien suunnittelussa on 
otettava huomioon myös potilaan intimiteettisuoja.   
   
Kuntoutuksen tiloja käyttävillä potilailla (osasto/poliklinikka) on isojakin apuvälineitä (mm. 
sähköpyörätuolit, sähkömopot, rollaattorit), joten käytävä- ja odotustilat on suunniteltava 
mahdollisimman väljiksi ja turvallisiksi liikkua ja huomioitava saman kerroksen lähipoliklini-
koiden asiakaskunta (lapset).  
   
Vastaanottohuoneissa tarvitaan riittävästi tilaa laitteille, liikkumisen havainnointiin ja harjoit-
teluun. Kävelytestiä varten tarvitaan 30-60 metrin mittainen reitti jollekin käytävälle sisätiloi-
hin.   
   
Moniammatillisen yhteistyön kannalta olisi tärkeää, että fysio- ja toimintaterapeuttien työtilat 
olisivat lähellä avopalveluiden kerroksessa toimivien erikoislääkäreiden (mm. fysiatrit, orto-
pedit, reumatologit, neurologit) työskentelytiloja.  
 

 

5.11 Diagnostiset palvelut ja muut palvelut  
   

5.10.1 Röntgen  
Nykytila  

Kanta-Hämeessä on elektiivistä kuvantamistoimintaa Hämeenlinnan lisäksi Riihimäen ja 
Forssan sairaaloissa sekä Hämeenlinnan, Janakkalan ja Lammin terveyskeskuksissa. Päi-
vystyskuvantamista tehdään Hämeenlinnan lisäksi Forssassa.    
   
Mikäli perusterveydenhuollon kuvantamista siirtyy Hämeenlinnan alueella keskussairaa-
laan, arvioidaan ultraäänitutkimusten lisääntyvän 58 % (vuoden 2017 ja 2018 tilastotietojen 
perusteella) ja natiiviröntgenkuvantamisen 30-40 %.    
   
Liitteessä 4 esitetään tutkimusmäärät ja arvio tulevaisuuden tutkimusmääristä.  
   

Toiminnan muutokset  

Keskussairaalan uusissa kuvantamistiloissa on tavoitteena asiakkaan näkökulmasta sujuva 
tutkimuskäynti ilman jonottamista yhdellä tutkimuskäynnillä. Asiakkaalla on mahdollisuus 
varata itse tutkimusaikoja.   
   
Toimintaa tehostetaan parantamalla tutkimusten läpivirtausta esim. varaamalla tutkimus-
huoneiden yhteyteen riittävästi pukeutumis- ja valmistelutiloja. Henkilöstön käyttöä tehos-
tetaan yhteisten säätötilojen, tiimityöskentelyn ja mahdollisten tehtäväsiirtojen avulla. Ra-
diologien työssä käytetään aktiivisesti puheentunnistusta ja työ painottuu leiketutkimuksiin 
ja radiologisiin toimenpiteisiin sekä ultraäänitutkimuksiin. Henkilökunnan määrä lisääntyy, 
kun laitteet lisääntyvät. 
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Tilatarpeet  

Kuvantamisen laitemääristä ja optimaalisesta tilarakenteesta on tehty selvitys kesällä 2018 
yhteistyössä Philips Oy:n kanssa. Koska natiiviröntgentutkimusten ja perinteisten läpivalai-
sututkimusten määrä ovat olleet laskussa ja leikekuvantaminen voimakkaassa nou-
sussa, ASSIssa tullaan kasvattamaan tietokonetomografia- ja magneettikuvauskapasiteet-
tia nykysairaalaan verrattuna. Lisäksi erillinen läpivalaisulaitteisto tullaan korvaamaan hyb-
ridilaitteistolla, jolla voi tehdä sekä natiiviröntgentutkimuksia että läpivalaisututkimuksia.  
   
   
Tilojen erityisvaatimukset  

Päivystysaikainen toiminta keskittyy pääosin ultraääni-, tietokonetomografia- ja natiivirönt-
gentutkimuksiin. Näiden tutkimustilojen on tarpeen sijaita päivystyksen välittömässä lähei-
syydessä. Säteilevien kuvantamistilojen seinät tulee vuorata ionisoivalta säteilyltä suojaa-
villa materiaaleilla kuten lyijyllä. Lisäksi magneettikuvauslaitteiden aiheuttama magneetti-
kenttä on huomioitava tilasuunnittelussa, jotta voimakas magneettikenttä ei ulotu yleisiin 
tiloihin ja että muista isoista laitteista ei ole haittaa magneettikuvauslaitteille, jotka ovat erit-
täin herkkiä ulkoisille häiriöille.  
    

   

5.10.2 Kliininen fysiologia ja kliininen neurofysiologia nykytila  
 
Kliinisen fysiologian, isotooppitutkimusten ja kliinisen neurofysiologian tutkimusten kysyntä 
on pitkään ollut stabiili ja näin sen suurimmalta osalta uskotaan jatkuvankin. Poikkeuksen 
stabiiliin tilanteeseen aiheuttaa isotooppikuvantaminen, jossa eletään murrosvaihetta: 
SPET-kuvantamismäärät (single photon emission tomography) ovat valtakunnassa hienoi-
sessa laskussa ja uudempi PET-kuvantaminen (positron emission tomography) on voimak-
kaassa kasvussa.   
   
Liitteessä 3 esitetään tutkimusmäärät ja arvio tulevaisuuden tutkimusmääristä.  
   

Toiminnan muutokset  

Hämeenlinnan terveyskeskuksessa toteutettavia spirometriatutkimuksia ja rasituskokeita 
keskitetään kliinisen fysiologian yksikköön. Toisesta nykyisestä SPET-laitteesta ollaan luo-
pumassa ja sen tilalle ollaan hankkimassa PET-laitteistoa tulevaisuuden tarpeisiin. PET-
toiminta vaatii lisäksi useita muita tiloja, joita nykysairaalassa ei ole, kuten potilaiden lepo-
huoneet ja isommat laadunvalvontatilat. 
   
Toimintaa kehitetään potilaslähtöisesti sähköisen ajanvarauksen ja itseilmoittautumisauto-
maattien avulla siten, että potilas pääsee tutkimuksiin jonottamatta. Tutkimuksia ulotetaan 
virka-ajan ulkopuolelle ja hyödynnetään etätyön tuomia mahdollisuuksia. Tutkimusosaa-
mista hyödynnetään yhdessä röntgenyksikön henkilöstön kanssa ja laitehuollon tehokkaat 
toimintatavat mahdollistavat maksimimäärän tutkimuksia laite- tai ohjelmistovikojenkin/han-
kintojen aikana.   
   

Tilatarve  

Nykyisiä kliinisen fysiologian toimintoja tiivistetään siten, että aiemmin eri huoneissa tehtyjä 
tutkimuksia tehdään jatkossa vuorotellen samassa huoneessa. Näin saadaan neliöt tehok-
kaampaan käyttöön. Lisäksi Kanta-Hämeeseen uutena tuleva PET-kuvausmahdollisuus 
vaatii paljon tilaa ja muuhun kuvantamiseen verrattuna poikkeuksellisen raskaita rakenteita 
suojelemaan väestöä voimakkaalta säteilyltä, mitä PET-kuvauksessa käytettävistä merkki-
aineista lähtee. Näiden rakentaminen jälkikäteen on huomattavan kallista, joten niille vara-
taan jo nyt tilat. 
   
Tilatarve liitteessä 4.  
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Tilojen erityistarpeet   

Tilojen sijoittelussa huomioidaan asiakkaiden sujuva kulku tutkimuksiin, henkilöstön jous-
tava käyttö yhdessä kuvantamisyksikön kanssa, jotta SPET- ja PET-laitteistojen integroituja 
tietokonetomografialaitteita voidaan hyödyntää röntgenyksikön toimesta, sekä laitteiden 
asettamat vaatimukset tärinäherkkyydestä ja säteilylähteiden sijainnista.   
   

 

5.10.3 Laboratorio ja patologia   

   

Kanta-Hämeen alueella laboratoriopalvelut tuottaa Fimlab laboratoriot Oy. Hämeenlinnan 
seutukunnan näytteenottotoiminnan keskittäminen keskussairaalan analytiikkalaboratorion 
läheisyyteen parantaa palvelutuotannon kustannustehokkuutta, palveluiden saavutetta-
vuutta ja oikea-aikaisuutta. Keskitetyssä palvelutuotannossa henkilö- ja tilaresurssin käyttö 
tehostuu, palvelutuotannon joustavuus parantuu, tuotannon häiriöalttius vähenee ja 
näytelogistiikka nopeutuu. Potilasnäkökulmasta laboratorion näytteenottotiloja kannattaa 
keskittää sinne, missä muutakin terveydenhuollon palvelua laajamittaisemmin tarjotaan.   
 
Sairaanhoitopiirin omaa toimintaa on vainajien säilytys, jonne tulee vainajia myös sairaa-
laan ulkopuolelta (kotoa, laitoksista ja onnettomuuksista). Vuodessa vainajia on 650-700. 
Lääketieteelliset avaukset (noin 65 vuodessa) tehdään obduktioyksikössä, mutta oikeus-
lääketieteelliset avaukset (noin 170) toteutetaan Helsingissä. Vainaja laitetaan arkkuun ja 
siirretään seurakunnan kylmiöön usein omaisten läsnä ollessa. Varsinaiset siunauksetkin 
ovat yksikön omassa kappelissa lisääntymään päin.   
 
Liitteessä 3 esitetään laboratorion tunnusluvut vuonna 2017.   
   
Toiminnan muutokset  

Hämeenlinnan alueella tarvitaan kaksi näytteenottopistettä, joista toinen sijoittuu Ahvenis-
ton sairaalaan ja toinen Viipurintien terveysasemalle.  Diagnostiikkapalveluiden vasteaiko-
jen nopeutuminen lyhentää myös yksittäisen potilaan hoitotapahtuman käsittelyaikaa. Tällä 
on myönteisiä kokonaistaloudellisia vaikutuksia koko sairaalan potilasvirtaan.     
 
Päivystyksessä asioivilta potilailta laboratorion näytteenotto tapahtuu myös jatkossa tehok-
kaimmin paikan päällä ensiavun hoitotilassa.  
 
 Patologian laboratorion diagnostiikka perustuu tulevaisuudessa entistä enemmän patolo-
gisiin kudosnäytteisiin ja tarkempaan analysointiin aina geeniteknologiaa myöten. Digitali-
sointi helpottaa telepatologian käyttöä eli konsultaatiota välittömästi näytetutkimuksen ai-
kana. Samoin se lisää etätyömahdollisuutta patologeille. Lisäksi toimiva puheentunnistus 
nopeuttaa diagnoosien valmistumisaikaa.   
 
Obduktio-osaston toiminta keskittyy pääosin vainajien säilytykseen, kun ruumiinavausten 
määrä on vähentynyt.    
   
Tilatarve  

Laboratoriopalveluiden kokonaisuuteen on varattu näytteenottotila, kliininen laboratorio ja 
patologian tutkimustilat. Vainajien säilytykseen tarvitaan kylmäkaapit.  Pieni kappeli hyväs-
tijättöä ja mahdollista kirkollista siunaamista varten on myös tarpeen, lisäksi monikulttuuri-
suuden lisääntyessä esim. muslimit haluaisivat pestä vainajan ennen arkkuun laittoa. Ruu-
miinavauksia varten tarvitaan siihen soveltuvat avaustilat.   
  
Tilaohjelma liitteessä 4.  
  

Tilojen eritystarpeet  

Avokäynneillä asioivien potilaiden kannalta näytteenottotilojen on oltava helposti saavutet-
tavissa ja laboratoriopalvelut tulee voida tarjota yhden luukun periaatteella. Arvioitu asia-
kasmäärä Ahveniston sairaalassa on noin 330 potilasta päivässä.  
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Patologialle lähetään leikkaussalista ns. pikanäytteitä, jolloin yhteys leikkaussaliin tulee olla 
sujuva.   
  
Vainajien säilytystä varten tarvitaan riittävä määrä kylmäsäilytystilaa ja muutama pakastuk-
sen mahdollistava kaappi. Ruumiinavaustila. Kulku yksikköön täytyy olla rauhallinen, intiimi 
ja saavutettavissa 24/7. 
   
TAULUKKO 4: Yhteenveto keskeisistä toiminnallisista muutoksista 
Toiminnallinen          
yksikkö Yhteenveto keskeisistä toiminnallisista muutoksista 

Päivystys 
Kävelevät YLE -potilaat ohjataan oikeaan hoitopaikkaan. Päivystyksestä ko-
tiutumista tehostetaan. 

Leikkausosasto 
Lyhythoito- ja päiväkirurgiaa lisätään: 60% potilaista kotiutuu 24h kuluttua 
leikkauksesta. 

Teho Tehohoito- ja seurantapaikat keskitetään samaan yksikköön. 

Avopalvelut 
Aukioloaika 10h/pv. Etävastaanottojen ja muiden sähköisten palveluiden li-
sääntyminen.  

Päiväsairaala Aukioloaika laajenee ja potilasmäärä kasvaa voimakkaasti. 

Toimenpideyksikkö   

Dialyysi Aukioloaika laajenee 

Osastot 
PTH- ja ESH -vuodeosastot saman katon alle samanlaisin toimintamallein. 
ESH -vuodeosastohoidon vähentäminen avohoitoa tehostamalla. 

Lapset ja perhe Kaikki palvelut samassa kerroksessa. 

Psykiatria 
Tehostettu avohoidon yksikkö. Pakkokeinojen vähentäminen osastohoi-
dossa. 

Kuntoutus 
Subakuutin neurologisen kuntoutusosaston sekä Hämeenlinnan peruster-
veydenhuollon akuuttiosastojen siirtyminen Assiin. 

Röntgen Varautuminen kuvausmäärien rajuun kasvamiseen. 

KLF ja KNF Hml:n tk:n spirometria- ja rasituskokeiden siirtyminen Assiin. 

Laboratorio Tutkimusten vasteaikojen nopeutuminen entisestään. 
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6. Miten tietotekninen kokonaisuus (ICT) tukee uusia toimintamalleja?   
  

Tietoteknisen kokonaisuuden eli ICT -hankkeen kehittämistavoitteita on kuvattu kuvassa 8. 

 

 Kuva 8. ICT-hankkeen kehittämistavoitteita. 

 

Vuonna 2018 käynnistettiin Ahveniston sairaalan ICT –hanke, jonka tehtävänä on varmis-
taa näiden tavoitteiden täyttyminen ohjaamalla käynnissä olevaa kehittämistyötä sekä 
käynnistämällä uusia kehittämisprojekteja. Kehittämiskohteet on ryhmitelty siten, että koko-
naisuuden yhteisvaikutukset hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Jokaiselle koko-
naisuudelle on tehty oma työsuunnitelma, jossa kuvataan sisältö, projektien toteutus, aika-
taulu, kustannukset ja vastuuhenkilöt.  
 
ICT:n kehittämisessä on otettava huomioon sen vaikutukset toimintaan sekä tuettava am-
mattilaisia muutoksen toteuttamisessa. ICT-hankkeeseen kirjattuja kehittämisprojekteja 
työstetään jo nyt, jotta uuteen sairaalaan siirryttäessä uudet toimintatavat ovat jo käytössä 
ja tuttuja asiakkaille sekä ammattilaisille. Uusissa projekteissa huomioidaan Assi-sairaalan 
tarpeet.   
   

 

6.1 Tuotannonohjauksen teknologiaratkaisuiden hyödyntäminen   
   

Nykytila  

Tällä hetkellä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tuottamien terveyspalveluiden tuotannon-
ohjauksesta vastaa usea eri järjestelmä tai ohjelma painottuen varsinaisen asiakas- ja po-
tilastietojärjestelmän toimintoihin sekä useisiin, siilomaisiin toiminnanohjausjärjestelmiin. 
Asiakasrajapintaan on käytössä eri ohjelmia aina kansallisista palveluista Kanta-Hämeen 
omin sovelluksiin asti.   
   
Tuotannonohjaus mahdollistaa laajan integraation näiden sovellusten välillä, automaation 
sekä asiakasrajapinnan sähköisten palveluiden laajamittaisen käyttöönoton. Näin ollen mi-
tään suurta, järjestelmien kertaluontoista vaihtoa ei tarvitse tehdä, vaan olemassa olevista 
ohjelmista saadaan otettua irti maksimaalinen hyöty.    
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Tulevaisuus  

Ahveniston sairaalan tuotannonohjauksen kokonaisuuden tavoite on saavuttaa selkeitä 
kustannus- ja resurssisäästöjä yhdistämällä tilojen, laitteiden, logistiikan, henkilöstön sekä 
prosessien hallinta yhdeksi kokonaisuudeksi. Prosessit ohjaavat toimintaa tehokkaammin, 
ja taustaprosesseja saadaan automatisoitua. Tämä selkeyttää kansalaisten palvelupolkuja 
tuomalla läpinäkyvyyttä kokonaisuuteen sekä mahdollistaa digitaalisten palveluiden laaja-
mittaisen käyttöönoton.   
   
Tuotannonohjaus ohjaa resurssien tehokkaampaan käyttöön sekä sujuvoittaa ammattilais-
ten työntekoa poistamalla heiltä automaation kautta rutiininomaisia tehtäviä, joka taas mah-
dollistaa ammattilaisten ajankäytön kohdentamisen asiakas- ja potilastyöhön. Toimintojen 
kustannusseuranta saadaan läpinäkyvämmäksi.   
   
Olennainen toiminnallinen muutos tulee mobiilityöskentelyn mahdollistumisen myötä. Tuo-
tannonohjauksen runko mahdollistaa ammattilaisille suunnatun mobiilisovelluksen käyt-
töönoton, jonka kautta hoitotyössä toimivien ammattilaisten sekä tukipalveluammattilaisten 
välinen yhteistyö helpottuu, nopeutuu sekä työnkulku muuttuu seurattavaksi. Mobiilisovellus 
käytännössä muuttaa tukipalveluiden sekä huoltohenkilöstön työnohjauksen ja tehtävien 
annon sähköiseksi. Seurattavuus, raportointi sekä tehtävänanto muuttuvat reaaliai-
kaiseksi.   
   
Asiakkuuden hallinta mahdollistaa terveydenhuollon sekä sosiaalihuollon toimijoille yhtei-
sen tilannekuvan kansalaisten palvelutarpeista sekä heidän käyttämistään tai tarvitsemista 
palveluista. Asiakkaan palvelupolku on selkeämpi ja kaikkien toimijoiden –myös asiakkaan 
tiedossa.  Tuotannonohjaus tulee yhdistämään perusterveydenhuollon sekä erikoissairaan-
hoidon tehokkaammin yhdeksi kokonaisuudeksi.   
   
Ahveniston sairaalaan toteutettava tuotannonohjauksen kokonaisuus tukee Kanta-Hämeen 
maakunnan SOTE-integraatiota, tiedonkulkua, asiakasprosessien hallintaa ja palveluketju-
jen yhtenäistämistä mahdollistavan tietojärjestelmäratkaisun kautta.   
   
Käyttöönotettavan järjestelmän kautta sosiaali- ja terveydenhuoltoalan eri palveluorgani-
saatioiden näkymä yhtenäisiin tilannekuviin mahdollistuu ja tulevaisuudessa sote-organi-
saatiot saavat käyttöön järjestelmäkokonaisuuden, joka mahdollistaa kustannustehokkaan 
ja asiakasohjautuvan toimintamallin palveluorganisaatioissa ja niiden välillä.  Eri hankkei-
den yhteistyössä tekemät hankinnat tuottavat taloudellista hyötyä keskittämisen johdosta.  
   
   

6.2 Asiakkaan sähköiset palvelut   
   

Nykytila  

Asiakkaille tarjotaan tällä hetkellä Kanta-Hämeen keskussairaalassa vain rajallisesti säh-
köisiä palveluja. Oma Raitin eli asiakkaan sähköisen asiointikanavan kautta asiakas näkee 
omat ajanvaraukset erikoissairaanhoitoon, pääsee täyttämään muutamia esitietolomak-
keita sekä täyttämään sähköisenä ajanvarauksen perumiseen tai muuttamiseen tarkoitetun 
yhteydenottolomakkeen. Verkkosivuilta ei löydy asiakkaiden kutsukirjeiden mukana tulevia 
dokumentteja tai kyselylomakkeita. Sairaanhoitopiirissä tehtävien palveluketjukuvausten 
yhteyteen ollaan lisäämässä kunkin palvelukohdan mahdolliset sähköiset palvelukanavat ja 
sairauden hoitoon tarkoitetut potilasohjeet.   
   
Etähoitoa toteutetaan jo nyt videovastaanotoilla. Takaisinsoittopalvelun käyttöönotolla pa-
rannettiin henkilökunnan saavutettavuutta, mutta sitä kehitetään edelleen muun muassa 
laajentamalla palvelun aukioloaikaa, tarkentamalla takaisinsoiton ajankohtaa ja ottamalla 
käyttöön tekstiviestit ajanperuutusten yhteydessä. Asiakaspalautetta voi antaa verkkosivu-
jen kautta  
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Tulevaisuus (eli OmaRaitti)  

   

OmaRaitti kokoaa yhteen erikoissairaanhoitoon liittyvän tiedon ja tarjoaa perinteisen vas-
taanoton tai puhelimitse tapahtuvan kontaktin rinnalle digitaalisen asiointikanavan sekä 
mahdollisuuden etävastaanottoon.  
   
Ajanvaraukset näkyvät OmaRaitti -palvelussa ja niitä pääsee suoraan perumaan sekä siir-
tämään itselle sopivampaan ajankohtaan. OmaRaitti muistuttaa, kun ajanvaraus lähenee ja 
ohjaa ammattilaisen luoman suunnitelman mukaan esim. lopettamaan jonkin lääkityksen 
ennen toimenpidettä. Kaikki sairaalan kyselylomakkeet ovat täytettävissä myös sähköi-
sesti.   
   
Asiakas pääsee ilmoittautumaan vastaanotolle suoraan OmaRaitista, josta hän saa myös 
opastuksen oikeaan odotustilaan. Asiakas voi liittyä videovastaanotolle suoraan OmaRai-
tista. Hän näkee ammattilaisen kirjaamat tekstit ja voi tarkastella laboratoriovastauksia nii-
den valmistuttua. Hänen saamansa kirjalliset tai videoidut hoito-ohjeet löytyvät OmaRai-
tista. Soittoajan sijasta hän voi keskustella lääkärin tai hoitajan kanssa Chat:ssä. Chat on 
käytössä myös asiakaspalvelussa.   
   
Asiakas voi jo ennen osastolle saapumista kirjata ylös ruokavalionsa ja ruoka-aineallergiat. 
Osastopotilas voi tilata sen kautta lisäpalveluita esim. suklaalevyn tai muuttaa lounaaksi 
tarjotun maksalaatikon makaronilaatikoksi. Palautteen antaminen onnistuu myös helposti 
käyntikohtaisesti. Asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus käyttää OmaRaittia omalla tai sairaa-
lan lainalaitteella.    
   
Terveydenhuollon digitalisoituessa yhä laajemmin asiakkaan sähköiset palvelut keskite-
tään OmaRaittiin.  
   
   

6.3 Ammattilaisten digitaalinen työympäristö   
   

Assin myötä toimitilat muuttuvat. Monitilatoimistot ja erilliset, kaikkien käytössä olevat vas-
taanottohuoneet muuttavat myös tapaa tehdä työtä. Ammattilaisten digitaalisiin työvälinei-
siin panostetaan, jotta niiden käyttö on vaivatonta ja nopeaa. Ohjelmistot toimivat kertakir-
jautumisella ja koneen käynnistymistä ei tarvitse odotella. Päätelaitestrategiassa on määri-
telty työvälineet eri tyyppisiin työtehtäviin. Työvälineet tarjoavat mahdollisuuden tehdä työtä 
joustavasti työpaikalla, mutta myös etänä tietoturvallisesti.   
   
Modernit työvälineet ja työskentelytavat ovat vetovoimatekijä kilpailtaessa osaavasta työ-
voimasta. Mobiiliratkaisuihin panostetaan ja uudet digitaaliset tiimityökalut mahdollistavat 
paikasta riippumattoman tehokkaan työskentelyn myös tiiminä. Assiin rakennetaan paikan-
tava hoitajakutsu-, henkilöturva- ja laitepaikannusjärjestelmä.  
   
    

6.4 Digitaalisen muutoksen johtaminen   

   
Vastuu digitaalisen muutoksen aikaansaamisesta on kaikilla organisaation työntekijöillä. 
Johdon on sitouduttava ohjaamaan henkilökuntaa muuttamaan omia toimintatapoja. Hen-
kilökunnan on rohkeasti otettava haltuun uutta teknologiaa ja tähän he tarvitsevat aikaa, 
koulutusta ja johdon tuen sekä riittävät resurssit muutoksen hallintaan.    
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7 Tukipalvelut 

 

7.1 Lääkehuolto 
   

Sairaala-apteekki huolehtii Kanta-Hämeen maakunnan terveydenhuollon yksiköiden lääke-
jakelusta. Lääkehuollon yksikön tehtäviä ovat lääkkeiden hankinta, varastointi ja toimittami-
nen osastoille ja lääkeinformaation antaminen. Sairaala-apteekki valmistaa edelleen erilai-
sia omavalmisteita ja valmistaa osastoilla annettavat sytostaattilaimennokset.   
Osastofarmasiaa ja muuta kliinisen farmasian toimintaa laajennetaan ja farmaseutit osallis-
tuvat nykyistä enemmän potilaan turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen. Lääkehuollon lo-
gistiikassa hyödynnetään osastoilla e-lääkekaappeja ja lääkejakeluvaunuja parantamaan 
lääketurvallisuutta. Sairaala-apteekkiin hankitaan lääkkeiden keräilyrobotti, jonka avulla pa-
kollinen lääkevarmennus tehdään automaattisesti. Lisäksi sairaala-apteekkiin hankitaan va-
rastoautomaatti sellaisten tuotteiden varastointiin, jotka eivät sovellu keräilyrobottiin. Lää-
kevalmistusta ja sytostaattien valmistamista varten tarvitaan lääkevalmistusosasto, jossa 
on tehdaspuhtaat laboratorion lisäksi puhdastiloja aseptista valmistusta ja sytostaattien val-
mistamista varten.  
 
Taulukko 5. Sairaala-apteekin toimintaluvut 2019 ja arvio 2025. Arviota vuoden 2025 toimitusriveistä 
Hämeenlinnan yksikköön ei voida tehdä, koska älylääkekaapeissa lääkkeet ovat sairaala-apteekin 
omaisuutta siihen saakka, kunnes lääke jaellaan potilaan annokseksi. Tällöin ei synny toimitusrivejä, 
vaan on tarpeen määritellä uudenlainen mittari apteekin toiminnalle. 

 2018 arvio 2025 

Toimitusrivit HML:n yksikkö 62236  

Toimitusrivit Riihimäen yksikkö   3170 2500 

Toimitusrivit ulkopuolisille yksiköille 27454 18000 
YHTEENSÄ 89690  

Lääkevalmistus ja laimennus, omavalmisteet   1809 1900 

Lääkevalmistus ja laimennus, sytostaattilaimennukset   6321 7000 

 

 

7.2 Ravitsemuspalvelut 
 
Ravitsemispalveluiden ratkaisuvaihtoehdoista on teetetty ulkopuolinen selvitys (Defose Oy, 
2018), jonka mukaan tuotantotavaksi on valittu palvelukeittiömallilla toteutettu keskitetty ja-
kelu, jossa ruoka tuotetaan sairaalan ulkopuolella, jäähdytetään ja jaetaan annoksiin pää-
sääntöisesti palvelukeittiössä ja toimitetaan osastoille lämmönhallintavaunuissa, joissa 
ruoka lämmitetään logistiikka-auloissa ja viedään sieltä osastoille ruuanjakoa varten 
(ns. cook and chill – menetelmä).   
 Psykiatrian yksiköissä sekä perheosastolla varaudutaan hajautettuun, buffet – tyyppiseen 
ruokailuun.   Potilaiden ruokapalvelut toteutetaan siten, että asiakkaalla on mahdollisuus 
valita haluamansa ateria muutamista vaihtoehdoista. Osastoilla varataan tilat osastokeittiö-
tiloille ja kerroksiin varataan tilat lämmönhallintavaunuille.   
 
 Henkilöstön, potilaiden ja muiden asiakkaiden käyttöön tulee ravintola, joka on tarkoitus 
sijoittaa sairaalarakennuksen yhteyteen toteutettavan kauppakeskuskiinteistön tiloihin. As-
tiapesu toteutetaan palvelukeittiössä sairaalan 1. kerroksessa, lukuun ottamatta osastoilla 
pestäviä ruokailuvälineitä, juomalaseja ja kahvikuppeja. Palvelukeittiön tilalaajuus on 336 
hym².   
 
 

7.3 Sairaalahuolto 
 
Sairaalahuoltopalveluja tehostetaan tilojen pintamateriaalivalinnoilla, hyvällä tilasuunnitte-
lulla sekä huomioimalla sairaalahuollon ja jätehuollon tilatarpeet yksiköissä. Tilojen suun-
nittelussa huomioidaan siivousrobottien käytön lisääntyminen. Jätehuollon automatisointi 
jätekuilujärjestelmän avulla (varaus jäteimujärjestelmälle) vähentää sekajätteen ja likapyy-
kin käsittelyvaiheita parantaen siten huoltohenkilöstön ergonomiaa. Ratkaisu myös pienen-
tää jätehuoneiden tilatarvetta, mutta valittu malli edellyttää imuputkien päähän rullakkotilaa 
sekä trukkien kääntöpaikan.   
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 Logistisilla ratkaisuilla parannetaan työn tuottavuutta, esimerkiksi potilasvaatehuollon ja 
raskaiden apteekkituotteiden vaihtokärryt, potilaskuljetuksen tilaus- ja toiminnanohjausjär-
jestelmä, yhteinen yhden toimijan hallitsema sänkyvarastoautomaatti sekä sairaalasänky-
huolto sänkypesukoneella Tilatarpeissa huomioidaan riittävät osastojen ja muiden yksiköi-
den siivoustilat ja kerroskohtainen siivouskoneiden säilytyshuone, jossa siivouskoneet voi-
daan huoltaa, puhdistaa ja valmistella käyttöä varten.  
  
 Sairaalasänkyjen keskitetty huolto sänkypesukoneella parantaa sairaalan hygieniatasoa ja 
varmistaa sänkyjen huoltojen toteutumista nykyistä paremmin. Ratkaisu myös vähentää pe-
dattavien sänkyjen petausruuhkaa osasoilla. Sänkyjen kuljetus huoltoon ja puhdistettavaksi 
tapahtuu pääosin lattiatasolle avautuvan hyllyhissiautomaatin avulla, jossa myös varasän-
gyt voidaan säilyttää. Näin osastoilla ei tarvitse pitää ylimääräisiä sänkyjä käytävillä. Toi-
mintamalli edellyttää, että sairaalasänkyjen omistus on koottu yhdelle toimijalle ja että käy-
tettävä sänkymalli kestää koneellisen pesun.   
 
Sänkyautomaatissa voidaan säilyttää apuvälineitä, jolloin niiden tarvitsemaa tilaa voidaan 
pienentää varastokapasiteetista. Erikoissängyt, kuten tehohoitopotilaiden sängyt, synnytys-
sängyt ja leikkaustasot puhdistetaan jatkossakin yksiköissä pyyhkimällä, muut sänkype-
sukoneessa. Sänkyautomaattisimulaatio on tehty 2019 logistiikkasuunnittelijan toimesta, 
jolloin puhdistettavien sänkyjen määräksi on saatu 112 ja potilaspaarien määräksi 68 vuo-
rokaudessa. Sairaalan sänkyhuollon laskutus perustuu reaaliaikaiseen ilmoitukseen sänky-
jen käytöstä ja laskutuksesta.   
 
Taulukko 6. Eri jätelajikkeiden määrien muutosarvio 

Jätelajike (tn/vuosi) 2018 2025 2040 

Yhdyskuntajäte 333 386 417 

Hyötyjäte 140 162 175 

Biojäte 148 172 186 

 
 

7.4 Välinehuolto 
 
Välinehuolto kootaan yhteen pisteeseen Assissa ja sijoitetaan lähelle leikkausosastoa, te-
hostetun hoidon yksikköä sekä polikliinisten toimenpiteiden yksikköä, jolloin kaikkien väli-
neiden huoltoprosessi voidaan tehdä välinehuoltokeskuksessa. Toiminnan tehokkuus edel-
lyttää automaation lisäämistä laitteiden ohjaamisessa sekä tekniikan yksikön hyvää yhteis-
työtä välinehuollon kanssa, välinehuollon tuotannonohjausjärjestelmän käyttöä jäljitettävyy-
den saavuttamiseksi sekä tämän integrointia koko talon toiminnanohjausjärjestelmään, riit-
tävää instrumenttimäärää, tehokasta logistiikkaa ja asiakkaan tarpeita palvelevaa huolto-
prosessia.   
 
 Välinehuollon käyttöön on tilaohjelmassa varattu yhteensä 1038 hym². Välinehuollon inst-
rumenttivarastossa säilytetään leikkausosaston steriilit instrumentaatiot ja koko sairaalan 
instrumentit. Tämä edellyttää sitä, että instrumentit omistaa välinehuolto, jolle tehdään säh-
köisesti tilaus instrumenttien huollosta ja tarvetilaus puhtaista tarvittavista välineistä. Tilauk-
set perustuvat reaaliaikaiseen laskutukseen.   
  
 Yksiköissä on käytössä ns. käsivarasto, mikä vähentää merkittävästi varastotilan tarvetta 
osastoilla, leikkausosastolla ja välinehuoltoyksikössä sekä tarvittavia rullakkokuljetuksia. 
Osa välinehuollon kuljetuksista toteutetaan nostimilla kuumassa talossa ja putkipostilla 
kaikkien rakennusten välillä. Välinehuoltoyksikkö varautuu tulevaisuudessa maakunnalli-
seen välinehuoltokeskusmalliin. 
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7.5 Sihteeripalvelut 
 
Digitalisaatio tulee muuttamaan sihteerityötä lähitulevaisuudessa merkittävästi. Potilaiden 
internetajanvarauksen, itseilmoittautumisen ja puheentunnistuksen käyttöönotolla vapautu-
vaa työaikaa voidaan suunnata asiakaspalveluun ja hoitohenkilökunnalta siirrettyihin tehtä-
viin. Sihteerityöpisteitä tarvitaan asiakaspalveluun osastoille ja vastaanottoalueille. Epäsuo-
raa asiakastyötä varten sihteereiden keskitetyt työpisteet sijoittuvat monitilatoimistoihin. 
 
 

7.6 Logistiikka ja hankintapalvelut 
 
Ahveniston sairaalaan ei tulla sijoittamaan keskusvarastotiloja, vaan hoitotarvikkeiden han-
kinta, varastointi, kuljetus ja hyllytys hoitoyksiköihin ulkoistetaan palveluntuottajalle. Hoito-
tarvikkeiden varastoarvoa ja tilatarpeita sairaalan yksiköissä tehostetaan hyvällä varaston 
hallinnalla ja hyllytyspalvelulla ulkoisen palveluntuottajan kanssa. Putkipostijärjestelmää 
hyödynnetään erityisesti näytteiden, instrumenttien sekä jälkitoimitettavien lääkkeiden kul-
jetukseen. Varastohissiautomaattien avulla huolehditaan osastojen sänkylogistiikasta sekä 
perusapuvälineiden varastoinnista ja kuljetuksesta osastoille potilaiden käyttöön. Raken-
nuksessa varaudutaan mobiilirobottien käyttöön erilaisissa kuljetustehtävissä.  
 
 

7.7 Tekstiilihuolto 
 
Uuteen sairaalaan ei rakenneta pesulatiloja. Puhtaiden tekstiilien kuljetus yksiköihin sekä 
likapyykin käsittely automatisoidaan mahdollisimman pitkälle. Osastoilla liinavaatevaras-
tointi toteutetaan siten, ettei tekstiilejä tarvitse siirrellä tarpeettomasti kuljetusvaunuista va-
rastohyllyille. Tekstiilien tilausjärjestelmän avulla vähennetään hoitohenkilökunnan tilauk-
siin käyttämää työaikaa. Yhdelle toimijalle koottu sänkyhuolto vähentää pyykin siirtelyn tar-
vetta, kun sängyt puhdistetaan ja sijataan pääosin sänkyhuollon tiloissa. Pyykkimääräksi 
arvioidaan vuonna 2025 yhteensä 437 tn/vuosi.   
   
Henkilökunnan työvaatteiden jakelussa varaudutaan älyvaatehuoneisiin, jolloin työvaattei-
den kiertoa saadaan tehostettua.  
 
 

7.8 Hallintopalvelut, taloushallinto, henkilöstöhallinto, kehittämisyksikkö, 
palveluneuvonta ja ICT 
 
Ahveniston sairaalaan päädyttiin aiemmassa suunnitteluvaiheessa sijoittamaan hallintopal-
veluista ne palvelut, jotka liittyvät suoraan kliinisen toiminnan tukemiseen ja ohjaamiseen, 
jolloin osa talous- henkilöstö- ja tietohallinnon sekä kehittämisyksikön henkilöstöstä olisi ol-
lut tarpeen sijoittaa muualle toimistotiloihin. Kuitenkin etätyömahdollisuuksien kehittyessä 
näyttää siltä, että Assiin suunnitellut työtilat riittävät sairaanhoitopiirin kaikkiin toimistotyö-
tarpeisiin. Hallinnon työtilat suunnitellaan monitilatoimistona. Ahveniston sairaalaan ei tulla 
rakentamaan sairauskertomusarkistotiloja. Sairauskertomusarkiston uusi sijainti arvioidaan 
erikseen.   
 
 

7.9 Tekniset palvelut 
 
Teknisten palvelujen rooli energiahuollon, veden- ja kaasunjakelun, rakennusten, laitteiden 
ja järjestelmien toimivuuden turvaamisessa ja kehittämisessä tulee säilymään tarvittavine 
huolto- ja työtiloineen.  Lisäksi hoitolaitteiden ylläpidosta ja turvallisuudesta huolehtiminen 
tulee säilymään tärkeänä osana teknisten palvelujen toimintaa.   
   
Teknisen toiminnan kehittämismahdollisuudet esimerkiksi ylläpitoinvestointipanosten sekä 
ylläpidollisten työ- ja palvelupanosten osalta riippuvat merkittävästi tulevaisuudessa käy-
tössä olevien teknisten järjestelmien tasosta sekä rakennuksen elinkaaren vaiheesta.  
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Uudisrakennuksen tiloihin sijoittuu valvomotilat, sähkö- ja lääkintälaitehuollon tiloja sekä 
monikäyttötilaa. Tekninen yksikkö hyödyntää jatkossa myös joko C-rakennuksen verstas-, 
varasto- ja toimistotiloja tai vuokraa tarvittavaa tilaa ulkopuolelta.  
 
 

7.10 Opetus ja tutkimus 
 
Sairaalan kaikki kokous- ja ryhmätilat ovat varattavissa myös koulutus- ja opetuskäyttöön. 
Opetuksen ja tutkimuksen käyttöön varataan simulaatiokoulutustiloja, luentosali sekä tieto-
palvelutilat.   
   
 

7.11 Sairaalasielunhoito 
 
Sairaalasielunhoito huolehtii potilaiden, omaisten ja henkilökunnan sielunhoidosta. Palvelu-
muotoja ovat teologien tarjoama keskusteluapu, ryhmätoiminta ja kirkolliset toimitukset. 
Sairaalan kappelissa tapahtuvien hautaan siunaamisten ennakoidaan kasvavan, koska 
hautaukset ovat yhä pienimuotoisempia. Hiljainen huone mahdollistaa potilaiden, omaisten 
ja henkilökunnan hetkellisen vetäytymisen silloin, kun esimerkiksi tieto sairauden vakavuu-
desta on tavoittanut. Tilan tulee olla kaikkien uskontokuntien sekä myös uskonnottomien 
käytettävissä. Ahveniston sairaalarakennuksessa huomioidaan laajennusvaraus kappelille 
myöhempää rakentamistarvetta ajatellen.  
 
 

7.12 Muut tilatarpeet 
 
Sairaalan pääaulan yhteyteen tarvitaan palveluneuvontapiste, vaatesäilytystiloja ja odotus-
tiloja vastaanotoille odottaville asiakkaille ja heidän omaisilleen sekä kuljetusta odottaville 
asiakkaille. Erilaisten potilasjärjestöjen ja muiden vapaaehtoistoimijoiden asiantuntemusta 
voidaan hyödyntää esimerkiksi neuvonta- ja tukipisteen ylläpidossa. Kahviopalveluille on 
varattu pieni tila pääaulaan. Lisäksi kahviopalveluja ja henkilöstöravintola sijoitetaan sairaa-
lakiinteistön yhteyteen rakennettavan kauppakeskuksen tiloihin siten, että myös sairaalan 
asiakkailla on helppo pääsy kahviotiloihin sairaalan pääaulasta.   
   
Sairaalan väestösuojatiloja käytetään normaalioloissa henkilökunnan pukutiloina. Henkilö-
kuntaa palvelee työterveyshuollon toimipiste lähellä sairaalan tiloja.  
 
Taulukko 7. Tukipalveluiden palvelut Assissa 

Tukipalvelun alue Assiin tulevat muutokset 

Lääkehuolto Osastofarmaseutteja lisätään 
e-lääkekaapit ja jakeluvaunut osastoille 
Lääkekeräysrobotti ja varastoautomaatti vähentävät manuaali-
sia työvaiheita sairaala-apteekissa 

Ravintohuolto Menu –valinnat potilaille 
Cook & Chill - palvelukonsepti 

Sairaalahuolto Sairaalahuolto palvelee hoitoyksiköitä helpottaen hoitohenkilö-
kunnan työtä 
Yhdelle toimijalle koottu sairaalasänkyhuolto ja sänkyvarasto-
hissi 
Jäte- ja likapyykkihuollon kuilujärjestelmä  
Robottipesukoneet lattioiden puhdistamiseen 

Välinehuolto Vain yksi välinehuolto koko taloon, joka palvelee kaikkia yksi-
köitä, tarvittaessa koko maakuntaa  
Optimoidut huoltoprosessit, tehokas logistiikka, optimoitu inst-
rumenttimäärä 
Tuotannonohjausjärjestelmä jäljitettävyyden ja tilausten tukena 

Sihteeripalvelut 
  

Sihteerityö digitalisoituu: Puheentunnistus, itseajanvaraus, it-
seilmoittautuminen 
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Sihteerit siirtyvät Asiakaspalvelupisteisiin ja tekemään hoita-
jilta siirtyviä työtehtäviä   

Logistiikka- ja hankin-
tapalvelut 
  

Hoitotarvikkeiden hankinta, varastointi, kuljetus ja hyllytys hoi-
toyksiköihin ulkoistetaan palveluntuottajalle  ei keskusvaras-
toa 
Kuljetusrobotit (valmius) 
Sairaalasänkyjen ja lääkintälaitteiden yhteisomistus mahdollis-
taa yhteiskäytön ja hankintojen tehokkaamman koordinoinnin 

Tekstiilihuolto 
  

Pesulapalvelut ulkoistetaan 
Automatisointi ja vakiointi työvaiheiden säästämiseksi 
Mahdollinen työvaateautomaatti 

Hallintopalvelut, ta-
loushallinto, henkilös-
töhallinto, palveluneu-
vonta ja ICT 

Arkisto sijoitetaan Assin ulkopuolelle 
Aidosti paperiton sairaala 
  

Tekniset palvelut 
  

Rakennuksen tekniset ratkaisut vaikuttavat teknisten palvelui-
den kehittämistarpeisiin 
Teknisten palveluiden verstastiloista pääosa sijaitsee sairaa-
lan ulkopuolella 

Opetus ja tutkimus 
  

Simulaatio, kokous-, ryhmä-, tietopalvelu- ja koulutustilat ovat 
kaikkien varattavissa  

Sairaalasielunhoito 
  

Tunnukseton hiljainen huone henkilökunnan, omaisten ja poti-
laiden käyttöön 

Apuvälineet 
  

Maakunnallinen liikelaitos Assin ulkopuolella 
Osastoilla tarvittavat apuvälineet säilytetään sänkyautomaa-
tissa 

 
 

8 Henkilöstösuunnitelma  

 
Toiminnan muuttuminen avohoitopainotteisemmaksi ja digitaalisten palveluiden voimakas 
kehittyminen muuttaa henkilöstötarpeita ja henkilöstön sijoittumista uudessa kiinteistössä. 
Hankkeet, joilla voi olla vaikutuksia toimintaan, ovat esim. Tähtisairaala ja sote-maakunta-
uudistus. Näillä oletetaan olevan vaikutuksia erityisesti erilaisten tukipalveluiden sijoittumi-
seen maakunnassa. Lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan kokonaismäärissä ei arvioida ta-
pahtuvan merkittäviä muutoksia, mutta tukipalveluissa logististen ratkaisuiden arvioidaan 
vähentävän tarvittavan henkilökunnan määrää.  
 
Henkilöstön määrään ja sijoittumiseen vaikuttavat muun muassa seuraavat parametrit 
 

 yksiköiden koko, volyymit ja sijoittuminen potilaan hoitopolulla/ sisäisen asiakkaan 
palvelupolulla 

 yksiköiden tuottamat palvelut ja digitalisaatio-aste 

 Yksiköiden käyttöaste (kuormitus), keskimääräinen hoitoaika ja hoitoisuus 

 Työtehtävien tekemisen (mm. potilaan hoidon, tukipalvelujen tuottamisen sekä esi-
miestyön ja johtamisen) kannalta helposti käytettävissä olevat sähköiset järjestel-
mät, mm. potilastietojärjestelmä, sähköinen asiointi, toiminnanohjausjärjestelmä, hr-
järjestelmät, työvuorosuunnittelu, tilausjärjestelmät, sisäiset viestintäkanavat 

 
Henkilöstöresurssien tarkoituksenmukainen käyttö ja mitoittaminen sekä osaava henkilöstö 
ovat keskeisessä asemassa palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Perehdytykseen 
ja täydennyskoulutukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.  Vain osaava ja sitoutunut hen-
kilöstö mahdollistaa laadukkaan ja tuottavan toiminnan. Sekä suunnittelu- että toteutusvai-
heessa tulee kiinnittää huomiota laadukkaaseen, mahdollistavaan ja suunnitelmalliseen 
johtamiseen ja esimiestyöhön. Uuteen sairaalarakennukseen siirtyvää henkilöstöä varten 
tehdään erillinen suunnitelma.  
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Henkilöstösuunnitelma tarkennetaan edellä mainittujen parametrien avulla ja huomioiden 
sairaanhoitopiirin strategia, arvot ja tulevaisuusohjelma. Henkilöstömäärän muutoksiin vai-
kuttaa myös eläköityminen ja muu vuosittainen vaihtuvuus. Edellä mainittuja tekijöitä tulee 
huomioida jo ennen uuteen sairaalarakennukseen siirtymistä tehtävässä organisaatiora-
kenteen uudistuksessa. 
 
Henkilöstön osaamisperusteinen joustava käyttö eri yksiköiden välillä ja sairaalan oma eri-
kois- ja osaamisaloihin perehtynyt, tiimiperustainen varahenkilöstö vähentää ulkopuolisen 
henkilöstön tarvetta, mikä osaltaan lisää toiminnan tuottavuutta ja potilasturvallisuutta. Mah-
dollisesta henkilöstön yhteiskäytöstä (sairaalaan sijoittuvat PTH vuodeosastojen ja muiden 
toimintojen osalta) tulee tehdä erillinen suunnitelma. Yhteiskäyttö osaltaan parantaa myös 
toiminnan tuottavuutta ja tehokkuutta sekä lisää osaamista.   
 
Ennen uuteen sairaalaan siirtymistä on tarkoituksenmukaista parantaa tuottavuutta erilli-
sellä ohjelmalla. Tuottavuusohjelmaa tulee ohjaamaan myös tulevaisuusohjelma. Tuotta-
vuusohjelmaa on jo käynnistetty vuoden 2020 aikana ja toimeenpano jakaantuu vuosille 
2021-2024. Tuottavuusohjelman kohteina ovat mm. yksiköiden toiminta, rakenteet ja kus-
tannusten vähentäminen. Arvio muutosten vaikutuksista täsmentyy toimeenpanon aikana.   
 
Uuden sairaalan käyttöönottovaihe lisää henkilöstötarvetta tilapäisesti kaikissa henkilöstö-
ryhmissä, kun huomioidaan perehdytystarpeet sekä vanhan ja uuden sairaalan päällekkäi-
nen henkilöstötarve käyttöönottovalmistelujen ja muuton aikana.  Käyttöönoton ja muuton 
osalta tehdään erillinen suunnitelma, jossa huomioidaan henkilöstövaikutukset. 
  
Ahveniston uuteen sairaalaan sijoittuvan henkilöstön määrä on noin 1900. Pukutila-  ja lauk-
kukaappien mitoituksessa huomioidaan lisäksi lyhytaikaisten sijaisten sekä harjoittelussa 
olevien opiskelijoiden tarpeet, jolloin pukukaappitilaa tarvitaan vähintään 1700 m². Henki-
löstömäärä vaikuttaa myös väestösuojien mitoittamiseen. Uuteen sairaalaan sijoittuvan 
henkilöstön määrä on pienempi kuin sairaanhoitopiirin koko organisaation henkilöstömäärä 
vuonna 2019-2020. Sijoittuvan henkilöstön (1900 hlöä) määrään päästään tulevaisuusoh-
jelman avulla sekä hyödyntämällä luonnollista poistumaa, tällä tavalla arvioidaan henkilös-
tömäärän vähenemän olevan noin 10-15 % vuoden 2019-2020 tasoon verrattuna. On huo-
mioitava, että uudessa sairaalassa työskentelevän henkilöstön määrä, 1900 hlöä, on arvio 
ja sisältää myös määräaikaisen henkilöstön ja vuokralla toimivia palveluntuottajia. Määrä-
aikaisen henkilöstön määrä vaihtelee kuukausittain.     
 

 

9 Rakennuspaikka ja rakentamiskelpoisuus  
 
Kohteen sijainti ja laajuus 
Uusi sairaala suunnitellaan Ahvenistontien ja nykyisen sairaalan väliin jäävälle pelto- ja rin-
nealueelle. Tämä sijoitus todettiin parhaiten soveltuvaksi asiantuntijaryhmän tekemässä 
Ahveniston sairaala-alueen sijoitusvaihtoehtotarkastelussa. Sairaala rakennetaan uudisra-
kennuksena. Uuden sairaalarakennuksen rakentaminen sairaalan tontille mahdollistaa toi-
minnallisesti ja logistisesti kompaktin uudenaikaisen sairaalakokonaisuuden muodostumi-
sen. Uusien tilojen valmistumisen myötä ja vanhojen tilojen purkaminen mahdollistaa va-
pautuvan alueen kehittämisen esimerkiksi asuntorakentamiselle. 
 
Kaavoitustilanne 
 

Poistuneen kaavan sairaalatontin pinta-ala oli yhteensä 314 527 m². Toteutettu rakennus-
oikeus on yhteensä 63 973 m² ja käyttämätöntä rakennusoikeutta oli jäljellä 16 027 m². Ny-
kyinen rakennettu ympäristö vastaa noin 159 675 m² maapinta-alaa. Uuden sairaalan ra-
kentaminen tontille vaati asemakaavamuutoksen.   

  
Asemakaavassa: Rakennusoikeus 80 000 k-m² ja suurin sallittu kerrosluku VIII eikä maan-
alaisia tiloja saa rakentaa. Sairaalan rakentaminen tontille vaatii asemakaavamuutoksen. 
Nykyinen rakennettu ympäristö vastaa noin 159 675 m² maapinta-alaa. 
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Kuva 9: Ote poistuneesta asemakaavasta 

 
 
Kaavahanke on jaettu kahteen vaiheeseen, joista ensimmäinen vaihe mahdollistaa uuden 
sairaalan rakentamisen Ahvenistontien varteen. Toinen vaihe mahdollistaa vanhan sai-
raala-alueen muuntamisen mm. asuinkäyttöön. Koko alueelle laadittiin kaavarunko talven 
2018-2019 aikana, ja se on ollut nähtävillä alkuvuodesta 2019.  

 
Kaavan ensimmäinen vaihe, uuden sairaala-alueen kaavaluonnos, tuli vireille 22.9.2018 ja 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 24.9.-15.10.2018. Viranomaisneuvottelu 
järjestettiin elokuussa 2018.   Luonnosvaiheen kuuleminen ajoittui välille 25.3-
26.4.2019.  Työneuvottelu viranomaisten kanssa järjestettiin syyskuussa 2019. Kaavaeh-
dotus oli nähtävillä 28.10.-26.11.2019. Selvityksiä tehtiin vuosien 2018 – 2019 ai-
kana. Kaava sai lainvoiman 6.5.2020. Asuinalueen osalta (vaihe 2) kaavaluonnoksen val-
mistelu käynnistyy myöhemmin. 
 

 

Teema: Ajantasakaava
Tasot: GK25_Ajantasayhdistelmä
Mittakaava: 1:4000
Pvm: 14.12.2015 13:27

100 m
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Kuva 10. Suunnittelualue: kaavarungon alue väritettynä, vaiheen 1 kaavan rajaus tummemmalla 
sävyllä.  

 
 

 
Kuva 11. Voimassa oleva yleiskaava: Alueen etelä- ja länsireuna varattu asumiselle ja palve-
luille. Alueen läpi kulkee viheryhteystarpeita. 

 
Kaupunkikuva ja arkkitehtuuri 
 

Suunnittelualue on yleiskaavaehdotuksen mukaan osa Jukolan tiivistyvää alakeskusta. Alu-
een eteläpuolella kulkeva Ahvenistontie ja länsipuolella kulkeva Marssitie ovat kaupungin 
toiminnallisessa luokituksessa osa päätieverkostoa. Ahvenistonmäellä sijaitsee nykyisin toi-
miva Kanta-Hämeen keskussairaala. Suurin osa nykyisen sairaalan rakennuskannasta tu-
lee purettavaksi uuden sairaalan valmistuttua ja käyttötarkoitus on muuttumassa asuinalu-
eeksi, jonka suunnittelu on käynnistynyt kaavarungon muodossa. 
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Uuden sairaalan kaava-alue rajautuu lännessä Ahvenistonharjuun ja etelässä Ahveniston-
tien eteläreunaan. Idässä rajana on hautausmaalle vievä tie ja pohjoisessa Kanta-Hämeen 
keskussairaalan vanhempia rakennuksia ja ortodoksikappeli. Ahvenistontien eteläpuolella, 
juuri kaava-alueen ulkopuolella, sijaitsee päivittäistavarakauppa. 

 
Valtakunnallisesti arvokas Ahvenistonharju-Vuorenharju sijaitsee nykyisen sairaala-alueen 
takana. Uuden sairaalan rakennuspaikka on alaosiltaan niittyä, jota halkoo jalopuiden reu-
nustama ns. sairaalakatu. Niityltä maasto nousee melko jyrkästi rinteeksi, joka muodostaa 
vihervyöhykkeen uuden ja vanhan sairaalan välille. Luontoarvojen lisäksi Ahvenistolla toi-
miva vesilaitos sekä pohjavesialue asettavat rajoitteita suunnittelulle. 
 
Alueen topografia asettaa haasteita esteettömyydelle ja tarkemmassa suunnittelussa onkin 
kiinnitettävä huomiota esteettömyyden toteutumiseen sekä ulkotiloissa että rakennusten si-
sällä. Erityisen tärkeää tämä on sairaalan ympäristössä, jossa liikkuu paljon eri tavoin lii-
kuntarajoitteisia ja vammaisia henkilöitä. Alueen metsäiset, jyrkkien rinteiden varsilla kulke-
vat polut eivät ole esteettömiä, mikä korostaa tarvetta luoda esteetöntä liikkumisympäristöä 
rakennetummilla alueilla. 
 
Kadut ja kunnallistekniikka 
 

Infran suunnittelun näkökulmasta sijaintivertailuissa uuden sairaalan sijainti nykyisen sai-
raalan yhteydessä sisältää vain vähän liikenteen ja rakentamisen riskejä.  
 
Uusi sairaala kytkeytyy sekä Ahvenistontien että Marssitien suuntiin, kuten nykyinen sai-
raala-aluekin. Lisäksi Ahvenistontielle toteutetaan uusi läntinen liittymä Aleksis Kiven kadun 
liittymää vastapäätä. Sairaalaa kiertää sairaalatontin sisäpuolinen katuyhteys, mikä mah-
dollistaa huoltoliikenteen toiminnan ja yhdistää sairaalan eri puolilla olevat toiminnot toi-
siinsa. Kiertävän ajoradan lisäksi muiden ajoneuvoliittymien rakentaminen alueella on rajoi-
tettu kaavakartassa. 
 
Ahvenistontie mitoitetaan 2+2 -kaistaiseksi kaduksi Aleksis Kiven kadun ja Liivuorentien 
välillä. Ahvenistontien uudet liittymät varustetaan liikennevalo-ohjauksin. Kehittäminen 2+2-
kaistaiseksi kaduksi turvaa Ahvenistontien liikenteellisen toimivuuden sekä sairaalan hätä- 
ja potilasliikenteen sujuvuuden. Valo-ohjatut liittymät varustetaan riittävin kääntymiskaista-
ratkaisuin. Ahvenistontie liittyy nykyiseen Ahvenistontien poikkileikkaukseen Ahvenistonku-
jan liittymän länsipuolella. Ahvenistontien reunimmaiset kaistat esitetään toteutettavaksi 
joukkoliikennekaistoina. Liivuorentien liittymä siirtyy hieman itään ja samalla nykyinen sai-
raalamäelle nousevan Sairaalakadun linjaus muutetaan siten, että se liittyy pääkatuun Lii-
vuorentien liittymän kohdalla. Ahvenistontien tasausta nostetaan nykyisestä Liivuorentien 
liittymän molemmin puolin Ahvenistontien sekä Sairaalakadun korkotasojen optimoimiseksi 
ja esteettömyyden erikoistason mahdollistamiseksi sairaala-alueella. 

 
Uudet linja-autopysäkit toteutetaan Ahvenistontielle Liivuorentien liittymän länsipuolelle. 
Tila mitoitetaan kolmen ajoneuvon pysäkkiparille. Pysäkkialueen mitoitus mahdollistaa lin-
jaston vuorovälin kehittämisen selvästi nykyistä tiheämmäksi. Pysäkeiltä on esteetön yh-
teys sairaalan alueelle. 

 
Ahvenistontien varteen on esitetty eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie kadun pohjois- ja etelä-
puolelle. Ratkaisuissa on huomioitu kulkumuotojen erilaisuus ja tarpeet etenkin risteysalu-
eilla, jotka käytännössä määrittävät sen, mihin kulkumuodot ohjautuvat. Pyöräliikenteen ja 
jalankulun erottelua jatketaan myös Sairaalakadulla, kunnes pyöräliikenne ohjataan ajora-
dalle sekaliikenteeseen. Mäen päälle tulevalle asuinalueelle pyöräreitti voidaan toteuttaa 
myös yhdistettynä jk/pp -väylänä.  
 
Jalankulku ja pyöräliikenne risteävät Ahvenistontien neljässä kohdassa. Aleksis Kiven ka-
dun ja Liivuorentien valo-ohjattuihin liittymiin on esitetty tasoylitykset, joista Liivuorentien liit-
tymän suojatie on uusi. Kolmas risteämiskohta on nykyisen kaupan liittymän kohdalle to-
teutettava jalankulun ja pyöräliikenteen valo-ohjattu tasoylitys (suojatie), joka korvaa nykyi-
sen Ahvenistontien ylittävän suojatien Jukolanraitin kohdalla. Suosituksena on toteuttaa 
myös nykyisen kaupan liittymä liikennevaloin Ahvenistontien muutosten yhteydessä. Nel-
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jäntenä risteämiskohtana voidaan nähdä nykyinen ns. hiihtoputki Liivuorentien ja Ahvenis-
tonkujan välissä, mikä jää edelleen erityisesti virkistyskäyttöön Ahveniston ulkoilualueelle 
kulkeville.   
 
Rakennuspaikan maaperä ja perustusolosuhteet 
 

Kaava-alueen maaperä on Ahvenistonmäellä sora- ja hiekkavaltaista harjun osalta muut-
tuen karkeaksi hiedaksi alempana rinteessä. Rakennettavuus on harjulla hyvä eikä maape-
räaseta esteitä alueelle suunnitellulle maankäytölle. Alempaan rinteeseen sijoittuva ras-
kaampi rakentaminen, kuten sairaala, edellyttää pohjarakentamisen huolellista suunnitte-
lua. 
 

Harjualue on I luokan pohjavesialuetta, harjujensuojeluohjelman aluetta, mutta jo rakenta-
miskäytössä. Maaperä harjun päällä ja rinnealueilla on helposti rakennettavaa (M, Hk). Ah-
venistontien vieressä sijaitsevalle peltoalueelle on tehty pohjatutkimus ja koepaalutus syk-
syllä 2018. Peltoalueen maaperä pintahumuskerroksen alla on pääsääntöisesti hiekkaa ja 
silttistä hiekkaa 20 m syvyyteen saakka, jossa maa muuttuu tiiviiksi ja kiviseksi soraksi ja 
moreeniksi. Sairaalan perustamistapana käytetään kitkapaaluperustusta, joiden kantavuus-
tiedot on todettu koepaalutuksen yhteydessä. Pohjavedenpinta on todettu olevan tasolla 
+95,8 kesäkuussa 2017. Suunnitteilla olevan sairaalan korkeusaseman perusteella voidaan 
päätellä, että alimman kerroksen rakentaminen ei tuota hankaluuksia. 
 
Alueella ei oleteta olevan pilaantuneita maita. Nykyisen sairaalatoiminnan sisältämät riskit 

tulee selvittää tarkemmin sen purkamisen yhteydessä ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin 

maaperän pilaantumisen estämiseksi. Tontin maaperässä esiintyy taustapitoisuutena Hä-

meenlinnan seudulle hyvin tyypillistä luontaista arseenia. Osassa tontilla otetuissa maape-

ränäytteissä luontaiset arseenipitoisuudet ylittivät kynnysarvotason, mutta eivät alempaa 

ohjearvotasoa.  

Maa-aineksien käsittelyssä noudatetaan voimassa olevia määräyksiä.  Rakennustöiden yh-
teydessä tontilta kaivettavaa, luontaiselta taustapitoisuudeltaan kohonnutta, mutta alem-
man ohjearvon alittavaa, maa-ainesta voidaan määräyksien mukaan käyttää tontilla täyttö-
kerroksiin. Rakennustöiden yhteydessä kaivettavan ja tontilta pois toimitettavan kynnysar-
votason ylittävän maa-aineksen jatkosijoittamiselle on rajoituksia ja nämä määräykset huo-
mioidaan hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa.  
 
Tulva- ja hulevedet 
 
Kiinteistö liitetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti hulevesiviemäriin. Tontille raken-
netaan kolme erillistä hulevesiliittymää, joista kaksi palvelee tässä hankesuunnitelmassa 
kuvattua sairaalaa. Tontilla muodostuvat puhtaat hulevedet johdetaan uuteen liittymään, 
joka rakennetaan Liivuorentientä pitkin ja purkaa pohjaveden muodostumisalueelle. Liivuo-
rentien hulevesiliittymään johdettavat pysäköinti- ja lastausalueilla muodostuvat hulevedet 
käsitellään hiekan- ja öljynerottimin ennen Liivuorentien liittymään johtamista, jotta pohja-
veden laatua ei heikennetä. Pohjaveden laadun varmistamiseksi, sairaalan tontin ulkopuo-
lelle, Liivuorentien kupeeseen rakennetaan laadullinen hulevesien viivytys. Länsipuolelle 
rakennettava toinen hulevesiliittymä palvelee tontin länsipuolen piha-alueita. Länsipuolen 
hulevesiliittymä liitetään nykyiseen hulevesiverkostoon ja sairaalan tontin ulkopuolelle ra-
kennetaan määrällinen viivytys. Kolmas hulevesiliittymä palvelee sairaalan tontille raken-
nettavaa kauppa- ja pysäköintikiinteistöä. Liikennealueiden valunta kerätään sadevesikai-
voihin, jotka varustetaan vähintään 40 cm syvyisillä sakkapesillä, jonka jälkeen ne ohjataan 
kaupungin hulevesiviemäriin. Liikenne- ja pysäköintialueilla ei käytetä tiesuolaa. Rakennus-
luvan yhteydessä on esitettävä yksityiskohtainen hulevesien hallintasuunnitelma, jossa tu-
lee ottaa huomioon mahdollinen ilmastonmuutoksen aiheuttama vesimäärien lisääntyminen 
20 %:lla. Hulevesien hallintasuunnitelmassa tulee esittää myös tulvareitit. 
 
Rakennuslupavaiheessa laaditaan pohjaveden suojelusuunnitelma ja toiminnan riskikartoi-
tus/riskiarviointi pohjavesialueelle. Maaperän kanssa kosketuksiin joutuvien aineiden ja ma-
teriaalien osalta on selvitettävä niiden vaarattomuus pohjavedelle. Vettä läpäisemättömät 
pinnat ja alueen viemäröinti vähentävät luonnollista pohjaveden muodostumismäärää. Ta-
vanomaisesti pohjavedeksi imeytetään pohjavesialueella vähintään 30% läpäisemättömiltä 
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pinnoilta muodostuneista puhtaista hulevesistä. Rakennuksen salaojataso voi rajoittaa te-
kopohjavesilaitoksen mahdollista pohjaveden tason nostoa imeytysmäärän kasvun seu-
rauksena. Rakennuksen salaojan alimman tason on oltava vähintään 5 metriä pohjaveden 
tason yläpuolella. Hankkeessa tontille rakennettava imeytyskenttä on korvattu uudella hu-
levesilinjalla, joka purkaa pohjaveden muodostumisalueelle. Kertyvän pohjaveden määrää 
ei näin ollen kohtuuttomasti vähennetä. Onnettomuustilanteisiin varaudutaan asentamalla 
sulkuventtiili kattovesijärjestelmään, joka mahdollistaa viemärilinjan sulkemisen vahinko- tai 
tulipalotapauksissa. 

  
Ympäristöhäiriöt 
 

Merkittävimmät ympäristöhäiriöt aiheutuvat Ahvenistontiestä ja Ahveniston lämpökeskuk-
sesta. Sitowisen tekemässä meluselvitysraportissa (6.5.2020) on tarkasteltu laskennalli-
sesti liikenteen aiheuttamia keskiäänitasoja suunnittelualueella sekä suunnitellun uuden 
sairaalan julkisivuihin kohdistuvia liikennemelun aiheuttamia keskiäänitasoja ennustetilan-
teessa 2040.  
  
Suunnitellulla maankäytöllä uuden sairaalan pohjoispuolelle suunnitelluilla oleskelualueilla 
keskiäänitasot ovat alle ohjearvojen 55 dB päivällä ja alle 45 dB yöllä.  
  
Laskentojen mukaan sairaalan alueen rakennusten ulkovaipan eristävyysvaatimus on me-
lualueilla sovellettava vähimmäisvaatimus ΔL 30 dB, kun melulähteenä huomioidaan katu-
liikenne. Ympäristöministeriön asetuksen 360/2019 rakennuksen ääniympäristöstä anne-
tun ympäristöministeriön asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta mukaisesti rakennuksiin, joi-
hin tulee asuntoja tai potilas- tai majoitushuoneita, on ulkovaipan ääneneristys melualueella 
suunniteltava ja toteutettava siten, että ääneneristys on vähintään 30 desibeliä. Vaatimus 
vastaa melulaskennan perusteella Ahvenistontien puoleiselle rakennusten ulkovaipalle an-
nettavaa äänitasoeromääräystä.  
  
Suunnitellun lastauspihan ja pelastusaseman toiminnoista voi syntyä hetkellisiä äänekkäitä 
melutapahtumia, joiden keskiäänitaso (LAeq,7-22 ja LAeq22-7) on pieni, mutta jotka voivat 
kuulua sisällä rakennuksessa mahdollisesti häiritsevästi. Ääniympäristöasetuksen 
796/2017 mukaan impulssimaisen, kapeakaistaisen tai pienitaajuisen melun keskiäänitaso 
ei saa ylittää nukkumiseen tai lepoon käytettävissä huoneissa 25 desibeliä. Mm. peruutus- 
ja kolahdusäänet ovat muita kuin tilapäisiä ääniä, mistä syystä asetus koskee em. toimin-
toja.   
  
Talotekniikan ilmanvaihto on suunniteltava siten, että LVI-melu ei julkisivuilla tai oleskeluun 
tarkoitetuilla kattopihoilla ylitä 45 dB. (Ympäristöministeriön asetus 796/2017 rakennuksen 
ääniympäristöstä).  
  
Rakennuslupa-asiakirjoihin liitetään päivitetty meluntorjuntasuunnitelma.  
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Kuva 12. Ahvenistontien meluselvitys, päiväajan keskiäänitaso. (Sitowise 5/2020) 

 

 
 Kuva 13. Ahvenistontien meluselvitys, yöajan keskiäänitaso. (Sitowise, 5/2020)  
 

Varavoimakoneiden meluntorjuntalausunto laaditaan hankkeen TAS-vaiheessa. Raken-
nuslupaa varten laaditaan erillinen ulkovaipan ääneneristysselvitys.  
 
Ahveniston lämpökeskuksen merkittävimmät ympäristövaikutukset kohdistuvat ilmaan 
(lähde: Hämeen Ympäristökeskuksen ympäristölupapäätös HAM-2004-Y-293-111). Poltta-
essa maakaasua merkittävin vaikutus ilmanlaatuun ja luontoon on typen oksidit. Toimin-
nanharjoittaja arvioi, että Ahveniston lämpökeskuksen toiminnalla ei ole merkittävää vaiku-
tusta Hämeenlinnan ilmanlaatuun tai muuhun ympäristöön, vaikka tuotantomäärät tulisivat-
kin kasvamaan.  
 

Rakentamisen aikainen melu- ja tärinähaitta ei liene suuri ongelma nykyiselle sairaalalle, 
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mutta lähellä olevat asuinalueet on huomioitava työmaasuunnittelussa. Niin asuinalueelle 
kuin sairaalaan voi kohdistua työmaaliikenteen vaikutuksia. 

Ympäristövaikutukset 
 
Kasvillisuus- ja luontoselvitys  

Varsinaisella suunnittelualueella ei ole luonnonsuojelualueita. Alueen pohjoispuolella sijait-
see Ahvenistonharjun-Vuorenharjun luonnonsuojeluohjelma-alue (HSO040041), joka kuu-
luu harjujensuojeluohjelmaan. Ahvenistonharju-Vuorenharju on myös Natura 2000 -aluetta 
(FI03100003); lisäksi osa alueesta on yksityistä Ahveniston luonnonsuojelualuetta.   
  
Ahveniston sairaalan alueen kasvillisuus, kasvisto ja luontotyypit -selvityksessä (Jutila 
2018) on kuvattu alueen arvokkaat luontokohteet. Kasvillisuuden kannalta merkittävimpiä 
alueita ovat erittäin uhanalaisen hämeenkylmänkukan esiintymisalueet, joita on vaiheen 
1 kaava-alueen läheisyydessä, mutta ei alueella. Esiintymisalueet tulevat huomioitavaksi 
viimeistään vanhan sairaala-alueen kaavoituksessa. Hameen kylmänkukka on lajina erit-
täin uhanalainen, erityisesti suojeltu ja rauhoitettu. Sen esiintymät ovat valtakunnallisesti 
arvokkaita. Nämä alueet tulee säilyttää rakentamattomana ja säästää riittävä suojavyöhyke 
ympärille esiintymän elinvoimaisuuden varmistamiseksi.  
 
Vaiheen 1 alueelle ei sijoitu lakisääteisesti suojeltuja kasvillisuus- tai luontotyyppikohteita 
(Luonnonsuojelulain tai vesilain mukaiset suojeltavat luontotyypit tai metsälain 10 § mukai-
set erittäin tärkeät elinympäristöt). Alueen kasvillisuus on valtaosin kulttuurivaikutteista. Vie-
raslajeja on runsaasti. 

 

 
 

Kuva 14. Arvokkaat luontoalueet. Ahveniston sairaalan alueen kasvillisuus liitteineen, Heli Jutila 

2018. 

 
Selvityksessä todetaan, että säästämisen arvoisia ovat vaiheen 1 kaava-alueella sijaitseva 
Ahveniston rinneketo- ja niittyalue (25a ja b) ja keskussairaalan etelä-luoteis -puolella ole-
vat harjumetsän valorinnemäiset keto- ja niittylaikut, joista vaiheen 1 kaava-alueella sijait-
see kuvio 2a. Paahderinne kuitenkin tuhoutuu uuden sairaalan rakentuessa, sillä sairaala-
massaa ei voida istuttaa tontille siten, että luontotyyppi säästyisi. Vaikka itse luontotyypin 
päälle ei sijoittuisi rakentamista, johtaisi sairaalarakennuksen aiheuttama varjostusvaikutus 

Valtuusto 15.12.2020 § 46 Liite 6



 

   
 

luontotyypin muuntumiseen. Hankkeen kehitysvaiheessa on päädytty keräämään paahde-
rinteen arvokkaiden kasvien siemeniä talteen kylvettäväksi myöhemmin soveltuvaan paik-
kaan. 
  
Tärkein luontotyyppi on aivan alueen itäosassa sijaitseva pienruohoketo (kuvio 25a) ja sii-
hen liittyvä niittyalue (25b) sekä kedolla sijaitsevat lajit keltamatara, kelta-apila ja ketomas-
malo. Samalle alueelle sijoittuu myös maakunnallisesti arvokas perhosten elinalue. Keto ja 
niitty on kaavassa osoitettu suojeltaviksi määräyksellä s-15. Sairaalatien alle jää yksi kelta-
apilan kasvupaikka. Tietä ei ole voitu linjata toisin maaston jyrkkyyden vuoksi. Laji on Suo-
messa taantunut ja silmälläpidettävä. Kasvillisuusselvityksen mukaan lajiston säilymisen 
kannalta sekä paisteisuus että kuivuus ovat edellytyksiä. Ketoa ei saa varjostaa rakennuk-
silla tai rakenteilla. Kaavatyön yhteydessä on laadittu varjostustutkielma, jolla varmistuttiin 
varjostuksen lisääntyvän alle 10%.  
  

Metsistä arvokkaimpiin lukeutuu suunnittelualueella harjumetsien valorinteisiin ja kuivahkoi-
hin kankaisiin kuuluva kuvio 2b. Lisäksi vaiheen 1 kaava-alueen ulkopuolella sijaitsee pai-
kallisesti arvokkaita alueita.   
  
Luonnon- ja metsänhoitosuunnitelma  

Luonnon- ja metsänhoitosuunnitelman (Sweco Ympäristö, 2019) mukaan Ahveniston har-
jualue on luonnonolosuhteiltaan monipuolinen ja alueella on uhanalaisia ja huomionarvoisia 
luontotyyppejä ja kasvilajeja. Alueen vanha männikkö on maisemallisesti edustava ja alu-
een puustoa suositellaankin hoidettavaksi vanhaa männikköä ja alueelle luontaista jalo-
puustoa suosien. Sekapuustoisuuden säilyttäminen on luonnon monimuotoisuuden kan-
nalta tärkeää ja alueelle on suositeltavaa jättää alikasvoskuusia eläinten liikkumisen helpot-
tamiseksi.  
  

Maiseman avaaminen edellyttää aluspuustoon ja alikasvokseen kohdistuvia raivauksia ja 
hakkuita, sillä valtapuuston alle on kehittynyt paikoin tiheä mäntyaluspuusto ja alueelle on 
istutettu ulkomaisia puulajeja, jotka ovat jääneet kitumaan aluspuustoksi tai joiden tekninen 
laatu on huono. Hakkuun yhteydessä suositellaan poistettavaksi myös laadultaan huono-
kuntoisia, vaarallisia tai maisemassa selvästi erottuvia mäntyjä ja rauduskoivuja. Avoimien 
näkymien ylläpito edellyttää kasvupaikasta riippuen toistuvia raivauksia 3-10 vuoden vä-
lein.  
  
Rakentamisen aikana alueen puusto altistuu vaurioille, kun alueella kaivetaan ja liikutaan 
työkoneilla. Alueen männyt eivät ole erityisen vaurioalttiita, mutta lehtipuut tulisi suojata 
huolellisesti kulkuväylien ja kaivantojen läheisyydessä. Hakkuut suositellaan tehtäväksi 
maan ollessa jäässä ja raivaukset kesällä, jolloin alueelle luontaisten jalopuiden taimien 
raivaaminen voidaan välttää.  
  
Liito-orava-, lepakko- ja linnustoselvitys  

Hämeenlinnan Kantasairaalan luontoselvityksessä (Pöyry 2019) kartoitettiin selvitysalueen 
liito-oravia, linnustoa ja lepakoita. Selvityksen mukaan alueella ei nykyisellään esiinny liito-
oravaa. Metsät ja puustoiset alueet voivat silti toimia satunnaisesti lajin liikkumisyhteytenä 
tai ruokailupaikkoina. Puustoisia yhteyksiä tulisi säilyttää jatkossakin, jotta liito-oravat voivat 
käyttää aluetta liikkumisyhteytenä tulevaisuudessakin.  
  

Suojelullisesti huomionarvoisia lintuja havaittiin melko vähän, eikä alueella ole varsinaisia 
linnustolle tärkeitä alueita. Alueella havaitut suojelullisesti huomionarvoiset lajit kuuluvat 
suurelta osin kulttuuriympäristössä viihtyviin lajeihin.   
  

Alueen rajalla tehtiin muutamia lepakkohavaintoja. Lepakoille tärkeät ruokailualueet sijait-
sevat vaiheen 1 kaava-alueen ulkopuolella Ankkalammella ja sen koillispuolella. Kookkaat, 
varttuneet haavat ja muut lehtipuut sekä kuusikot tulisi säästää mahdollisuuksien mukaan 
koko kaava-alueella. Nämä lisäävät alueen monimuotoisuutta ja mahdollistavat esimerkiksi 
liito-oravan ja huomionarvoisen lintulajiston esiintymistä alueella tulevaisuudessa, ja hyö-
dyttävät myös lepakoita. Selvityksen osoittamat huomionarvoiset kuusikot jää-
vät myös suunnittelualueen ulkopuolelle.  
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Perhos- ja myrkkypistiäisselvitys  
Ahveniston Kantasairaalan perhos- ja myrkkypistiäisselvityksessä (Faunatica 2019) pai-
kannettiin paahdealueiden uhanalaisille perhoslajeille sopivat elinympäristöt ja selvitettiin 
huomionarvoista myrkkypistiäis- (pl. kimalaiset, muurahaiset, tarhamehiläinen ja yhteis-
kunta-ampiaiset) ja perhoslajistoa.  
  

Vaiheen 1 kaavoitetulla alueella ei selvityksessä havaittu merkittäviä perhoslajeja. Selvitys-
alueella, mutta kaavoitettavan alueen ulkopuolella todettiin kaksi uhanalaista ja yksi silmäl-
läpidettävä perhoslaji. Myrkkypistiäisiä havaittiin selvityksessä 70 lajia, mutta ei yhtään 
uhanalaista tai silmälläpidettävää lajia.  

  
Muut ympäristövaikutukset  

Rakennuksen vaikutuksia ympäristöön tarkastellaan rakentamisen ja rakennuksen käyt-
töiän aikana. Ympäristövaikutukset koostuvat rakennukseen sitoutuneesta ympäristövaiku-
tuksesta (rakennusmateriaalit) ja rakennuksen käytön aiheuttamista ympäristövaikutuksista 
(energiankulutus, liikenne, veden käyttö, jätteet, jne.). Hankkeen suunnittelussa noudate-
taan RTS-ympäristöluokituksen kriteereitä 4-5 tähden pistemäärän tasoisesti. 
 
Tontti yleisesti on aiemmin rakennettua aluetta, mutta rakennuspohjaksi valittu alue on ollut 
peltokäytössä ja osin joutomaata. Rakennuspaikalta lounaaseen, Aleksis Kiven kadun ja 
Ahvenistontien risteyksessä sijaitsee lämpölaitos, josta aiheutuu pellolle ulottuva Seveso II-
konsultointivyöhyke: suunnittelussa on huomioitava ja konsultoitava voimalaitoksen omis-
tajaa, Loimua Oy sekä Tukesia.  
 
 

10 Kriittiset järjestelmät ja niiden varmistaminen  
 
Sairaalan sähköenergian saanti varmistetaan asentamalla sinne normaaliverkon lisäksi va-
ravoimakoneet varmennettua sähköverkkoa varten. Lisäksi asennetaan UPS-laitteisto kriit-
tisiä laitteita varten. Sähkönsyöttö sairaalaan toteutetaan vähintään kahdesta suunnasta, 
kaapelointiaste korkea. 
 
Talotekniset järjestelmät 

 
Talotekniset järjestelmät koostuvat neljästä osa-alueesta: ilmanvaihtojärjestelmät, putkijär-
jestelmät, paloturvallisuusjärjestelmät sekä sähkö- ja telejärjestelmät. Järjestelmien raken-
nusta ja suunnittelua ohjaavat Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset ja oh-
jeet, sekä yleisesti käytössä olevat ohjekortit. 
 
Sairaalan putkijärjestelmiä ovat mm. lämmitys, jäähdytys, käyttövesi, jätevesi, sadevesi, 
lämmöntalteenotto sekä sairaalakaasut. Lämmitys ja jäähdytys voidaan toteuttaa lattialäm-
mityksellä, radiaattoreilla, kattosäteilijöillä tai puhallinkonvektoreilla tilan käyttötarkoituksen 
mukaan. 
 
Sairaalaympäristössä putkijärjestelmien tiiveys- ja toimintavarmuusvaatimukset asettavat 
erityisvaatimuksia käytettäville materiaaleille, liitostavoille ja eristyksille. Lämmityksen tuo-
tantomuotona on mahdollisuus käyttää kaukolämpöä. Uusiutuvien energioiden hyödyntä-
mistä tutkitaan kehitysvaiheessa. 
 
Automaattisen sammutuslaitteiston toteutusperiaatteet 
 
Kohteen paloturvallisuusratkaisut suunnitellaan kokonaisuutena, rakennusmääräysko-
koelma E1:n kohdan 11.7 mukaisen turvallisuusselvityksen pohjalta. Rakennuksen poistu-
misturvallisuuden takaamiseksi, varustetaan kulkureitit sairaalan osastojen potilashuo-
neista automaattisella sammutuslaitteistolla. Tällöin on huomioitava, että rakenteelliseen 
paloturvallisuuteen ei voida hakea lievennystä vedoten sammutuslaitteistoon.  
 
Mikäli päädytään laajempaan suojausratkaisuun, tullaan kaikki tilat varustamaan suuttimin. 
Tällöin on mahdollista hakea lievennyksiä rakenteelliseen paloturvallisuuteen, kuten palo-
osaston kokoihin. Kaikki lievennykset tulee esittää paikalliselle paloviranomaiselle kootusti, 
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paloteknisen selvityksen muodossa. Hyväksytyn paloteknisen selvityksen pohjalta laadi-
taan sammutuslaitteiston suunnitteluperusteet. Jotta löydetään kustannustehokkain ja käyt-
täjäystävällisin suojausratkaisu, ei suojausta voida rajoittaa vain automaattiseen vesisprink-
lerilaitteistoon. 
 
Suojauslaajuus on sovittava paikallisen paloviranomaisen kanssa, kun arkkitehdin pohjapii-
rustukset ovat luonnostasolla. Paikalliselta viranomaiselta haetaan hyväksyntä suojauslaa-
juuteen. Lisäksi suunnitteluperusteisiin hyväksytetään paikallisella viranomaisella vaati-
mustaso vesilähteelle, käytettävät suunnitteluohjeet sekä dokumentit sovellettavasta sam-
mutuslaitetekniikasta, mikäli suojaus toteutetaan erityistekniikalla, kuten vesisumu. 
Porrashuoneisiin asennetaan palokunnan kuivanousuputket. 
 
Kaasusammutuslaitteistot 
 
Sähköpääkeskustilat ja konesali varustetaan kaasusammutuslaitteistolla. 
 
Jätteen- ja likapyykin keräysjärjestelmä 
  
Kohteen jätehuolto toteutetaan painovoimaisilla pudotuskuiluilla. Lisäksi varaudutaan vaa-
kakuljetusjärjestelmän toteuttamiseen myöhemmin. 
 
Hissit ja nostimet 
 

Potilas-, henkilö- ja huoltohissien määrittelyt ja lukumäärät on varmennettu logistisen tar-
kastelun ja simulointien avulla. Sairaalasänkyjen ja osastoilla tarvittavien apuvälineiden va-
rastointi toteutetaan hyllyhissiautomaattiratkaisuilla. Välinehuollon varastosta toteutetaan 
nostimet ja tarvittavat täyttö- ja purkutilat toimenpide- ja leikkausosastojen tiloihin.  
 
Putkipostit 

 
Putkipostijärjestelmällä kuljetetaan eri talojen välistä hoitotarvike-, väline- ja lääketuotteita. 
 
 

11 Tilaratkaisut ja niiden tekninen toteutus 

11.1 Potilasvirta-analyysi ja tilojen väliset yhteydet 
 
Potilasvirta-analyysillä vältetään turhia potilassiirtoja sijoittamalla tilat toisiinsa nähden järke-
västi. Kaikki tilaratkaisut pyrkivät tukemaan potilaan aktiivista kuntoutumista. Kokonaiskon-
septi tukee potilaiden monialaista hoitoa ja tähtää ns. yhden luukun periaatteen toteutumiseen. 
Vuodeosastot perustuvat pääosin yhden hengen huoneisiin, jossa potilaiden kuntoutus ja tut-
kiminen on mahdollista toteuttaa tehokkaasti. 
 
Sairaalatoiminnot ryhmitellään toiminnallisiin kokonaisuuksiin, jotka palvelevat potilaan koko 
hoitoketjua ja mahdollistavat hoidon lyhyet läpimenoajat sekä resurssien tarkoituksenmukai-
sen käytön. Rakennus suunnitellaan asiakkaalle tilallisesti helposti hahmottuvaksi ja esteettö-
mäksi. Asiakaspinnan selkeyttämiseksi erityyppiset henkilö- ja materiaalivirrat, kuten potilaat, 
henkilökunta ja materiaalihuolto ohjataan eri reittejä. Hoitohenkilöiden työympäristöstä teh-
dään mahdollisimman viihtyisää ja yhteisöllisyyttä tukevaa. Työskentely ja asiakastilojen riit-
tävä päivänvalon saanti turvataan tilojen sijoittumisella ja kokonaisratkaisulla. Varsinaiset tut-
kimus- ja vastaanottotoiminnalle varatut tilat suunnitellaan monikäyttöisiksi. Henkilökunnalle 
varataan riittävästi monitilatoimistotilaa itsenäisen työn tekemistä varten. Neuvottelu- ja tauko-
tiloja sijoitetaan monitilatoimistojen yhteyteen. 
 
Pohjaluonnoksista on laadittu logistinen potilas-, henkilökunta- ja materiaalivirtojen simu-
laatio, jonka avulla on varmennettu toimintojen sujuvuus. 
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11.2 Rakennustekniset työt, tiivistelmä toteutustavasta  
 
Maanrakennus-, kaivuu-, tuenta- ja paalutustyöt tehdään laadittavien tonttiselvityksen, poh-
jatutkimuksen sekä perustamistapalausunnon pohjalta. 
 
Uudisrakennus rakennetaan puhtausluokan P1 mukaisesti. Sisäilmaan kosketuksissa ole-

vat tai sisäilmaan mahdollisesti päästöjä aiheuttavat materiaalit tulee olla M1 -päästöluokan 

tasoisia materiaaleja ja näillä materiaaleilla tulee olla M1-luokitus tai vastaava eurooppalai-

nen luokitus.  

 
Rakennuksen runko tehdään teräsbetonisena pilari-palkki-rakenteena pääosin elementtira-
kentamista hyödyntäen. Välipohjat ovat pääosin ontelolaattarakenteisia ja osassa kuuman 
sairaalan tiloista käytetään kuorilaattarakennetta, jolla varmistetaan tilojen vaatima säteily-
suojaus ja jälkikiinnitystarve. Osa kantavasta rungosta voi olla teräsrakennetta. Kantavia 
seiniä ovat hissikuilujen, porrashuoneiden ja varastoautomaattien paikallavaletut betonisei-
nät. Lisäksi yksittäisten tilojen väliseiniä ja julkisivun seiniä tehdään kantaviksi ja jäykistä-
viksi. Runkoportaat rakennetaan teräsbetonista ja porrashuoneet toimivat rakennuksen jäy-
kistävinä osina. Kuhunkin ilmastointikonehuoneeseen viedään yksi porras. Portaat toimivat 
poistumisportaina. Runkorakenteet kuvataan tarkemmin suunnittelun edetessä rakenne-
suunnittelun perusteet -dokumentissa.  
 
Runkorakenteissa huomioidaan haalausreitit sairaala- ja tate-laitteille. Laitteiden haalaus-
reitit ja vetopisteet huomioidaan rakennuksen välipohjien ja pystyrakenteiden mitoituk-
sessa. Lisäksi runkorakenteissa otetaan huomioon sairaalan muuntojoustavuustavoitteet. 
 
Julkisivut tehdään korkealuokkaisista materiaaleista huomioiden kestävän kehityksen peri-
aatteet rakennuksen elinkaaren mukaisesti. Ulkovaipan, väliseinien, erityisväliseinien ra-
kenteet ja täydentävät rakennusosat kuvataan rakennustapaselostuksessa. Samoin kuva-
taan tilapinnat, tilavarusteet ja tilaelementit yms.  
 
Sisätilojen pintamateriaalit ovat hygieenisiä, helppoja puhdistaa ja kestäviä. Uudisrakennus 
varustetaan kiintokalustuksilla, varusteilla ja laitteilla sekä ns. kiinteillä sairaalalaitteilla. Ir-
tokalustus tehdään erillisten suunnitelmien mukaan. 
 
Pintamateriaaleiksi valitaan turvalliset, kulutuskestävät ja helposti puhtaana pidettävät ma-
teriaalit, jotka eivät aiheuta sisäilmasto-ongelmia ja jotka parhaiten soveltuvat käyttötarkoi-
tukseen. Lääkintätilat G1 ja G2 toteutetaan staattista sähköä poistavilla matoilla. 
 
 

11.3 LVIA-työt ja sairaalakaasut, tiivistelmä toteutustavasta  
 
Ilmanvaihtojärjestelmien tavoitteena on luoda rakennukseen hyvä sisäilmasto. Ilmanvaih-
don avulla hallitaan huonetilojen painesuhteita sekä varmistetaan koko rakennuksen hyvä 
energiataloudellinen toiminta ja turvallisuus. Hyvä sisäilmasto on lämpötilaltaan tilan käyt-
tötarkoitukseen sopiva, ilma on puhdasta, eikä huonetilassa aistita vedontunnetta. Tilat 
suunnitellaan käyttötarkoituksen mukaisesti ja tilojen suunnittelussa otetaan huomioon huo-
neessa tapahtuvat toiminnot.  
 
Puhdas ilma tuotetaan ulkoilmasta ilmanvaihtokoneissa ja jaetaan rakennukseen ilman-
vaihtokanavistoa pitkin. Ilmanvaihtokoneissa suoritetaan ilmansuodatus, poistoilman läm-
möntalteenotto, sekä lämmitys ja jäähdytys. Lisäksi erikoistilojen koneissa voidaan myös 
kuivata ja kostuttaa tuloilmaa. 
 
Ilmanvaihtojärjestelmä suunnitellaan puhdistettavaksi kauttaaltaan. Ilmanvaihtokoneet ovat 
pääasiassa koteloituja taajuusmuuttajin varustettuja tehdasvalmisteisia yksiköitä, joiden 
energiataloudellisuuteen, puhdistettavuuteen ja käyttövarmuuteen on kiinnitetty huomiota. 
Ilmanvaihtokanavistoon asennetaan puhdistusluukkuja ja niiden huollettavuus otetaan huo-
mioon kanavien sijoittelussa. Kanavistoon tulevat säätöpellit, äänenvaimentimet suunnitel-
laan puhdistettaviksi ja mahdollisesti myös irrotettaviksi puhdistusta varten. 
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Ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan muuntojoustavuus 
ilmanvaihdon suhteen. Ilmanvaihdon muuntojouston periaatteet on esitetty allianssin 
muuntojoustosuunnitelmassa. 
 
Huonetilojen jäähdytys voidaan toteuttaa osittain jäähdytetyllä tuloilmalla. Korkean lämpö-
kuorman tiloissa ja tiloissa, joiden lämpötilalle on asetettu erityisvaatimuksia, jäähdytys tuo-
tetaan vesikiertoisilla lisäjäähdyttimillä. 
 
Jäähdytystehon mitoitus perustuu toiminnan tilatarpeisiin. Jäähdytys toteutetaan kaukokyl-
märatkaisulla, mikä on elinkaarikustannusvertailun perusteella perusteltua. 
 
Sairaalakaasut 
 

Sairaalaympäristössä käytetään kaasuja useisiin eri käyttötarkoituksiin. Potilaiden hoitoon 
tarkoitettujen lääkkeellisten kaasujen lisäksi esim. sairaala-apteekki ja laboratorio käyttävät 
erilaisia kaasuja mm. lääkkeiden valmistukseen, laitteiden kalibrointiin ja erilaisiin tutkimuk-
siin. 
 
 

11.4 Sähkö- ja teletekniikka, tiivistelmä toteutustavasta  
 
Sähkön tunnuslukuina voidaan pitää seuraavia arvoja: Arvioitu sähkön kokonaishuipputeho 
on 9,6 MVA ja arvioitu varavoimateho 3,6-6,0 MVA. Sähköjärjestelmien suunnittelussa voi-
daan huomioida myös ympäristönäkökohtia. Esimerkiksi valaisimina käytetään pääosin 
energiaa säästäviä LED-valaisimia ja tilojen valaistusta ohjataan mahdollisimman energia-
taloudellisesti. Aurinkoenergian hyödyntäminen huomioidaan myöhemmin jatkosuunnitte-
lussa. Suunnittelussa, mitoituksessa ja toteutuksessa huomioidaan lainsäädännön vaateet 
sähköautojen latausasemien suhteen pysäköintialueilla. 
 
Liittyminen sähkö- ja telejärjestelmiin 
 
20 kV:n liityntä: rakennus liitetään Elenian 20 kV:n sähköverkkoon renkaaseen siten, että 
rakennuksen sähköliittymä on vähintään kahden eri sähköaseman välissä. Sähkönsyöttö 
sairaalaan toteutetaan kahdesta erillisestä toisistaan riippumattomasta pisteestä. Näin lisä-
tään sähkönjakelun varmuutta mahdollisissa sähköverkon häiriötilanteissa. Muuntamot ja 
kojeistot toteutetaan siten, että esim. yksittäisen muuntamon huoltotoimenpiteitä ja verkosta 
pois kytkentä huollon ajaksi voidaan suorittaa ilman että sairaalan toiminta häiriintyy.   
 
Tietoverkko: liitytään eri teleoperaattoreiden verkkoihin kahdessa liittymispisteessä. 
 
VV-varmennettu sähkönjakelu (varavoimakoneet) hankitaan varmistamaan sähköverkon 
toiminta normaaliverkon sähkökatko tilanteissa. VV-verkko toimii omana erillisenä verkkona 
ja katkos kestään enintään 15 sekuntia. Varavoimasähkönjakeluverkot toteutetaan n+1, 
kahdentamisen periaatteella. Kahdentamisen toteutus tehdään SFS6000-7-710 standardin 
määrityksen mukaisesti "Turvajärjestelmien ja varavoimajärjestelmien teho lähteet ja säh-
könsyöttöjärjestelmät pitäisi järjestää niin, että kunnossapitotarkastukset ja tarvittava huolto 
voidaan toteuttaa pienentämättä turvajärjestelmien tai varavoimajärjestelmien sähkön-
syötön käytettävyyttä tai haittaamatta turvajärjestelmien sähkönsyöttöä”. Varavoimakonei-
den polttoainereservin suhteen varaudutaan 2 vrk:n polttoainevarastoon. Varavoimalaitok-
sen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan mahdollisimman kustannustehokas ja 
helppo järjestelmän laajentaminen esimerkiksi yhdellä lisävaravoimakoneella. 
 
UPS-varmennettu katkeamaton sähkönjakelu on katkotonta sähkönjakelun häiriötilan-
teessa. VV- ja UPS-varmennettuihin verkkoihin liitetään laitteet, pistorasiat ja valaistus SFS 
6000-7-710 vaatimassa laajuudessa sekä muut erikseen määriteltävät järjestelmät ja lait-
teet. Mitoituksessa huomioidaan helppo ja kustannustehokas laajennettavuus sekä vara-
voiman että UPS-varmennetun verkon osalta. 
 
Sähköenergian päämittaus tapahtuu keskijänniteverkossa. Kokonaissähköenergian lisäksi 
mitataan vielä erikseen jokaisen käyttäjäryhmän valaistukseen käyttämä sähköenergia, 
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sekä ilmanvaihtokoneiden käyttämä sähköenergia. Energianmittausjärjestelmään liitetään 
myös lämmön, veden ja kylmän mittaukset.  
 
Allianssin hankinnoissa huomioidaan:  

 poistumistie- ja turvavalaistusjärjestelmä 
o rakennukseen asennetaan voimassa olevien standardien vaatimukset täyt-

tävä merkki- ja turvavalaistus 

o valaistut poistumisopasteet ja turvavalot asennetaan kohteen poistumis-

tiereiteille ja porrashuoneisiin mahdollistamaan henkilöiden turvallinen pois-

tuminen rakennuksesta sähkökatkotilanteissa. Poistumisopaste- ja turvava-

laistusjärjestelmällä varmistetaan myös se, että sammutus- ja turvavälineet 

ovat paikannettavissa ja käytettävissä poikkeustilanteessa. 

 maadoitukset, ukkos- ja muut häiriösuojaukset 

o Rakennuksen sähköverkot tehdään TN-S -järjestelmän mukaan (5-johdinjär-

jestelmä). Rakennus varustetaan salamasuojauksella ja sähkönjakelun 

sähkö- ja magneettikenttien aiheuttamien häiriöiden suojaukseen kiinnite-

tään erityistä huomiota. 

 äänentoistojärjestelmät (yleiskuulutusjärjestelmä, äänievakuointijärjestelmä) 
o rakennus varustetaan 3-ohjelmaisella äänentoistojärjestelmällä. Suunnitte-

lun edetessä selvitetään, toteutetaanko äänentoistojärjestelmä virallisena 
evakuointijärjestelmänä. Järjestelmällä välitetään normaalit kuulutukset, 
poistumiskuulutukset sekä radio- yms. ohjelmat. Käsin annettujen normaa-
lien kuulutusten lisäksi poistumiskuulutukset voidaan käynnistää palokunnan 
kuulutuskojeelta tai muilta kuulutuskojeilta. 

o Neuvottelu-, koulutus- sekä muiden vastaavien tilojen erillisäänentoistojär-
jestelmät (ohjelmaääni) eivät sisälly yleisäänentoistojärjestelmään, vaan ne 
hankitaan AV-laitetoimituksen sisältyvänä erillishankintana. 

 yleiskaapelointijärjestelmä 
o sairaalan sisäinen atk-kaapelointi 
o toteutetaan tilaajan yleiskaapelointispesifikaation mukaisesti 

 yleiskaapelointijärjestelmää käytetään ATK-pisteiden ja langattoman 
WLAN-verkon lisäksi pistekaapelointina myös seuraaville järjestel-
mille: 

 puhelinjärjestelmä   

 kameravalvontajärjestelmä 

 info- ja IPTV-järjestelmä 

 tilavarausjärjestelmä 

 itseilmoittautumisjärjestelmä 

 leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmään 

 henkilöturvajärjestelmä 

 monipalvelujärjestelmä 

 tallentava kameravalvontajärjestelmä, yleiset- ja ulkotilat 

 leikkaussalien olosuhteiden hallinta 
o salien RAU ja TaTe järjestelmät 

 mm. valaistus, lämpötila, ilmanvaihto 

 henkilöturvajärjestelmä, sisältyy hoitajakutsujärjestelmään 

 Paikannuksen mahdollistavat järjestelmät - Wlan-pisteiden asennustiheys määritel-
lään siten, että se on riittävä toteutettavaan paikannusratkaisuun. 

 ovipuhelinjärjestelmä,  
o voitaneen toteuttaa osana hoitajakutsujärjestelmää 

o huomioitava ovikameroiden asennuksessa tarvittava kaapelointi 
o ulko-oville ja erikseen sovittavien osastojen oville asennetaan ovipuhelinko-

jeet. Puhe- ja näköyhteys välitetään ovilta erikseen määriteltyihin puhelimiin.  

 Merkinantojärjestelmät 
o ”Varattu”-, ”pääsykielletty” -valolaitteet asennetaan erikseen määriteltyihin ti-

loihin. 
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 ajannäyttöjärjestelmät, analogiset ja digitaaliset kellot 
o sisältyy myös osaksi info TV - järjestelmää 

 kulunvalvontajärjestelmä liitettynä lukitusratkaisuun 
o Rakennuksen turvallisuusratkaisut toteutetaan sekä rakenteellisella suo-

jauksella liittyen arkkitehtuurisiin kulku- ja rakenneratkaisuihin, että teknisillä 
valvontajärjestelmillä. 

o Rakennuksen tilat varustetaan kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestel-

mällä, jolla on mahdollista suorittaa työajan- ja kulunhallintaa sekä läsnäolo-

seurantaa.  

o Henkilökunnan ja asiakkaiden kulkureittien ulko-ovet, porraskäytävien ja 

osastojen sisäovet sekä erikseen määritettävät ovet varustetaan sähköisellä 

lukituksella ja kulunvalvonnalla. Muut ulko-ovet, joita ei käytetä normaalisti, 

varustetaan kiinniolon ja lukituksen valvonnalla. 

o Suunnittelun edetessä tutkitaan eri vaihtoehtoja kulunvalvontajärjestelmäksi. 

 rikosilmoitusjärjestelmä 

 Paloilmoitinjärjestelmä 
o Rakennus varustetaan osoitteellisella viranomaismääräysten ja ohjeiden 

mukaisella paloilmoitinjärjestelmällä. 

 viranomais(VIRVE)- ja GSM-puhelinjärjestelmät 
o rakennus varustetaan kattavalla viranomaisverkolla (VIRVE) viranomaisten 

kanssa sovittavassa laajuudessa ja monioperaattoriverkolla. Monioperaatto-
riverkkoon matkapuhelinoperaattorit voivat liittyä ja muodostaa täydellisen 
GSM-verkon peiton. 

 
Tilaajan hankinnoista suunnittelussa huomioidaan 

 hoidollinen, tallentava kameravalvontajärjestelmä 

o potilashuoneissa hahmotunnistus 
o Vastasyntyneiden tehostetun hoidon osasto, erityistilat päivystyksessä 

 tilavarausjärjestelmä ja ovenpielinäytöt 

 leikkaussalien kuvansiirto- ja tallennusjärjestelmä (4K tai vastaava) 
o viiveetön kuvansiirto leikkaussalissa ja sen ulkopuolelle 
o tallennus omille palvelimille 

 paikantava hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmä 
o yhden toimittajan puitejärjestely joka mahdollistaa joustavan, tarpeen mukai-

sen kutsu- ja turvalaitteiden hankinnan KHSHP:n eri tarpeisiin ASSI:in ja 
KHSHP:n muihin kohteisiin sekä näihin liittyvien käyttöönoton ja käytön ai-
kaisten palveluiden hankinnan. 

o kohteena ovat hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän suunnittelupalvelut, 

laitetoimitukset, laiteasennukset, käyttöönotot sekä jatkuvat palvelut, sisäl-

täen mm. valvonnan, ylläpidon ja teknisen tuen sekä järjestelmän mahdolli-

set laajennukset 

o järjestelmään voidaan liittää myös laitepaikannus 

o Hälytysnäyttöjä sijoitetaan käytäville, kanslioihin ja henkilökunnan tiloihin 

sekä muihin tiloihin jonne ko. hälytysten on välityttävä. Hälytykset ilmaistaan 

myös hälyttävän huoneen ovelle sijoitettavalla merkkilampulla. 

 tilakohtaiset kuva- ja äänijärjestelmät 

o osana info TV -järjestelmää, esim. yleiset tilat 

o neuvottelutilat joissa ei tarvita eritysesitystekniikkaa 

o leikkaussalit, synnytyssalit, ym. vastaavat tilat varustetaan tilakohtaisella 

stereoäänentoistolaitteistolla 

 interaktiivinen info-/IPTV-järjestelmä 
o sekä yleisiin tiloihin että potilashuoneisiin 

 monipalvelujärjestelmä osana interaktiivista info-/IPTV-järjestelmää 
o hotelli-TV, joka mahdollistaa potilashuoneissa esim. tv:n katselun, www-se-

lailun, aterioiden valinnan, radion kuuntelun 

 itseilmoittautumis- ja vuoronumerojärjestelmät 

 työaikaseurantajärjestelmä ja leimauspäätteet 
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o Rakennuksen tilat varustetaan kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestel-
mällä, jolla on mahdollista suorittaa työajan- ja kulunhallintaa sekä läsnäolo-
seurantaa. 

 erityisesitystekniikkaa vaativat AV-järjestelmät (suunnitteluvastuu allianssilla) 
o auditorio / luentosali 
o simulaatiohuone 

o neuvottelutilat ja -huoneet 
 
 

11.5 Kestävä kehitys ja energiatehokkuus suunnitteluratkaisussa  
 
Kestävä kehitys 

Kestävän kehityksen huomioiminen rakennushankkeissa kohdistuu pääosin ekologiseen 
kestävyyteen, jolloin tärkeimpiä osa-alueita ovat terveellisyys, pitkäaikaiskestävyys, energi-
ankäyttö ja materiaalitehokkuus. 

Yleisenä tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa elinkaariedullinen, terveellinen ja turvallinen 
sekä elinkaaren aikana tapahtuviin muutoksiin mukautuva tasokas, mutta perusvarma sai-
raalarakennus, joka mahdollisimman tehokkaasti palvelee käyttäjän tarpeita. Energiatehok-
kuuden tulee olla hyvällä tasolla ja sen saavuttamiseksi hyödynnetään innovatiivisia ratkai-
suja. 

Kestävän kehityksen huomioimisen periaatteet on määritelty hankesuunnitteluvaiheessa 
käyttäjän ja suunnittelijoiden toimesta ja tavoitteiden toteutumista seurataan suunnittelun 
edetessä.  

Työkaluna elinkaari tavoitemäärittelyssä käytetään Rakennustietosäätiön RTS-työkalua, 
joka ohjaa huomioimaan rakennushankkeen tärkeimmät ympäristö- ja elinkaariominaisuu-
det. Työkalun avulla kestävän kehityksen ja elinkaaren aikaisen tehokkuuden konkreettiset 
tavoitteet ja tehtävät viedään suunnitteluun ja rakentamiseen. 

Elinkaaritavoitteet voidaan rakennushankkeessa jaotella seuraavaan neljään pääotsikkoon:  

 
Energiatehokkuus 

Asetetaan tavoitteet uudisrakennuksen E-luvulle (rakentamismääräysten täyttyminen) ja 
ostoenergiankulutukselle (huomioiden todellinen käyttö ja kuormitus). 
 
Rakennuksen energiatehokkuuden määräystenmukaisuus osoitetaan E-luvulla (kWh/m²/v), 
jonka tulee alittaa määräysten mukainen rakennustyyppikohtainen enimmäisarvo. Raken-
nuksen E-luku on laskettava rakentamismääräysten edellyttämällä tavalla ja laskentasään-
töjä noudattaen. Lisäksi E-luvun laskennassa huomioidaan rakennuksen käyttämän ener-
gian energiamuotokertoimet. E-luku ei pyri kuvaamaan rakennuksen todellista energianku-
lutusta, vaan se toimii tietyin säännöin määritettynä energiankäytön tunnuslukuna raken-
nuslupavaiheessa.  
 
Hankesuunnitelman laadinnan ajankohtana määräystason (ympäristöministeriön asetus 
1010/2017) mukainen energiamuotojen kertoimet huomioiva kokonaisenergiankulutus eli 
E-luku uusille sairaalarakennuksille on 320 kWh/netto-m, a.  
 
Hankkeen E-luku tavoitteeksi asetetaan RTS-ympäristöluokituksen 4-5 tähden luokitukseen 
vaadittava E-luku 256 kWh/netto-m2. E-luvussa ei huomioida rakennuksen kaikkia toimin-
toja eikä erikoistiloja ja myös todellinen käyttöaika ja kuormitus ja ilmanvaihtomäärät, jne. 
poikkeavat myös yleensä standardiarvoista.  
 
Tästä syystä hankkeelle asetetaan tavoitteeksi ostoenergian määrän puolittaminen, huomi-
oiden todellinen käyttö ja kuormitus sekä teknisten järjestelmien ominaisuudet. Ostoener-
gian nykytason vertailuarvona käytetään Kanta-Hämeen keskussairaalan vuoden 2018 os-
toenergian kulutusta lisättynä kaupungin sairaalan vuodeosastojen pinta-alan mukaisella 
ostoenergiankulutuksella. Assin ostoenergian kulutuksen vertailuvuotena käytetään ensim-
mäistä kokonaista kalenterivuotta sairaalan käyttöönoton jälkeen. Energiankulutukset nor-
meerataan sään mukaiseksi. Energian kulutuksissa huomioidaan vain Assiin siirtyvien toi-
mintojen energiankulutukset. 
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Tavoitteena on optimoida ostoenergian kulutus toteuttamalla energiaa käyttävät järjestel-
mät mahdollisimman energiatehokkaina ja kierrättämällä energiavirtoja. Pyrittäessä hyvään 
energiatehokkuuteen suunnittelijoiden yhteistyön merkitys on avainasemassa. Laskennalli-
set tarkastelut palvelevat päätöksentekoa ja suunnittelua, kun tarkastellaan energiahankin-
nan ratkaisuja ja vaihtoehtoja energiankulutustavoitteen saavuttamiseksi. 
 

Tavoitteena on vuorovaikutteinen suunnitteluprosessi, jossa rakennuttaja ja suunnittelijat 
voivat hyödyntää energia- ja energialaskennan tuloksia päästäkseen hankkeelle asetettui-
hin tavoitteisiin.  
 
Käyttöikä ja muunneltavuus 
 

Uudisrakennuksen käyttöikätavoitteiksi määritellään: 

 perustukset ja runko 100 vuotta  

 muille rakennusosille tavoitekäyttöiät valittavan rakenneratkaisun mukaisesti talo-
tekniikan käyttöikätavoitteet 10–50 vuotta järjestelmästä riippuen. 

Rakennuksen pitkäaikaiskestävyyden tavoite tarkoittaa, että rakennusta voidaan pitää käyt-
tökunnossa pintoja korjaamalla sekä rakennusosia ja -järjestelmiä uusimalla mahdollisim-
man kauan kohtuullisin kustannuksin, jotta varsinaisia laajoja peruskorjauksia ei jouduttaisi 
suorittamaan. Tavoitemäärittelyssä huomioidaan tilojen muunneltavuus, materiaalien kes-
tävyys ja huollettavuus, jne. 
 
Terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys 
 
Sairaalarakennuksen terveellisyys koostuu useasta osatekijästä, esimerkiksi rakenteiden 
kosteustekninen toimivuus (noudatetaan esim. Tervetalo-kriteereitä), hyvätasoinen ja hal-
littu sisäilmasto ja käyttäjän vaikutusmahdollisuudet siihen, päivänvalon saatavuus, akusti-
nen viihtyvyys, jne. Turvallisuustekijät määritellään toiminnalliset lähtökohdat huomioiden. 
 
Ympäristövaikutukset 
 
Ympäristövaikutukset koostuvat rakennukseen sitoutuneesta ympäristövaikutuksesta (ra-
kennusmateriaalit) ja rakennuksen käytön aiheuttamista ympäristövaikutuksista (energian-
kulutus, liikenne, veden käyttö, jätteet, jne.). Ympäristövaikutukset huomioidaan Rakennus-
tietosäätiön RTS-työkalun avulla. 
 
 

12 Liikenteelliset järjestelyt ja pysäköinti  
 

Uusi sairaala ei vaikuta olennaisesti alueen liikennemääriin, sillä uusi rakentaminen sijoittuu 
samalle alueelle kuin vanha sairaala. Ambulanssi-, logistiikka- ja potilasliikenne kulkevat 
alueella jo nykytilanteessa. 
 
Jalankulku ja pyöräily  

 
Ahvenistolta on hyvät jalankulku- ja pyöräily-yhteydet kaikkiin suuntiin, mutta kävelyn kan-
nalta se sijaitsee etäällä keskustasta ja linja-autoasemalta (3 km) sekä rautatieasemalta (4 
km). Alue sijaitsee pyöräliikenteen pääverkolla, vyöhykkeellä, jonka matka-aika keskustaan 
on kohtuullisen lyhyt 10–20 min. Suunnittelussa varataan pyöräsäilytykseen nykyvaatimus-
ten mukaiset tilat n. 500 polkupyörälle.  
 
Julkinen liikenne  

 
Saavutettavuus joukkoliikenteellä on hyvä keskustasta (useita linja-autovuoroja). Kaupun-
gin muista osista linja-autoyhteys on keskustan kautta ja usein vaihdollinen. Linja-auto-
pysäkki voidaan toteuttaa erittäin sujuvasti Ahvenistontiellä suoraan sairaalan pääsisään-
käynnin läheisyyteen.  
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Rautatieasemalta ja linja-autoasemalta sairaalalle on linja-autoyhteys. Taksilla sairaala on 
helposti saavutettavissa keskustan suunnasta, mutta potilasliikenteessä lyhytkin taksimatka 
on kustannuskysymys, eikä taksi sovellu työmatkaliikenteeseen. Liikenteen tarkastelussa 
nähdään tarpeelliseksi kehittää erityisesti työmatkaliikenteeseen soveltuvaa bussien pen-
deliliikennettä sairaalalta keskustaan ja edelleen rautatieasemalle. Ahveniston alue sijoittuu 
itä-länsi -akselille, jolla kaupungin tavoitteena on muutoinkin parantaa joukkoliikenteen pal-
velutasoa.  
 
Saavutettavuus autolla 

  
Sairaala on hyvin saavutettavissa autolla (henkilöauto-, hälytys- ja akuuttipotilasliikenne 
sekä logistiikka) sekä seudullisesti että kaupungin sisällä. Katuverkon ja liittymäalueiden 
toimivuus ja turvallisuus varmistetaan tarvittavin katusaneerauksin sairaalan lähialueella. 
Sairaala-alueella tarjotaan riittävä paikkamäärä sekä lyhyttä että pitkäaikaista pysäköintiä 
varten.  
 
Sairaankuljetukset  
 
Ambulanssiliikenne on suunniteltu toteutettavaksi lähelle ambulanssipihaa uusien päivys-
tystilojen yhteyteen. Ambulanssiliikenteen toteutustavat suunnitellaan osana liikennesuun-
nittelun kokonaisuutta. Ambulanssien päälähestymisreitti sairaala-alueelle on itäisen sai-
raalakadun kautta. 
 
Huoltoliikenne  
 
Tavoitteena on erottaa huoltoliikenne mahdollisimman hyvin ja selkeästi muusta liikenne-
virrasta. Huoltoliikenne suunnitellaan osana liikennesuunnittelun kokonaisuutta.  
 
Saattoliikenne 

  
Saattoliikennejärjestelyt suunnitellaan sujuviksi sisäänkäyntien yhteyteen.  
 
Pysäköintijärjestelyt 
 
Tällä hetkellä sairaalan alueella on n. 1200 autopaikkaa. Pysäköintipaikkoja tarvitaan kaa-

vavaatimuksen mukaan 1 autopaikka/100 kerrosm² ja päivittäiskaupalle 1/70 kerrosm². Au-

topaikkoja toteutetaan maantasoon ja pysäköintilaitoksen paikkoina yhteensä vähintään 
1024. Suunnittelussa huomioidaan eri potilasryhmien pysäköintitarpeet ja vanhan sairaala-
alueen pysäköintialueiden osittainen hyödyntäminen. Pysäköintilaitoksen laajuus määrittyy 
jatkosuunnittelussa. 
 
 

13 Työsuojelun lausunto ja turvallisuusselvitys 
 
Uhkakuvat voivat toteutua luonnononnettomuuksien, tahattoman toiminnan tai tahallisen 
ihmisen aiheuttaman toiminnan seurauksena. Jotta erilaiset uhkat eivät vaarantaisi sosiaali- 
ja terveydenhuollon toimintaa, tulee niihin varautua. Riskien ja uhkien arvioinnin sekä niihin 
varautumisen tulee olla jatkuvaa, mukautuen muuttuviin olosuhteisiin.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriö jaottelee oppaassaan (Riskienhallinta ja turvallisuussuunnit-
telu: opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille, 2011) riskit 
sen mukaan aiheutuvatko ne ulkoisesta toimintaympäristöstä vai sisäisestä toiminnasta, eli 
omasta toiminnasta. Tällaisina riskejä voivat olla mm. pahoinpitelyt, pommiuhat, murrot, si-
viilien aiheuttamat häiriöt (eri ryhmien väliset), vahingonteot, lääkkeiden väärinkäyttö tai hä-
viäminen, tulipalot, petokset, tietojen katoaminen, potilaiden katoaminen, ryöstöt ja varkau-
det, terrorismi, onnettomuudet ja katastrofit. 
 
Turvallisuusselvityksen tarkoituksena on koota rikos-, kiinteistö-, henkilö-, ja paloturvallisuu-
teen liittyvät asiat, jotka tulee selvittää rakennus- tai remontointihankkeessa ennen hank-
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keen käynnistämistä. Ahveniston sairaalan hankesuunnitelmassa huomioitavat turvalli-
suusnäkökohdat turvallisuuden, työsuojelun ja potilasturvallisuuden näkökulmasta on esi-
tetty liitteessä 7. 
 
Sairaalaturvallisuuden näkökulmasta on lisäksi tunnistettu seuraavia riskejä, joihin varautu-
miseen kiinnitetään suunnittelun edetessä erityistä huomiota. 
 
Avoimuus 
 

Sairaalat ja muut terveydenhuollon laitokset on perinteisesti nähty avoimina paikkoina, 
joista saa apua hädän hetkellä. Sairaala on tämän määritelmän mukainen rakennus, joten 
yleisön pääsyä sairaalaan ei voi estää. Avoimuus helpottaa monien riskien toteutumista. 
Avoimuudesta aiheutuva riski täytyy pystyä hallitsemaan tilojen suunnittelulla, tekniikalla ja 
(kulun)valvonnalla. 
 
Paloturvallisuus 
 

Tulipalosta aiheutuvat vaikutukset voivat olla laaja-alaisia ja vahingoittaa sairaalassa olevia 
henkilöitä, omaisuutta tai tietoja. Tulipalolla voi olla vaikutuksia myös sairaalan maineeseen 
ja ympäristöön. Sairaalassa paloturvallisuuteen vaikuttavat samat tekijät kuin muuallakin: 
palavat materiaalit, henkilökunnan koulutus ja sitoutuminen paloturvallisuuteen, paloturval-
lisuuslaitteiden käyttäminen, poistumisreittien kunto ja esteettömyys sekä sammuttimien 
käytettävyys. Poistumisturvallisuus on sairaalasuunnittelussa kriittinen tekijä, koska 
yleensä sairaalassa ainakin osa potilaista on toimintakyvyltään heikentyneitä, he eivät itse 
pysty poistumaan tiloista normaalivauhtia ja heitä täytyy avustaa. 
 
Uhkatilanteet asiakkaiden kanssa 
 
Hoitotyötä tekevät kohtaavat työssään varsin paljon aggressiivisuutta ja väkivaltaa. Uhkati-
lanteita aiheuttavat pääasiassa potilaat, joko tahallaan tai sekavuuttaan ja ymmärtämättö-
myyttään. Myös potilaiden omaiset ja vierailijat aiheuttavat toisinaan uhkatilanteita. Ratkai-
suja näihin riskeihin ovat työturvallisuutta parantavat toimintamallit, tilajärjestelyt (poistu-
mistiet) ja tekniikka (mm. sisälle suojautumisen mahdollisuus, joka edellyttää tilojen nopeaa 
lukitusta). 
 
Lääkkeisiin liittyvät riskit 
 

Lääkkeet muodostavat sairaalassa muutamia hieman erilaisia riskejä. Osa riskeistä on sel-
västi lääkinnällisiä ja potilaan hoitoon liittyviä, kuten oikea annostelu ja lääkkeen päätymi-
nen sille henkilölle kenelle se on tarkoitettu. Myös rikollisuus on lääkkeisiin liittyvä riski ja 
rikoksentekijöinä voivat olla ulkopuolisten lisäksi myös hoitohenkilökunta. Lääketilojen tulee 
olla hyvin suojattuja, niihin on rajoitetummat kulkuoikeudet ja niitä ei merkitä opaskarttoihin 
kaikkien löydettäväksi. Kulkuoikeudet tulee rajata kaikilta työntekijäryhmiltä, joilla ei ole 
asiaa kyseisiin tiloihin.  
 
Tietoturvallisuusriskit 
 

Riskit tietoturvallisuudessa ovat sairaalassa varsin merkittäviä ja niiden merkitys kasvaa 
jatkuvasti. Tietotekniikan käyttäminen hoitotyössä lisääntyy ja samalla tulee huomioitavaksi 
myös suurempi tarve toiminnan tai tietojen suojaamiselle. Tietojenkäsittelyyn on kiinnitet-
tävä erityistä huomiota, jotta potilastietoja ei päädy vääriin käsiin ja tiedot säilyvät muuttu-
mattomina. Tähän sisältyy tiedoista huolehtiminen niitä käsiteltäessä, siirrettäessä ja hävi-
tettäessä. Erityisesti sairaalan avoimuus tulee huomioida, jotta kukaan ei pääse lähetyksen 
väliin tahallaan tai vahingossa. 
 
Tapaturmat 
 

Potilaille sattuvien kaatumisten ja putoamisten lisäksi tapaturmariskit ovat läsnä myös hen-
kilökunnalle ja vierailijoille. Henkilökunta kohtaa lisäksi erilaisia työtapaturmariskejä, joihin 
edellä mainittujen lisäksi sisältyvät ainakin pistoriskit ja niihin liittyvät tartuntariskit sekä tuki- 
ja liikuntaelimistön liiallinen kuormittuminen. Työtapaturmien ehkäisemiseksi työnantajan 
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tulee noudattaa työturvallisuuslakia (738/2002) ja huolehtia siitä, että työpaikalla työsken-
telyolosuhteet ovat turvalliset. 
 
Sairaalan suunnittelussa huomioidaan myös varautuminen poikkeusolosuhteisiin ja suur-
onnettomuustilanteisiin, kuten sähkön- ja vedenjakelun keskeytymiseen tai CBRNE-uhkiin. 
 

 

14 Taidehankinnat ja olemassa olevan taiteen sijoittaminen 
 
Taiteella on tärkeä merkitys potilaiden, asiakkaiden ja henkilökunnan hyvinvoinnille. Sairaa-
lassa taiteen tehtävä on antaa toivoa, tukea kuntoutumista ja lisätä elämänlaatua.  
 
Kanta-Hämeen keskussairaalalla on yli 400 taideteoksen kokoelma. Kokoelma arvioidaan 
ja se sijoitetaan soveltuvin osin uuteen sairaalaan. Kokoelman lisäksi Ahveniston sairaa-
laan hankitaan uutta taidetta integroituna rakennuksen arkkitehtuuriin. Taide voi toimia 
orientoitavuutta helpottavana ja se suunnitellaan opastuksen rinnalla yhtenä kokonaisuu-
tena arkkitehtuurin liittyen.  
 
Taidehankinnoille on määritelty budjetti osana tilaajan irtaimistohankintoja ja suunnittelussa 
hyödynnetään taideasiantuntijoita. Taitelijayhteistyö on käynnistetty allianssin kehitysvai-
heessa, jotta taide voidaan integroida osaksi arkkitehtuuria. 
 
 

15 Hankkeen häiriöt rakentamisen aikana lähiympäristön toimijoille ja asuk-
kaille 

Rakentamisen vaikutukset liikenteeseen työmaa-alueen lähellä huomioidaan ja häiriöt mi-
nimoidaan. Liikenne- ja ulkoaluejärjestelyt työmaan aikana suunnitellaan sujuviksi huomioi-
den työmaahenkilöstön pysäköintitarpeet. Erityisesti ambulanssien ja muiden hätäajoneu-
vojen sekä julkisen liikenteen sujuva liikkuminen huomioidaan työmaa-aikaisissa järjeste-
lyissä. Työmaa-alueelle tulee tehtäväksi väliaikaisia teitä edellä mainittua tarvetta varten, 
mm. nykyisen Ahvenistontieltä sairaala-alueelle johtava tien katkaisua ja risteyssiirtoa var-
ten. 

Työnaikaisten liikennejärjestelyjen suunnittelun lähtökohtana on, että nykyisen sairaalan 
käyttö‐  tai potilasturvallisuus ei saa vaarantua työnaikaisten järjestelyjen vuoksi. Sairaala-
mäelle tulee olla riittävä pääsy kaikilla kulkumuodoilla kaikissa rakentamisen vaiheissa.  

 
Hätäliikenteelle (ja/tai joukkoliikenteelle) voidaan osoittaa erikseen sujuvammat ajoyhtey-
det sairaalamäelle. Sairaalayhteyksien osalta voidaan työn aikana tukeutua nykyistä enem-
män Marssitien tulosuuntaan, mutta tämä tulee huomioida Marssitien liittymäjärjestelyjen 
turvallisuudessa.  
 
Ahvenistontien ajoneuvoliikenne sekä kevyt liikenne tulee sallia molempiin ajosuuntiin koko 
rakentamisen ajan, hetkellisiä poikkeamia lukuun ottamatta. Ahvenistontien suuntaiselle lii-
kenteelle ei ole osoitettavissa korvaavaa katuverkkoa, joten työmaan aikaisten järjestelyjen 
huolellinen suunnittelu on ensiarvoista, koska kyseessä on joukkoliikenteen runkoreitti, 
jonka toimivuus tulee varmistaa työnaikaisissa järjestelyissä.  

Tontilla varaudutaan tekemään maamassojen vaihtoa, (ja mahdollisesti kivien räjäytystä) 
sekä paalutusta. Maanrakennus- ja paalutustyöt saattavat aiheuttaa melu- ja tärinähaittoja 
laajemmalle alueelle. Työtavat suunnitellaan ympäristön toimijat huomioiden niin, että haitat 
pysyvät mahdollisimman vähäisinä. 

Mahdollisista johto- tai kaapelisiirroista voi aiheutua häiriöitä ja osa teknisistä asennuksista 
voidaan joutua hoitamaan tilapäisratkaisuin. Kaukolämpö- ja johtosiirtoja tehdään ennak-
koon tarvittavassa laajuudessa ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista tulevalla ra-
kennusalueella. 
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16 Kustannusarvio  

16.1 Suunnittelu- ja rakentamiskustannukset  
 
Taulukossa 8 ja 9 on kuvattu Ahveniston sairaalan kustannusarvion kehitys, STM:n poik-
keusluvan päätöksen mukaisesti joulukuussa 2017 sekä sairaanhoitopiirin valtuuston pää-
töksen mukaisesti helmikuussa 2018 (taulukko 8) ja kehitysvaiheessa syksyllä 2020 (tau-
lukko 9) perustuen tilamääriin ja kehitysvaiheen suunnitelmiin (37225 hym², n. 74333 brm²).  
Sairaanhoitopiiri voi hyödyntää myös väliaikaisesti C-rakennusta. (5120 hym², 10450 brm²).  
Allianssin kustannuksiin sisältyy suunnittelu- ja rakentamiskustannusten lisäksi osa kiin-
teistä sairaalalaitteista sekä lääkintälaitteiden hankinnasta.  
 
Ahveniston sairaalan tiloista on alustavasti vuokrattavia tiloja n. 13400 brm²:   

 Coxa       
 Pelastusasema     
 PTH (vuodeosasto: HML/Hattula)   
 Fimlab      
 Sydänsairaala     
 Ravintokeskus      
 Akuuttikotihoito ja PTH avopalvelut    

Vuokrattavat bruttoalat tarkentuvat suunnittelun edetessä. Vuokraperusteena on täyskat-
teellinen vuokra, joka pitää sisällä seuraavat kokonaisuudet: 

 Pääomavuokra toiminnalliset tilat 

 Pääomavuokra yhteiset ja yleiset tilat 

 Ylläpitovuokra 

 Palveluostot 

Taulukko 8: Ahveniston sairaalan kustannusarvio 12/2017 STM:n poikkeusluvan mukaisesti (lähde: 
Hankesuunnitelma 22.12.2017, rakennuspaikkana Ahveniston sairaala-alue) sekä 2/2018 valtuuston 
päätöksen mukaisesti (lähde: hankesuunnitelma 20.2.2018, täydennetty, rakennuspaikkana Ahve-
niston sairaala-alue) 

 12/2017 2/2018 

Perustamiskustannukset M€ M€ 

 Rakentamiskustannukset yhteensä 262,6  266,1  

Kiinteät sairaalalaitteet 11,8 12,1 

Kuvantamislaitteet ja e-lääkekaapit 12,1 11,8 

Muut lääkintälaitteet   5,5   5,5 

Allianssin kustannukset yhteensä 292,0 295,5 

Muut hankkeen kustannukset M€ M€ 

Rakennuttaminen ja valvonta 10,8 10,8 

Tilaajan rakennuttamiskustannukset  3,0  3,0 

Muu irtaimisto ja taidehankinnat  3,7  3,7 

Liittymismaksut 2,5 2,5 

Muut hankkeen kustannukset yhteensä 20,0 20,0 

Tilaajan muut hankevaraukset  M€ M€ 

Pysäköintilaitoksen rakentaminen 22,5  

Bonusvaraus 5,0 5,0 

Riskivaraus 8,0 8,0 

Kustannustason muutos hankkeen aikana 41,0 41,0 

Tilaajan muut hankevaraukset yhteensä 76,5 54,0 

YHTEENSÄ 388,5 369,5 
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Haahtela-indeksi 89,2   

 

Taulukko 9: Ahveniston sairaalan päivitetty kokonaiskustannusarvio  

Ahveniston sairaala M€  

Allianssin kustannukset ja varaukset yhteensä  308,2 M€  

    

Tilaajan muut kustannukset yhteensä  36,1 M€  

Tilaajan henkilöstöbudjetti  5,3  

Tilaajan rakennuttamiskustannukset  4,7  

Kiinteät sairaalalaitteet/ järjestelmät 3,7 

Kuvantamislaitteet  7,6  

Lääkehuollon laitteet 2,9 

Muut lääkintälaitteet  6,0  

Irtaimisto ja taidehankinnat  3,9  

Liittymismaksut  2,0  

Kokonaiskustannusarvio  344.3 M€  

Tilaajan muut hankevaraukset   11,5 M€  

Bonuspoolivaraus  2,5  

Tilaajan riskivaraus  9  

Rakennushankkeen kokonaiskustannusarvio  355,8 M€  

 

Ahveniston sairaalahankkeen kokonaiskustannusarviossa ei ole huomioitu tarjouskustan-
nusindeksin muutoksia 1/2019 jälkeen. Keväällä 2019 kustannusarviossa ollut kustannus-
ten nousuvaraus 32,5 M€ on siirretty osaksi allianssin kustannusvastuita. Tilaajan raken-
nuttamiskustannukset pitää sisällään myös käyttöönoton ja projektihenkilöstön kustannuk-
set.  

Keväällä 2020 on siirretty laite- ja järjestelmähankintoja vastuu ja kustannusvaraukset alli-
anssilta sairaanhoitopiirille. Laitteiden ja järjestelmien siirto mahdollistaa huolto- ja ylläpito-
sopimusten kilpailuttamisen osana hankintaa.   

Kustannusarviossa ei ole huomioitu pysäköintilaitoksen rakentamiskustannusta eikä se 
kuulu STM:n poikkeamisluvun piiriin. Pysäköintilaitoksen valmistelu, suunnittelu ja toteutus 
on erillinen hanke, joka käsitellään sairaanhoitopiirin toimielimissä. Alueen erityisvaatimuk-
set on huomioitu (sairaala-alue, ympäröivä liikenne, logistiikka). Suunnittelun ja rakentami-
sen aikainen kustannusten nousu on huomioitu allianssin tavoitekustannuksessa kustan-
nusnousuvarauksena. Rakentamisen riskivaraus on myös osa allianssin tavoitekustan-
nusta.   

Hankkeen keskeinen perustelu liittyy tavoitteiseen nostaa palvelujen tuottavuutta merkittä-
västi, kun hankesuunnitelmassa kuvattujen toimintaprosessimuutosten avulla mm. noste-
taan sairaalan tilatehokkuutta ja kohdennetaan käytettävissä oleva työpanos siten, että 
henkilötyön tuottavuutta on mahdollista lisätä.  
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16.2 Kiinteät sairaalalaitteet ja irtaimisto 
 
Kiinteiden sairaalalaitteiden päivitetty kustannusarvio on yhteensä 8,6 M€ (liite 6), hankin-
tavastuu on allianssilla.  Lisäksi sairaanhoitopiiri hankkii leikkausyksikön kuvansiirtojärjes-
telmän ja leikkaustasot, kustannusarvio yhteensä 1,68 M€. Sairaanhoitopiiri hankkii tarvit-
tavat lääkintälaitteet ja kuvantamislaitteet siten, että olemassa olevat ja käyttökelpoiset lait-
teet siirtyvät uuteen sairaalaan. Hankittavien lääkintälaiteiden kokonaisarvoksi arvioidaan 
6,0 M€ ja kuvantamisen ja lääkehuollonlaitteiden hankinta-arvoksi 10,5 M€.  
 
Muun hankittavan irtaimiston arvoksi arvioidaan 3,9 M€ mukaan lukien taidehankinnat. Ra-
kennushankkeeseen on sisällytetty muun muassa rikosilmoitusjärjestelmän, videovalvon-
nan, kulunvalvonnan, paloilmoitusjärjestelmän, äänievakuointi- ja yleiskuulutusjärjestel-
män, ovi-ja pikapuhelinjärjestelmän, induktiosilmukoiden ja Virve-verkon kustannukset. 
ICT-hankinnat, sisältäen AV-laitteiden hankinnan, hankitaan erillisen hankintaohjelman 
puitteissa. Irtaimiston kustannusarvio tarkentuu hankkeen edetessä. 
 
 

16.3 Hankkeesta saavutettavat hyödyt  
 
Käyttötalous 
 
Uuden sairaalan kokonaispinta-ala, C-rakennuksen käyttö huomioiden, on noin 29000 brm² 
pienempi kuin nykyiset toimitilat. Tilatehokkuuden nostaminen vähentää ylläpitoon ja toi-
mintaan liittyviä kiinteitä sekä muuttuvia kustannuksia.  
 
Uuden sairaalan taloudellisia vaikutuksia on arvioitu Hämeen liiton ja sairaanhoitopiirin ti-
laamissa selvityksissä ja niitä on käytetty päätöksenteon liiteaineistoina. Uuden sairaalan 
on arvioitu laskevan asiakkaiden vapaata hoitopaikan valintaa ja parantavan terveyden-
huollon ammattilaisten saatavuutta tulevaisuudessa.   Uuden sairaalan positiivinen vaikutus 

on arvioitu näkyvän sairaanhoitopiirin käyttötaloudessa jo toisena operointivuotena. 
  

Käyttötalouden arviot on tehty vuoden 2019 tilinpäätöksen ja 2020 - 2021 talousarviotieto-
jen pohjalta. Arviolaskelmassa on huomioitu seuraavat tekijät:  

 Henkilöstökustannukset  
 Aineet ja tarvikkeet  
 Ulkopuolisten sairaaloiden käyttö  
 Hoitopaikan vapaa valinta  
 Muut hoitoon liittyvät palvelut  
 Huolto- ja ylläpito kustannukset  
 Energia  
 Vuokratuotot  
 Investointikustannukset  
 Väistöt  
 Lainakulut  
 Poistot   

Asiakkaiden palveluprosessit tehostuvat 
 

Sähköinen asiointi, teknologian hyödyntäminen entistä tehokkaammin ja palveluiden integ-
roiminen osittain samaan kiinteistöön mahdollistavat asiakkaille aiempaa sujuvammat ja te-
hokkaammat hoito- ja palveluketjut.  
 
Vuodeosastopaikkojen käyttö tehostuu  
 
Osastopaikkoja voidaan vähentää hoitomuotojen kehittymisen, kotiin annettavan hoidon 
sekä avohoidon vahvistumisen myötä. Vaikka osastoilta vapautuvaa henkilöstöä tarvitaan 
avo- ja kotihoitoon, kustannuksissa saavutetaan säästöjä mm. yötyön vähenemisen myötä. 
Myös osastoilla tarvittavien tukipalveluiden, kuten aterioiden määrät vähenevät.  
 
 

Valtuusto 15.12.2020 § 46 Liite 6



 

   
 

Strateginen työtilamuutos tehostaa tilojen käyttöastetta 
 
Vastaanotto-, toimenpide- ja kokoustilat ovat muuntojoustavia ja yhteiskäyttöisiä eikä hen-
kilökohtaisia työhuoneita tule ollenkaan. Ammattilainen valitsee tehtäväänsä sopivan työti-
lan eli liikkuu tilojen välillä mitä tuetaan työvälinein ja järjestelyin. Muu kuin suora potilastyö 
tehdään monitilatoimistoissa, joissa on työpisteitä erilaisilla vyöhykkeillä, joissa korostuu 
keskittymisrauha, tiimi- ja esimiestyöskentely tai lepo. Tilojen yhteiskäyttö edellyttää kalen-
tereiden synkronoimista ja yhteisiin toimintamalleihin sitoutumista. 
  
Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyö tehostuu 

 
Hämeenlinnan alueen perusterveydenhuollon osastojen ja vastaanottojen sijoittuminen sa-
maan rakennukseen vähentää potilaiden siirtokuljetuksia ja niistä aiheutuvia kustannuksia 
(n. 200 000 €/vuosi), lyhentää hoitojaksoja ja parantaa konsultaatiomahdollisuuksia. Palve-
luiden integroiminen osittain samaan kiinteistöön mahdollistaa asiakkaille aiempaa suju-
vammat, turvallisemmat ja tehokkaammat hoito- ja palveluketjut.  
  
Päällekkäisiä toimintoja yhdistetään 
 
Hämeenlinnan alueen perusterveydenhuollon osastojen siirtyessä samaan kiinteistöön eri-
koissairaanhoidon päivystyksen ja osastojen kanssa saavutetaan synergiahyötyjä, kun voi-
daan käyttää yhteisiä laboratorio- ja röntgenpalveluja ja hyödyntää päivystävien lääkärei-

den työpanosta yhteisesti. Myös tukipalveluissa voidaan karsia päällekkäisiä toimintoja 
esimerkiksi hallinnon, ravintohuollon, väline- ja laitehuollon, teknisen tuen, materiaali-
huollon ja kuljetusten sekä luento-, kokous- ja sosiaalitilojen osalta.  
  
Uudet teknologiaratkaisut tehostavat toimintaa 

 
Ahveniston sairaalan kannalta käyttöön otettavan tuotannonohjausjärjestelmän tuomat toi-
minnalliset vaikutukset ovat huomattavat. Henkilökunnan ajankäyttö tehostuu, ammattilai-
set pystyvät käyttämään enemmän aikaa asiakas- ja potilastyöhön sekä tilaresurssien 
käyttö tehostuu. Terveydenhuollon logistiikan automatisointi nopeuttaa prosesseja sekä tuo 
säästöä henkilöstön työajassa sekä kustannuksissa. Logistiikan automaatio tarkentaa tar-
vittavaa materiaalimäärää sekä helpottaa seurattavuutta sekä karsii turhia hankintoja, jol-
loin varastotiloja tarvitaan vähemmän.  
  
Kansalaisten sähköisten palveluiden laajamittainen käyttöönotto muuttaa toimintaa halli-
tummaksi sekä vähentää peruutuksista johtuvia ”tyhjiä aikoja” ajanvarauskirjoilla. Asiakkaat 
tulevat myös kiinteäksi osaksi palvelupolkua kyetessään tuottamaan tarvittavat tiedot hoi-
toprosessin eri vaiheissa. Sähköinen asiointi lisää potilaiden osallistumista ja sitoutumista 
hoitoon sekä lisää hoidon läpinäkyvyyttä, kun asiakas näkee itseään koskevat tiedot. Vi-
deovastaanotot ja chat –palvelu säästävät niin potilaan kuin ammattilaisenkin aikaa ja kus-
tannuksia.  
  
Tuotannonohjauksen runkojärjestelmä on helposti laajennettavissa koko maakuntaan. Tuo-
tannonohjauksella ohjattavat prosessit parantavat palvelujen vaikuttavuutta, koska sen 
avulla voidaan tukea tulevaisuuden SOTE-organisaatioiden resurssienhallintaa ja sitä 
kautta tuotantokustannuksia ohjata reaaliaikaisesti yhtenäisillä tilannekuvilla.   
 
Kiinteistöjen ylläpitokustannusten aleneminen 
 

Ahveniston keskussairaalan ylläpito edellyttää mittavia peruskorjauksia ja edellyttäisi lisäksi 
väistötilojen rakentamista muun muassa leikkaustoiminnalle, synnytyksille ja tehostetulle 
hoidolle. Nykyisen keskussairaalan käyttömenot ovat 7,9 M€/vuosi. Uuden energiaa sääs-
tävän tekniikan avulla käyttömenojen osuutta pystytään merkittävästi pienentämään. Kiin-
teistön energian kulutukselle ja ylläpitokustannuksille on asetettu tiukat tavoitteet allianssin 
kehitysvaiheessa.  
 
Terveyden- ja sosiaalihuollon palveluiden yhdistäminen samaan kiinteistöön pienentää toi-
mintojen tarvitsemaa tilamäärää, ja vähentää siten tulevia vuokrakustannuksia. Nykyisen 
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Ahveniston keskussairaalan ja Vanajaveden sairaalan toimintojen yhdistämisen tuoma ti-
lasäästö on noin 26%, kun huomioidaan C-rakennuksen käyttö sairaalan tukitiloina. 

 

 
 
Kuva 15. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tilalaajuuden muutos toimintojen 
sijoittuessa uuteen sairaalarakennukseen ja C-rakennukseen.  
 
 

16.4 Rahoitussuunnitelma  
 
Rakennusinvestointi on tarkoitus toteuttaa sairaanhoitopiirin taseeseen ja osa laitteista voi-
daan hankkia leasing-sopimuksilla. Investointiin on varauduttu toiminta- ja taloussuunnitel-
missa. Investointi rahoitetaan lainarahoituksella, joka kilpailutetaan erikseen. Laina-aikoina 
käytetään pitkiä lainasopimuksia. Hankeen laskelmissa uuden lainakannan korkoarviona 
käytetään rahoittajien tarjoamaa korkokantaa, joka sisältää marginaalin. Lainakannan korot 
suojataan sairaanhoitopiirin korkosuojauspolitiikan mukaisesti.  

 
Investoinnin poistoajat määräytyvät sairaanhoitopiirin voimassa olevan poistosuunnitelman 
mukaisesti. Sairaalarakennusten poistoaika on 30 vuotta, laitteiden 5 vuotta, sovellusten 3 
vuotta ja irtaimen kaluston 5 vuotta. Poistoajoista voidaan sairaanhoitopiiriin poistosuunni-
telman mukaan yksittäistapauksissa päättää myös erikseen. Hankkeen tulorahoituksen tu-
lee olla vuosittain riittävä siten, että vuosikate kattaa poistot.  
 
 

17 Aikataulutavoitteet 
 
Päätös sairaalarakennuksen suunnittelusta Harvialantien varteen tehtiin sairaanhoitopiirin 
valtuustossa kesäkuussa 2016. Sairaanhoitopiiri päätti joulukuussa 2017 olla jatkamatta 
neuvotteluja Liikenneviraston ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa Harvialantien tontista, koska 
neuvottelut eivät edenneet sairaalahankkeen toteuttamisen näkökulmasta riittävän 
nopeasti. Sairaalahankkeen toteuttamisen viivästyminen Harvialantien tontilla arvioitiin 
kasvattavan liikaa toiminnallisia ja taloudellisia riskejä. Sairaalahankkeen suunnittelua 
jatketaan kuntayhtymän valtuuston 8.6.2016 tekemän päätöksen vaihtoehtoisen 
sijaintipaikan mukaan Ahveniston sairaala-alueella.   Hanke- ja ehdotussuunnitteluvaiheen 
jälkeen käynnistettiin allianssihankkeen kehitysvaihe keväällä 2018. Hankkeen aikataulu on 
seuraava: 

o Ehdotussuunnittelu 15.8.2016 - 11.3.2018  

o Hankintavaihe (suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden hankinta) 1.10.2017 - 15.1.2018 

o Kehitysvaihe (suunnittelu ja toteutussuunnittelu) 12.3.2018 – 31.1.2021 

o Päätöksenteko toteutusvaiheeseen siirtymisestä 2020 

o Toteutusvaihe 2021 -arvioitu kesto 4 vuotta 
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o Käyttöönottovalmius 2026 

o Jälkivastuuaika 5 vuotta 

 
 

18 Urakkamuoto  
 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri teki Ahveniston sairaalahankkeen toteutusmuotoselvityk-
sen 1.12.2016 - 15.2.2017 yhteistyössä Viskon oy:n kanssa. Sairaanhoitopiirin johdon työ-
pajatyöskentelyn, palveluntuottajille järjestetyn markkinavuoropuhelutilaisuuden ja niiden 
pohjalta toteutetun internet-kyselyn perusteella sairaanhoitopiirin hallitukselle esitettiin to-
teutusmuodoksi allianssimallia. 
 
Tavoitteiden ja sisällön määrittelyn perusteella Ahveniston sairaalahanke on kompleksinen 
hanke. Sairaalan toiminnot ja prosessit sekä käytettävissä olevat ratkaisut tulevat ilmeisen 
varmasti muuttumaan suunnittelun ja toteuttamisen aikana (> 5 vuotta), mistä syystä hank-
keen sisältöä ja kustannusarviota tarkennetaan muutosten mukaiseksi. Hankinnalta vaadi-
taan siis joustavuutta. Lisäksi hankkeen tarkempi suunnittelu vaatii monipuolista osaamista 
ja asiantuntemusta, jossa kannattaa hyödyntää alan palveluntuottajia. 
 
Integroiduissa toteutusmalleissa, kuten allianssissa, tilaaja ja palveluntuottajat suunnittele-
vat ja toteuttavat hankkeen yhdessä jakaen sen riskejä ja hyötyjä. Integroivia elementtejä 
ovat mm. palveluntuottajien aikainen valinta, yhteinen organisaatio ja johtamisjärjestelmä, 
yhteiset tavoitteet, yhteinen sopimus ja kaupallinen malli sekä hyötyjen ja riskien jakaminen. 
 
Allianssimallissa keskeiset palveluntuottajat muodostavat yhden yhteisen projektiorgani-
saation ja laativat yhden yhteisen sopimuksen hankkeen toteuttamiseksi samanlaisella osa-
puolten kesken avoimella (open book) ansaintalogiikalla. Hankkeeseen jo aiemmin valittu 
pääsuunnittelija integroidaan mukaan allianssisopimukseen. 
 
Allianssimallin riskinä tässä hankkeessa nähdään 

o tilaajan resurssit (toteutusmuoto vaatii tilaajan osallistumista hankintaan ja 
hankkeen kehitys- ja toteutusvaiheisiin ja tilaaja tarvitsee lisäksi omaa ra-
kennuttajaosaamista) 

o tilaajille ja osalle palveluntuottajille uusi toteutusmalli  

o kustannus- ja aikatauluriski (tilaaja ohjaa hankintaa tavoitteilla ja suunnitel-
mat laaditaan vasta kehitysvaiheessa) 

Toisaalta allianssimalli mahdollistaa palveluntuottajien osaamisen hyödyntämisen aiempaa 
laajemmin jo suunnitteluvaiheessa sekä riskien ja hyötyjen jakamisen. Kannustinmalli kan-
nustaa allianssin osapuolia tilaajan tavoitteiden toteuttamiseen ja hankintamenettelyä sekä 
toteutusmuotoa voidaan pitää joustavina. Myös selvitysmies Erkki Virtanen on todennut val-
tioneuvoston tilaamassa raportissa, että allianssimallin käyttöä tulee lisätä, erityisesti julkis-
ten rakennusten sisäilmaongelmien ehkäisemiseksi. (Virtanen: Valtion rahoittaman raken-
tamisen ongelmat. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 10/2017). 
 
 

19 Hankkeen riskiarviointi 
 
Ahveniston sairaalahankeen riskejä on arvioitu 2020 sairaanhoitopiirin strategiajohtoryh-
män sekä allianssin projekti- ja johtoryhmän toimesta. Riskejä on arvioitu seitsemästä eri 
kategoriasta; yleiset, toiminta, henkilöstö, johtaminen, talous, suunnittelu ja toteutus/käyt-
töönotto. Tunnistettu riskejä oli yhteensä 57. Jokaisen riskin osalta on arvioitu riskin toden-
näköisyyttä ja vaikuttavuutta ja näiden pohjalta on laskettu kullekin riskille riskin vakavuus 
4-portaisella luokituksella taulukon 10 mukaisesti. Riskin osalta on määritetty aiheuttaja, 
seuraukset, hallintakeinot sekä vastuuhenkilöt. Riskiarviointi on liitteenä 6. 
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Taulukko 10. Riskin vakavuuden luokitus hankkeen riskiarvioinnissa. 

RISKILUOKKA = todennäköisyys x vaikuttavuus 

Riski tulee poistaa tai mer-
kittävästi pienentää sen 
vaikutusta 12,1-16 pistettä 

Riski pyrittävä pienentä-
mään tai poistamaan mini-
mikustannuksin 

9,1-12 

Riskin mahdollista. Toteu-
tumista seurataan ja tarvit-
taessa siihen puututaan. 

4,1-9 

Ei vaadi toimenpiteitä. 
Seurataan satunnaisesti. 1,0-4 

 
 
Yhdenkään arvioiduista riskeistä ei arvioitu ylittävän riskipistemäärää 9.  Merkittävimmiksi 
riskeiksi hankkeessa nähdään jäsenkuntien sitoutuminen hankkeeseen (8,3 pistettä) sekä 
kuntatalouden riskit (7,1 pistettä). Toimintaan liittyvistä riskeistä suurimmaksi tunnistettiin 
riski tilojen ja toiminnan suunnittelun eriytymisestä (5,8 pistettä). Johtamiseen liittyvistä ris-
keistä suurimman pistemäärän sai johtamisen haasteet (5,7 pistettä) ja henkilöstöön liitty-
vistä riskeistä sairaanhoitopiirin henkilöstövaihdoksiin liittyvä riski (5,6 pistettä). Suunnitte-
luriskeistä merkittävimpänä nähtiin suunnitelmien puutteellisuus toteutusvaiheeseen siirryt-
täessä (5,9 pistettä) ja toteutukseen ja käyttöönottoon liittyvistä riskeistä sairaalan muuttoon 
liittyvät riskit (4,2 pistettä). Hankkeessa tullaan seuraamaan ja arvioimaan riskejä säännöl-
lisesti. 
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Ahveniston sairaalahankkeen toteutusvaiheen 
käynnistäminen

Hallitus 24.11.2020 § 187 

Valmistelijat: projektijohtaja Petrus Kukkonen puh. 050 461 7820, 
hallintojohtaja Miia Luukko puh. 045 7734 5790 ja sairaanhoitopiirin 
johtaja Seppo Ranta puh. 044 278 7320

Ahveniston allianssin tausta

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hallitus §25/21.2.2017 päättänyt valita 
Kantasairaalan (myöh. Ahveniston sairaalan, Assi) toteutusmuodoksi 
kokonaisarvioinnin pohjalta allianssimallin. Allianssimalli koostuu 
kahdesta vaiheesta: 1) kehitysvaihe ja 2) toteutusvaihe. Mallissa 
hankkeen tilaaja ja palveluntuottajat jakavat rakentamisen riskit ja 
hankkeen toimintaa ohjaa hankeen parhaaksi -periaate. 

Hallitus päätti §22/20.2.2018 valita Ahveniston sairaalahankkeen 
allianssin kehitysvaiheen toteuttajaksi Hämeen Sydän – 
allianssiryhmittymän, jonka muodostavat Skanska Talonrakennus Oy, 
Sweco Talotekniikka Oy ja Sweco Rakennetekniikka Oy. Samassa 
yhteydessä allianssiryhmittymään liitettiin aiemmin kilpailutettu (hallitus 
§ 169/20.10.2015) arkkitehti-osapuoli: Team Integrated -
työyhteenliittymä.  

Toteutukseen liittyvät päätökset

Ahveniston sairaala-allianssin kilpailutusta koskevassa 
tarjouspyynnössä joulukuussa 2017 todettiin: ”Allianssihanke 
toteutetaan peräkkäisinä kehitys- ja toteutusvaiheina (KAS ja TAS). 
Kehitysvaiheessa sopimusosapuolet suunnittelevat yhdessä hankkeen 
sisällön ja toteutuksen sekä määrittävät sen tavoitekustannuksen ja 
tilaajan asettamien tavoitteiden mittarit. Kehitysvaiheen päätyttyä tilaaja 
päättää erikseen investoinnista tai rakentamisen käynnistämisestä ja 
siirtymisestä toteutusvaiheeseen. Kehitys- ja toteutusvaiheista tehdään 
molemmista omat sopimukset.”

”Kehitysvaiheessa allianssin johtoryhmä myös päättää yksimielisellä 
päätöksellä hankkeen tavoitekustannuksen ja avaintulosalueet. Tilaaja 
tekee tämän jälkeen päätöksen hankkeen toteuttamisen 
käynnistämisestä ja siirtymisestä toteutusvaiheeseen. 
Toteutusvaiheeseen sisältyy viiden vuoden jälkivastuuaika.”

Kehitysvaiheen sopimuksen mukaan: ”Jos Tilaaja hyväksyy 
Kehitysvaiheen lopputuloksena syntyvät tekniset suunnitelmat ja 
Toteutusvaiheen Projektisuunnitelman ja päättää toteuttaa 
kokonaisuudessaan hankkeen, siirrymme erillisellä Toteutusvaiheen 
allianssisopimuksella (TAS) hankkeen Toteutusvaiheeseen.”
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Tavoitekustannus ja avaintulosalueet on valmisteltu yhteisesti AJR-
kokoonpanolla. Yhteisesti valmistellussa projektisuunnitelmassa on 
laajasti kuvattu hankkeen toteuttamisen periaatteet ja toimintamallit. 

Allianssin tavoitekustannus

Allianssin tavoitekustannukseksi AJR esittää 308,2 miljoonaa euroa. 
Kaupallisen mallin mukaisesti tavoitekustannus sisältää 
palveluntuottajien palkkiosuuden, korvattavat kustannukset, 
yleiskustannukset ja riskivaraukset (kustannusnousuvaraus ja 
rakentamisen riskivaraus). Palveluntuottajakohtaiset palkkio- ja 
kustannusarvioerät on kuvattu TAS-sopimuksen liitteissä. 

Tehty esitys perustuu seuraaviin hankkeen lähtötietoihin: 
hankesuunnitelma, tilaohjelma ja tilaohjelmasta johdetut Modelspace-
tilavaatimuskortit, joissa on kuvattuna tilojen toiminnalliset rakenteet. 
Lisäksi lähtötiedoiksi on nostettu kesän 2020 aikana työstetyt 
säästöpotentiaaliesitykset, jotka tilaaja on hyväksynyt erikseen 
määritetyin ehdoin Assi-sairaala-hankkeen toiminnallisessa 
ohjausryhmässä. 

Päivitetyn suunnitelman bruttoala on n. 74 300 brm2 ja toiminnallisten 
tilojen osuus on n. 37 000 hym2.

Ahveniston sairaalahankkeen kokonaiskustannus

Tavoitekustannuksesta hankkeen kokonaiskustannusarvioksi 
muodostuu tilaajan muut kustannukset ja varaukset huomioiden 355,8 
miljoonaa euroa. Tilaajan muihin kustannuksiin sisältyvät seuraavat 
erät:
- rakentamishankkeen henkilöstöbudjetti, 
- rakennuttamiskustannukset
- irtaimistohankinnat, 
- liittymismaksut
- kiinteät sairaalalaitteet
- kuvantamislaitteet ja e-lääkekaapit
- lääkehuollon laitteet ja
- muut lääkintälaitteet. 

Muut kustannukset ovat yhteensä 36,1 milj. euroa ja tilaajan varaukset 
11,5 milj. euroa.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio (355,8 milj. euroa) on sekä 
sairaanhoitopiirin valtuuston päätöksen 20.3.2018 § 9 että investoinnin 
poikkeusluvan mukainen. 

Kannustinjärjestelmä

TAS-sopimuksessa ja kaupallisessa mallissa on kuvattuna 
palveluntuottajien ansaintalogiikka ja kannustinjärjestelmän periaatteet 
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sekä vastuut tavoitekustannuksen ylityksen osalta. Allianssin 
kannustinjärjestelmän tavoitteena on kannustaa palveluntuottajia 
toteuttamaan hanke erinomaisella suoritustasolla. 
Kannustinjärjestelmän osa-alueet on johdettu valtuuston hyväksymästä 
hankesuunnitelmasta ja ne on kuvattu avaintulostavoitteissa;
 Asiakaspalvelu
 Laatu
 Tehokkuus ja energiankulutus
 Aikataulu

Kannustinjärjestelmän kustannusvaraus on sairaanhoitopiirin budjetissa 
arvolla 2,5 miljoonaa euroa. Palveluntuottajat voivat kasvattaa 
kannustinjärjestelmän arvoa tavoitekustannuksen alittamisella. 
Tavoitekustannuksen mahdollisesta alittumisesta syntyvä hyöty jaetaan 
sairaanhoitopiirin ja palvelutuottajien kesken mallilla, joka on kuvattu 
sopimuksen kaupallisessa mallissa.

Laajuus- ja laatutason muutokset

Sopimuksen liitteenä on kuvaus laajuus- ja laatutason muutoksista ja 
siitä, kuinka hankkeessa menetellään, jos tavoitekustannus on 
ylittymässä tai sairaanhoitopiiri esittää muutoksia tehtyihin suunnitelmiin 
esimerkiksi lääketieteen tai hoitokäytäntöjen muuttuessa hankkeen 
aikana. Muutoksia voi aiheutua myös teknisistä muutoksista. Tältä osin 
sairaanhoitopiirin kokonaiskustannusarviossa on varaus muutoksille.

Riskienjakotaulukko

Riskienjakotaulukossa on sovittu vastuita hankkeessa tunnistettujen 
riskien osalta. 

Toteutusvaiheen allianssisopimus (TAS-sopimus) 

Esityslistan liitteenä on 20.11.2020 päivätyt TAS-sopimusluonnos ja sen 
keskeiset liitteet, joista päättäjät saavat olennaiset tiedot 
toteutuspäätöksen tekemistä varten. Yleissuunnitelmia ei ole teknisesti 
mahdollista liittää esityslistaan, mutta hallituksen ja valtuuston jäsenten 
on mahdollista tutustua kaikkiin asiakirjoihin erikseen pyynnöstä. 

Sopimusasiakirjoja tarkistetaan vielä ja niiden yksityiskohtiin tehdään 
tarvittaessa tarkennuksia. Näin ollen esitetään, että valtuusto valtuuttaa 
hallituksen hyväksymään yksityiskohtaisen TAS-sopimuksen liitteineen. 
Nämä tuodaan hallituksen päätettäväksi joulukuun kokoukseen. 

TAS sopimusasiakirjat sisältävät liitteessä luetellut asiakirjat.

Lisäksi allianssin palveluntuottajien kanssa tehdään tietosuojasopimus, 
joka on tarpeen siltä osin kuin palveluntuottajat mahdollisesti 
käsittelevät tilaajan puolesta henkilötietoja eri yhteyksissä. 
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TAS-sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun kaikki osapuolet ovat sen 
allekirjoittaneet. 

Liite (8) TAS -sopimusliiteluettelo
Toteutusvaiheen sopimusluonnos
Kaupallinen malli
Kompensaatiomalli
Laajuuden ja laatutason muutokset
Avaintulostavoitteet
Riskienjakotaulukko
Projektisuunnitelma

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että 
valtuusto päättää

1) käynnistää Ahveniston sairaalahankkeen toteutusvaiheen 
projektisuunnitelman mukaisesti Hämeen Sydän –allianssin kanssa 
308,2 miljoonan euron tavoitekustannuksella, 

2) hyväksyä Ahveniston sairaalahankkeen kokonaiskustannusarvion 
355,8 miljoonaa euroa

ja

3) valtuuttaa hallituksen hyväksymään hankkeen toteutusvaiheen 
yksityiskohtaiset sopimusasiakirjat. 

Käsittely: Sally Järvelä palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn 
aikana ennen päätöksentekoa ja samalla Juhani Grönlund poistui 
kokouksesta.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 15.12.2020 § 47

Liite (7) TAS -sopimusliiteluettelo
Toteutusvaiheen sopimusluonnos
Kaupallinen malli
Kompensaatiomalli
Laajuuden ja laatutason muutokset
Avaintulostavoitteet
Riskienjakotaulukko
Projektisuunnitelma

Hallitus: Valtuusto päättää

1) käynnistää Ahveniston sairaalahankkeen toteutusvaiheen 
projektisuunnitelman mukaisesti Hämeen Sydän –allianssin kanssa 
308,2 miljoonan euron tavoitekustannuksella, 
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2) hyväksyä Ahveniston sairaalahankkeen kokonaiskustannusarvion 
355,8 miljoonaa euroa

ja

3) valtuuttaa hallituksen hyväksymään hankkeen toteutusvaiheen 
yksityiskohtaiset sopimusasiakirjat. 

Päätös:
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Ahveniston sairaalahanke, TAS-sopimuksen asiakirjat 
 

19.11.2020 
 

Sopimus 
1. Kaupallinen malli 

1. Kompensaatiomalli 
1. Palkkion maksuerätaulukko ja ennakon takaisinmaksusuunni-

telma 
2. TAS-vaiheen laskutuskäytännöt 

2. Korvattavat kustannukset 
3. Laajuuden ja laatutason muutokset 

1. Laajuusmuutosesimerkit 
4. ATA-tavoitteet 
5. Riskienjakotaulukko 

 
2. Projektisuunnitelma 

Päätöksentekolomakepohja 
Allianssin organisoituminen 
Toteutusvaiheen yleisaikataulu  
Hankeaikataulu 
Hankkeen tarkastusasiakirja ja laatumatriisi * 
RTS-ympäristöluokituksen tavoiteltavat kriteerit 
Työmaan puhtaudenhallintaohje * 
Puhtaudenhallintasuunnitelma * 
Kuivaketju 10 riskilista ja todentamisohje 
Ympäristösuunnitelma * 
Työmaan ympäristönsuojeluohje 
Allianssin matkustusohje 
Hankkeen turvallisuusasiakirja 
Toteutusvaiheen turvallisuussuunnitelma * 
Toteutussuunnittelun laadunvarmistus- ja hyväksyntäprosessi 
Tietomalliohje * 
Dokumentointiohje 
Tallennusohje 
Dokumenttien nimeämisohje 
Toteutuksen tietoteknisten ohjelmien kuvaus * 
Skanskan tietosuojaseloste 
Työmaasuunnitelma * 
Työmaan logistiikkasuunnitelma * 
Hankkeen viestintäsuunnitelma 
Sisäisen viestinnän ohje * 
Kriisiviestintäohje * 
Hankkeen riskienhallintaperiaatteet 
Hankkeen riskienhallintasuunnitelma liitteineen 
Hankintastrategia ja -ohje 
Hankintasuunnitelma * 
Hankintarajaliite 
Muutto- ja käyttöönottosuunnitelma 
Allianssin koulutussuunnitelma * 
Allianssin vakuutussuunnitelma 
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Raportointi- ja laskutusmenettelyt * 
Arvoa rahalle –raportti * 
Riskienkäsittelyprosessi 
Laajuus- ja laatutason muutosprosessi * 
Käyttöönottovaiheen alustava aikataulu * 
Suunnitteluaikataulu * 
Lähtötietoaikataulu * 
Hankinta-aikataulu * 
Valvontasuunnitelma * 
*) Laaditaan tai päivitetään ennen siirtymistä TAS – vaiheeseen tai TAS - vaiheessa  
 

3. Yleissuunnitelma 
Lähtötiedot 

1. Hankesuunnitelma 30.10.2020 
2. Tilaohjelma (excel -tuloste 09.11.2020) 
3. Model Space 09.11.2020 (jäädytetty versio) 
4. Tilaajan hyväksyntä excel säästöpotentiaalikorteista 20.09.2020 sekä             

Säästöpotentiaalikortit. 25.08.2020 
 

 
Tekniset suunnitelmat piirustusluetteloiden mukaan 

i. Laskentamuistion sidotut erät ja nimikkeet, 12.11.2020 
ii. Toiminnalliset tila-alueet, esitys 15.10.2020 hyväksynnän mukaan 
iii. Muuntojoustosuunnitelma 19.11.2020 

ii.1. AS-AR-009-023 Muunto- ja käyttöjouston kaavio 30.10.2020 
ii.2. AS-RA-K_-00S0201 Kuuma rakennus 23.10.2020 
ii.3. AS-RA-E_-00S0201 Elektiivinen rakennus 23.10.2020 
ii.4. AS-RA-E_-00S0201 Osasto rakennus 23.10.2020 
ii.5. AS-AR-Y-_00Y0301_Rakennetyypit 23.10.2020 
ii.6. K GEN RAK PE Kuuman runko- ja kuormakaavio 05.10.20  

iv. AS-AR-100-001, Rakennustapaselostus 12.11.2020  
v. AS-AR-001-001, Piirustusluettelon mukaiset suunnitelmat REV 8,  

12.11.2020  
vi. AS-RA-E_-00S0101, Rak. piirustusluettelo 23.10.2020 
vii. AS-RA-K_-00S0101, Rak. piirustusluettelo 23.10.2020 
viii. AS-RA-O_-00S0101, Rak. piirustusluettelo 23.10.2020 
ix. AS-RA-T_-00S0101, Rak. piirustusluettelo 23.10.2020 
x. AS-RA-Y_-00S0101, Rak. piirustusluettelo 23.10.2020 
xi. L-00001 LVI- Piirustusluettelo 23.10.2020 rev B 6.11.2020  
xii. A-00001 RAU- Piirustusluettelo 23.10.2020 
xiii. S-00001 SÄH- Piirustusluettelo 28.2.2020 rev E 12.5.2020 
xiv. S-00001 SÄH- Piirustusluettelo täydentävä 23.10.2020 
xv. AS KSL suunnitelma laiteluettelo_kuuma_20201113 
xvi. AS KSL suunnitelma laiteluettelo_osasto_20201113 

xvii. AS KSL suunnitelma laiteluettelo_elektiivinen_20201113 
xviii. AS KSL suunnitelma laiteluettelo_tukipalvelut_20201113 

xix. Y IK KSL OH Kuvantamisen laitekortit 201119 
xx. AS KSL suunnitelma RST-kalusteluettelo 201028 
xxi. Logistiikkatyöselitykset  

1. Hissit 4.11.2020 
2. Jäte- ja pyykkikuilut 16.10.2020 
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3. Sänkyvarastoautomaatit 20.10.2020 
4. Putkiposti (tulossa) 
5. Välinehuollon puhdas automaatti (tulossa) 
6. Välinehuollon likainen nostin (tulossa) 
7. Apteekin varastoautomaatti (tulossa) 

xxii. YY LOG MUU Hissisimuloinnit kooste 15.10.2020 
xxiii. Palotekninen suunnitelma 7.2.2020 
xxiv. T KSU KEI Palvelukeittiön tekninen laiteluettelo 28.1.2020 
xxv. Laitekustannukset – ravintokeskus_kahvila 14.4.2020 

xxvi. AS-AR-1315-001 Tyyppitilojen ovet? 
xxvii. AS-AR-1333-001 Varusteluettelo 17.4.2020 
xxviii. AS-AR-1334-001 Laiteluettelo 24.4.2020 
xxix. Geo- ja pohjarakennesuunnitelmat sekä erillismuistiot:  

1. KA Y SUO GEO, Geo-palaverin muistio, 29.5.2020  
2. 15393 Pohjatutkimus ja perustamistapalausunto 28.8.2019  
3. 15393.00 Kartta 7.6.2018  
4. 15393.0.01 Puiden ja ojan kartoitus 8.1.2019 
5. 15393.01 Tutkimuskartta 18.6.2018 
6. 15393.02 Leikkaus A-A 10.7.2018 
7. 15393-03 Leikkaus B-B 10.7.2018 
8. 15393-04 Leikkaus C-C 10.7.2018 
9. 15393-05 Leikkaus D-D 10.7.2018 
10. 15393-100 Koekentän rakentaminen 15.10.2018 
11. Väyläviraston teettämä koekuormitusten vertailu + liitteet 

17.2.2020  
12. Johtokarttaote HS-Vesi Oy 1.6.2012 
13. PDA-mittausraportti 28.10.2018 
14. Staattinen koekuormitus 1.8.2019 

 
Kustannusten vaikutusten määritysasiakirjat 

Laskentamuistio ASSI 3.1, 17.11.2020 
Kustannuslaskelma, 17.11.2020 
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Termit

Termi Merkitys tässä sopimuksessa

Aineisto Pääasiallisesti  hankkeen  mukaisia  töitä  varten  tai  niiden  yhteydessä 
Palveluntuottajan,  Tilaajan  ja/tai  Alihankkijan  luoma,  tekemä  ja/tai 
valmistama  materiaali,  kuten  suunnitelmat,  piirustukset, 
työtapaselostukset,  laskelmat,  pöytäkirjat,  raportit,  tietokoneohjelmat, 
tietokoneohjelmien  lähdekoodit,  muut  keksinnöt,  ratkaisut,  laitteistot  ja 
vastaavat aineistot sekä niiden osat, mikäli  näistä on syntynyt sellainen 
lopputuote,  jota  on  voitu  hyödyntää  hankkeen  kehitys-  ja/tai 
Toteutusvaiheessa.

Aineiston käyttötarkoitus Kantasairaalan  suunnittelu  ja  toteuttaminen  mukaan  lukien 
jälkivastuuaika.

Allianssi Allianssi  on  Kantasairaalan  suunnittelusta  ja  toteuttamisesta  vastaava 
hankkeen osapuolten  muodostama  allianssiorganisaatio,  joka  yhteisellä 
allianssisopimuksella vastaa hankkeen toteutuksesta.

Allianssimalli Allianssimalli  on  hankkeen  keskeisten  toimijoiden  välinen,  kaikille 
osapuolille  yhteiseen  sopimukseen  perustuva  toteutusmuoto,  jossa 
osapuolet vastaavat hankkeen suunnittelusta ja rakentamisesta yhdessä 
yhteisellä  allianssiorganisaatiolla,  ja  jossa  toimijat  jakavat  hankkeeseen 
liittyvät riskit  ja hyödyt sekä noudattavat tiedon avoimuuden periaatteita 
kiinteää yhteistyötä toteuttaen.

Allianssin johtoryhmä 
(AJR)

Allianssin  ylin  päättävä  elin,  joka  vastaa  Allianssin  johtamisesta. 
Johtoryhmässä on jokaisella osapuolella edustus kohdan 3.2 mukaisesti. 

Allianssin projektiryhmä 
(APR)

Allianssin  projektiryhmän  tehtävänä  on  johtaa  ja  koordinoida  Allianssin 
päivittäistä toimintaa sekä johtaa hanketta. 

Allianssin 
talousasiantuntija

Allianssin ulkopuolinen Tilaajan asiantuntija, joka vastaa Palveluntuottajan 
kirjapitojärjestelmien  tarkistuksista  ja  valvoo  hankkeen  Kehitys-  ja 
Toteutusvaiheessa,  että  Osapuolten  laskutus  ja  maksut  ovat 
allianssisopimuksen mukaisia ja että niissä noudatetaan ”avoimet kirjat” – 
periaatetta.

Arkkitehtisuunnittelija Arkkitehtisuunnittelusta vastaava Osapuoli.

Avaintulosalue

Hankkeen  alue,  jolla  Allianssin  suoriutumista  mitataan  ja  erityisesti 
arvostetaan. 

Avoimien kirjojen periaate Avoimien kirjojen periaate perustuu Osapuolten väliseen läpinäkyvyyteen 
ja  luottamukseen  kaikkeen  hankkeen  toteutukseen  liittyvissä  asioissa, 
kuten syntyneet ja Korvattavat kustannukset sekä Palkkiot.

Erikoissuunnittelijat Rakenne-, sähkö- ja LVIA-suunnittelusta vastaavat Osapuolet.

”Hankkeen  parhaaksi”  – 
periaate

Periaate  tarkoittaa  toimintatapaa,  päätöksiä  ja  ratkaisuja,  jotka  ovat 
yhdenmukaisia  Allianssin  toimintaperiaatteiden  kanssa  ja  joilla 
varmistetaan Osapuolten kannalta paras hankkeen lopputulos.

Immateriaalioikeudet Edellä  määriteltyyn  Aineistoon  liittyvät  tekijänoikeudet  (mukaan  lukien 
oikeus  tekijänoikeuksien  edelleen  luovuttamiseen  ja  oikeus 
tekijänoikeuden  alaisten  teosten  muuttamiseen),  patentit,  tavaramerkit, 
verkkotunnukset,  mallioikeudet,  hyödyllisyysmallioikeudet, 
yrityssalaisuudet, tekniset esikuvat, taitotieto ja muut immateriaalioikeudet 
sekä muu edellä mainittuihin oikeuksiin rinnastettava taloudellista arvoa 
omaava rekisteröity tai rekisteröimätön omaisuus sekä edellä mainittujen 
oikeuksien suojaamiseksi jätetyt hakemukset.

Kannustinjärjestelmä Kannustinjärjestelmä  koostuu  Bonuksesta  ja  Sanktiosta,  joiden  maksu 
perustuu  Avaintulosalueiden  suoritustasoon,  sekä  Tavoitekustannuksen 
toteutumiseen Kannustinjärjestelmä  on  määritelty  Kaupallinen  malli  –
asiakirjassa (liite 1)

Kaupallinen malli Asiakirjassa on kuvattu Allianssin kaupalliset perusteet (liite 1)
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Termi Merkitys tässä sopimuksessa

Kehitysvaihe Kehitysvaiheessa  määritetään  hankkeen  Toteutusvaiheen  tekniset  ja 
taloudelliset tavoitteet sekä suunnitelma hankkeen toteuttamisesta.

Korvattavat kustannukset Korvattavat  kustannukset  käsittävät  suoraan  Allianssin  tavoitteiden 
saavuttamiseksi tehdystä työstä syntyneet kustannukset (mukaan lukien 
mahdolliset  Virheet,  korjaukset  ja  turhat  yritykset)  ja  hankekohtaiset 
yleiskustannukset.  Nämä  korvataan  todellisten  tarkastettujen 
kustannusten mukaisesti.

Osapuoli Allianssin  osapuolet  (Tilaaja,  Suunnittelija,  Rakentaja  ja 
talotekniikkaurakoitsija),  jotka  ovat  allekirjoittaneet  tämän  sopimuksen. 
Selvyyden  vuoksi  joissakin  kohdissa  käytetään  myös  termiä 
sopimusosapuoli.

Palkkio Palkkio  kattaa  Palveluntuottajan  ”normaalin”  katteen  ja  ne 
yleiskustannukset, jotka eivät ole korvattavia kustannuksia. 

Palveluntuottaja Allianssin Osapuoli, joka ei ole Tilaaja.

Palveluntuottajan 
jäsenyritys

Palveluntuottajien ryhmittymään kuuluva yksittäinen yritys. 

Projektipäällikkö Allianssin  projektiryhmän  jäsen,  joka  johtaa  Allianssin  päivittäistä 
toimintaa.

Projektisuunnitelma Järjestelmä,  jossa  määritellään  Allianssin  johtaminen  ja  tehtävät. 
Projektisuunnitelma  kehitetään  osana  hankkeen  Kehitysvaihetta  ja  se 
sisältää asiakirjoja, joissa kuvataan Allianssin tehtävät, toimintatavat ja – 
menetelmät  sekä  päätöksentekotasot  hankkeen  Toteutusvaiheen 
toteuttamiseksi.  

Päätoteuttaja Allianssin  Osapuoli,  joka  on  nimetty  hankkeen  Toteutusvaiheen 
päätoteuttajaksi  ja  joka  vastaa  työmaan  johtovelvollisuuksista  sekä 
lainsäädännön mukaisista päätoteuttajan velvollisuuksista.

Rakentaja Rakennustöistä  ja  talotekniikasta  vastaava  sopimusosapuoli.  Yhdessä 
Suunnittelijan kanssa myös Palveluntuottaja.

Riskienhallintasuunnitelm
a

Hankkeen  Kehitysvaiheen  aikana  Osapuolten  kokoama  dokumentti 
tunnistetuista  tavoitteiden  saavuttamiseen  liittyvistä  riskeistä, 
vastatoimista ja varautumisesta, joilla Allianssi yhteisesti jakaa ja hallitsee 
Toteutusvaiheeseen liittyvät mahdollisuudet ja uhat.

Suunnittelija Suunnittelusta  vastaava  sopimusosapuoli  (Arkkitehtisuunnittelija  ja 
Erikoissuunnittelija).  Yhdessä   Rakentajan  ja  Talotekniikkaurakoitsijan 
kanssa myös Palveluntuottaja.

Takuuvaraus Jälkivastuuaikana  Allianssin  yhteisistä  päätöksistä  johtuvien  Virheiden 
korjaamisesta syntyneet suorat kustannukset (asiantuntijatyön korvaus ja 
rakennushankinnat)  korvataan  hankkeen  tavoitekustannukseen 
sisältyvästä takuuvarauksesta kaupallisen mallin periaatteiden mukaisesti.

Talotekniikkaurakoitsija Talotekniikasta vastaava Osapuoli.

Tavoitekustannus Tavoitekustannus  asetetaan  yhteisesti  Kehitysvaiheessa  Kaupallisen 
mallin mukaisesti.

Tilaaja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

Toteutusvaihe Hankkeen rakennus- ja jälkivastuuvaihe.

Toteutusvaiheen 
yleissuunnitelma

Toteutusvaiheen  yleissuunnitelma  syntyy  Kehitysvaiheen  tehtävien 
lopputuloksena  ja  se  sisältää  kaiken  hankkeen  Kehitysvaiheessa 
hankkeen toteuttamiseksi laaditun materiaalin.

Ulkopuolinen toimittaja Allianssiosapuolten  ulkopuolelta  tuleva  urakoitsija  /  tavarantoimittaja  / 
konsultti.

Virhe Työn  tuloksessa  oleva  ominaisuus,  joka  ei  vastaa  sovittua  suoritusta. 
Virhe voi ilmetä esimerkiksi vauriona, puutteena tai haittana.
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Sopimusosapuolet

Tämän sopimuksen osapuolet ovat seuraavat:  

Tilaaja
 

Nimi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Y-tunnus

Osoite Ahvenistontie 20, 13530 Hämeenlinna

Arkkitehtisuunnittelija Nimi

Y-tunnus

Osoite

Erikoissuunnittelija Nimi

Y-tunnus

Osoite

Rakentaja Nimi

Y-tunnus

Osoite

Talotekniikkaurakoitsij
a

Nimi
Y-tunnus
Osoite
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Sopimuksen tausta ja tarkoitus

A. Tilaajana ja käyttäjänä on Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

B. Me  osapuolet  olemme  tällä  allianssisopimuksella  sopineet  Kantasairaalan  suunnittelusta, 
rakentamisesta ja takuuvaiheesta. 

C. Hankkeen  Toteutusvaihe  kattaa  kaikki  hankkeen  toteuttamiseksi  ja  valmiiksi  saattamiseksi 
tarvittavan suunnittelun ja rakentamisen. 

D. Hankkeen  jälkivastuuvaihe  kattaa  kaikkien  vaiheen  aikana  Allianssin  työsuorituksessa 
ilmenevien  Virheiden  ja  vikojen  korjaamisen.  Virheiden  ja  vikojen  korjaamisen  jälkeen  kaikki 
kohteelle  asetut  vaatimukset  on  saavutettu.  Jälkivastuuvaiheen  kustannukset  korvataan 
kaupallisen mallin mukaisesti. 

E. Tilaaja  haluaa  sitouttaa  Palveluntuottajat  toimimaan  kanssaan  yhtenäisenä  ryhmänä 
kehitettäessä  hankkeen  suunnitelmia  sekä  valmistelemaan  ja  toimittamaan  kanssaan 
ehdotuksen  hankkeen  suunnitelmien  loppuunsaattamisesta,  hankintojen  suunnittelusta, 
rakentamisesta ja käyttöön ottamisesta.

F. Me  osapuolet  olemme  sopineet  hankkeen  toteutuksesta  tässä  sopimuksessa  määritellyllä 
Allianssimallilla  ja  valmiin  hankkeen  luovuttamisesta  Tilaajalle  jäljempänä  esitettyjen  ehtojen 
mukaisesti.

G. Tässä  sopimuksessa  sovitaan  ehdoista  ja  periaatteista,  joiden  mukaan osapuolet  toimivat  ja 
jonka mukaan heille korvataan kustannukset suunnittelusta ja rakentamisesta.

H. Osapuolet sitoutuvat luovuttamaan toisilleen kaiken hallussaan olevan hankkeen toteuttamisen 
kannalta tarpeellisen tiedon.

I. Osapuolet ovat tutustuneet sopimusasiakirjoihin, aineistoon ja muuhun hankkeen toteuttamiseen 
mahdollisesti liittyvään aineistoon sekä itsenäisesti arvioineet sopimusasiakirjojen, lähtöaineiston 
ja  mainitun  muun  aineiston  oikeellisuuden  sekä  niiden  sisällön  soveltuvuuden  hankkeen 
toteuttamista varten.

J. Sopimuksen tarkoituksena on rakentaa hankkeen päätöksenteko siten, että kaikkien Osapuolten 
yhteisenä  intressinä  on  käyttäjän  tarpeisiin  soveltuvan  ja  tarpeiden  muutoksiin  sopeutuvan 
kiinteistön rakentaminen yhdessä asetettavan tavoitekustannuksen mukaisesti.

K. Rakennustyö  toteutetaan  Projektisuunnitelmassa  esitetyn  hankintasuunnitelman  ja 
hankintamenettelyn  mukaisesti  Päätoteuttajan  nimiin  tehtyinä  hankintoina,  jotka  kilpailutetaan 
suunnittelun etenemisen myötä. 

1 Tavoitteet, periaatteet ja sitoutuminen 

1.1 Tehtävämme

1.1.1 Me suoritamme kaikki hankkeen edellyttämät, tämän sopimuksen mukaiset tehtävät sellaisella 
innovatiivisella,  yhteistoiminnallisella  ja  tehokkaalla  tavalla,  joka  parhaiten  tukee  kaikkia 
Osapuolia saavuttamaan hankkeelle parhaan lopputuloksen. 

1.1.2 Tässä sopimuksessa viittaus “me” tai “meidän” viittaa kaikkiin Osapuoliin.

1.2 Toimintaa koskevat sitoumukset

1.2.1 Suorittaessamme tämän sopimuksen mukaisia velvoitteita meidän tulee koko ajan: 
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a) suorittaa  kaikki  vaikutusmahdollisuuksiemme  piirissä  olevat  tehtävät  oikein  ja 
tarkoituksenmukaisesti,  jotta  kaikki  osapuolet  voivat  suorittaa  velvollisuutensa  tämän 
sopimuksen mukaisesti, ja jotta voimme saavuttaa tämän sopimuksen mukaiset tavoitteet. 

b) tuoda esille kaikki tiedossamme olevat eturistiriidat, jotka ovat olemassa tai saattavat tulla 
esille  hankkeen  toteuttamisessa  ennen  kuin  osallistumme  mihinkään  päätökseen,  johon 
ristiriita liittyy. 

c) toimia tavalla, joka johtaa hankkeen parhaaseen lopputulokseen. 

d) toimia järkevästi ottaen huomioon tämän sopimuksen ehdot, taustat ja tavoitteet. 

e) toimia oikeudenmukaisesti ja rehellisesti.

2 Hallinto ja johto

2.1 Allianssin johtoryhmä, Allianssin projektiryhmä ja Allianssin Projektipäällikkö 

2.1.1 Allianssia johtaa Allianssin johtoryhmä (AJR), joka perustetaan ja joka toimii tämän sopimuksen 
kohdan 3.1 mukaisesti. 

2.1.2 Allianssin päivittäisiä asioita hoitaa ja johtaa Allianssin projektiryhmä (APR), joka perustetaan ja 
joka  toimii  kohdan  4.2 mukaisesti.  Projektiryhmää  johtaa  Allianssin  Projektipäällikkö,  joka 
nimitetään kohdan 4.5 mukaisesti.

2.2 Allianssin Projektisuunnitelma

2.2.1 Allianssin  Projektisuunnitelma  kuvaa  Allianssin  käyttämän  prosessin,  jolla  teknisissä 
suunnitelmissa kuvattu lopputulos toteutetaan. 

2.2.2 Allianssin Projektisuunnitelma kehitetään asteittain ja ylläpidetään siten, että kehityksestä vastaa 
APR ja muutokset hyväksyy AJR. 

2.2.3 Me  noudatamme  hankkeen  toteuttamisessa  Kehitysvaiheen  aikana  kehittämäämme 
Projektisuunnitelmaa.

2.2.4 Me suoritamme kaikki hankkeen sopimuksen mukaiset tehtävät Allianssisopimuksen, kaupallisen 
mallin  ja  Projektisuunnitelman  mukaisesti. Tilaaja  ja  Allianssin  johtoryhmä  voivat  molemmat 
erikseen  määrätä  tarkastuksen,  jotta  varmistetaan  Allianssisopimuksen  ja  kaupallisen  mallin 
noudattaminen.  Tarkastuksen  suorittaa  Allianssin  talousasiantuntija  tai  muussa  kuin 
taloudellisessa asiassa ulkopuolinen ja riippumaton tarkastaja, joka toteaa tarkastusraportissaan, 
onko  Allianssisopimusta  ja  kaupallista  mallia  noudatettu  ja  miltä  osin  mahdollisia  korjauksia 
edellytetään tehtäväksi. Tarkastaja on salassapitovelvollinen, paitsi suhteessa kolmansiin, myös 
suhteessa muihin tämän sopimuksen Osapuoliin tarkastuksen yhteydessä saamistaan liike- ja 
ammattisalaisuuksista kohdassa 15.1.1 tarkoitetulla tavalla. Tällaiseen tarkastukseen liittyen: 

a) me  järjestämme  pääsyn  niihin  asiakirjoihin  ja  tiloihin,  joita  tarvitaan  tarkastuksen 
suorittamiseen.

b) tulemme välittömästi korjaamaan puutteet 

2.3 Sopimusosapuolet ryhmittymänä

2.3.1 Jos  Suunnittelija  ja  Rakentaja  ovat  muodostaneet  ryhmittymän  osallistuessaan 
sopimusosapuolena tähän sopimukseen:

a) ryhmittymän  pitää  toimittaa  Tilaajalle  kopio  lopullisesta  yhteistyösopimuksestaan,  mikäli 
tällainen on tehty;

b) ryhmittymän osapuolet eivät saa muuttaa yhteistyösopimustaan tai mitään ryhmittymän osaa 
ilman Tilaajan suostumusta;

c) ryhmittymän  osapuolten  tulee  hyväksyä  ja  sopia,  että  kaikki  yhteistyösopimukseen  tai 
ryhmittymän  osapuolten  suhteisiin  liittyvät  velvollisuudet  tai  sitoumukset  ovat  toissijaisia 
tässä sopimuksessa esitettyihin sitoumuksiin nähden ristiriitatilanteissa;

d) ryhmittymän  sisäisestä  hallinnosta  ja  keskinäisestä  yhteistyösopimuksesta  aiheutuvat 
kustannukset eivät ole korvattavia kustannuksia.
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3 Allianssin johtoryhmä

3.1 Perustaminen, vastuualueet ja päätäntävalta

3.1.1 Me olemme perustaneet Allianssin johtoryhmän (AJR), jolla on seuraavat tehtävät:  

a) käyttää Allianssin ylintä päätäntävaltaa.

b) tässä sopimuksessa sovitun lisäksi asettaa tai täsmentää menettelytavat ja antaa strategisia 
ohjeita Allianssille.

c) määrittelee toimintavaltuudet hankkeen asiantuntijoille.

d) nimittää uuden Allianssin projektipäällikön, mikäli  Projektipäällikköä vaihdetaan sopimuksen 
aikana.

e) tarkastaa ja hyväksyä Allianssin projektipäällikön ehdotukset Allianssin projektiryhmän uusiksi 
jäseniksi, mikäli projektiryhmän jäseniin tulee muutoksia.

f) tukee Allianssin Projektipäällikköä ja APR:ää. 

g) pitää yhteyttä Tilaajaan sekä toteuttaa Tilaajan päätökset ja ohjeet Tilaajalle kohdassa 3.4.1 
varattujen oikeuksien mukaisesti.

h) ratkaisee päätäntävaltaansa kuuluvat erimielisyydet.

i) tarkastaa  ja  hyväksyä  Allianssin  Projektisuunnitelma  ja  siihen  myöhemmin  mahdollisesti 
tehtävät muutokset. 

j) varmistaa, että Toteutusvaiheen tehtävät toteutetaan tämän sopimuksen ja Kehitysvaiheessa 
kehitettävän Allianssin Projektisuunnitelman mukaisesti.

k) valvoo Allianssin toimintatapoja ja suoritusta niin, että Allianssin tavoitteet toteutuvat.

l) näyttää esimerkkiä ylimmän johdon osallistumisesta ja sitoutumisesta Allianssin periaatteisiin.

m)kannustaa allianssiorganisaatiota erinomaisiin tuloksiin.

n) hyväksyä Allianssin kustannus- ja avaintulostavoitteet

o) hyväksyä hankinnat, jotka sille on osoitettu Projektisuunnitelmassa

p) vahvistaa taloudellinen loppuselvitys ja päättää bonusten ja sanktioiden jaosta

q)määrittää  alihankintasopimusten  keskeiset  ehdot,  jotka  tulee  sisällyttää  kaikkien 
alihankkijoiden sopimuksiin

r)voi  määrätä  osapuolen  vaihtamaan hankkeessa  työskentelevän  avainhenkilön,  jos  henkilön 
vaihtaminen on Hankkeen parhaaksi –periaatteen mukaista.

3.2 Osapuolten edustus

3.2.1 Meillä  jokaisella  osapuolella  (Tilaaja,  Arkkitehtisuunnittelija,  Erikoissuunnittelijat,  Rakentaja  ja 
Talotekniikkaurakoitsija) on oikeus nimetä jäsenet AJR:ään seuraavasti: Tilaaja nimeää neljä (4) 
jäsentä ja heille kullekin varajäsenet. Palveluntuottajina olevat yritykset voivat jokainen nimetä 
AJR:ään  yhden  (1)  jäsenen  ja  tälle  varajäsenen  siten,  että  samaan  konserniin  kuuluvista 
yrityksistä on kuitenkin vain yksi  edustaja AJR:ssä.   Lisäksi  me voimme erikseen sopia,  että 
osapuolella voi olla enemmänkin kuin edellä mainittu määrä AJR:n jäseniä. 

3.2.2 Allianssin johtoryhmään kuuluvat henkilöt on nimetty liitteessä Allianssin organisaatio:

3.2.3 Jokaisen osapuolen tulee varmistaa, että AJR:n jäsenillä on tarvittava toimivalta suorittaa hänelle 
tämän  sopimuksen  mukaisesti  AJR:n  jäsenenä  kuuluvat  tehtävät  ja  vastuut.  Olemme  kaikki 
valtuuttaneet AJR:n jäsenen tekemään päätökset AJR:ssä kaikista niistä asioista, jotka tämän 
sopimuksen  mukaan  kuuluvat  AJR:n  toimivaltaan.  AJR:n  jäsenellä  on  oltava  organisaation 
nimenkirjoitusoikeus.

3.2.4 Voimme vaihtaa AJR:n jäsenen uuteen jäseneen tai  nimetä sijaisen vain muiden Osapuolten 
hyväksynnällä. 
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3.2.5 Jos  kaikki  muut  AJR:n  jäsenet  sitä  vaativat  yksimielisellä  päätöksellä,  olemme  velvollisia 
vaihtamaan yksittäisen AJR:n jäsenen tilalle uuden jäsenen. Allianssin Projektipäällikkö ei voi olla 
AJR:n jäsen, mutta hän osallistuu AJR:n kokouksiin, joissa hänellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus.

3.3 AJR:n kokoukset ja päätöksenteko

3.3.1 AJR:n kokous pidetään vähintään kerran kuukaudessa, ellei AJR muuta sovi.

3.3.2 AJR voi tehdä päätöksen vain, jos

a) vähintään yksi jokaisen osapuolen nimittämistä AJR:n jäsenistä on läsnä kokouksessa ja 

b) päätös  on  yksimielinen  eli  kaikki  kokouksessa  läsnä  olevat  AJR:n  jäsenet  kannattavat 
päätöstä (jokaisella kokouksessa läsnä olevalla AJR:n jäsenellä on siten niin sanottu veto-
oikeus päätöksenteossa). Mikäli yksimielistä päätöstä ei jossakin asiassa saavuteta, AJR voi 
siirtää asian seuraavaan kokoukseen ja hakea asiaan ratkaisua kokousten välillä esimerkiksi 
työpajatyöskentelyn tai ulkopuolisen asiantuntijan avulla. Mikäli yksimieliseen päätökseen ei 
edelleenkään  päästä,  AJR:n  tulee  aloittaa  asiassa  viipymättä  kohdassa  16  tarkoitettu 
menettely.

Johtoryhmän jäsen saa valtuuttaa sijaisen,  jos AJR:n kokouksen päätöksentekotoimivalta sitä 
edellyttää. 

3.3.3 AJR:n tulee kirjata kaikki päätöksensä ja toimenpiteensä seuraavan menettelyn mukaisesti: 

a) AJR:n tulee nimetä sihteeri AJR:lle. Sihteeri on nimetty liitteessä Allianssin organisaatio.

b) Sihteerin  tulee  toimittaa  AJR:n  jäsenille  hyvissä  ajoin  ennen  kokousta  esityslista 
kokouksessa käsiteltävistä asioista.

c) Sihteerin tulee osallistua kaikkiin AJR:n kokouksiin ja tehdä pöytäkirja kaikista päätöksistä ja 
sovituista  toimenpiteistä  sekä  kirjata  ne  asiat,  joista  ei  kokouksen  aikana  päästy 
yksimielisyyteen  mukaan  lukien  erimielisyyksien  pääasialliset  syyt.  Sihteerin  tulee  laatia 
pöytäkirja kokouksen aikana. 

d) Ennen jokaisen kokouksen päätöstä AJR:n tulee tarkastaa sihteerin muistiinpanot ja korjata 
niitä tarpeen mukaan siten, että AJR saa sovittua sanamuodon, joka luotettavasti kuvaa sen 
päätöksiä  ja  sovittuja  toimia  (“AJR:n  pöytäkirja  AJR:n  päätöksistä  ja  sovituista 
toimenpiteistä”).

e) Sihteerin  tulee  toimittaa  AJR:n  pöytäkirja  jokaiselle  AJR:n  jäsenelle  ja  Allianssin 
projektipäällikölle kolmen arkipäivän kuluessa kokouksen jälkeen.

3.4 Tilaajan oikeudet ja velvollisuudet

3.4.1 Vaikka tarkoituksena on, että kaikki päätökset, jotka vaikuttavat työhön Allianssin alaisuudessa, 
tehdään  yhteisesti,  hyväksymme,  että  Tilaaja  tekee  yksipuolisesti  lopulliset  päätökset 
seuraavissa asioissa (“Tilaajalle varatut oikeudet”):

a) Töiden keskeytys ja/tai uudelleen aloitus kohtien 12.1.1 ja 12.1.2 mukaisesti. 

b) Tämän sopimuksen irtisanominen kohdan 13 mukaisesti. 

c) hankkeen toiminnalliset vaatimukset, laajuus ja suunnittelua ohjaavat periaatteet. 

d) yhteydenpito tiedotusvälineisiin, ellei erikseen muuta sovita.

e) yhteydet lupaviranomaisiin ja sidosryhmiin, ellei erikseen muuta sovita.

f) kaikki  muut  asiat,  jotka  tämän sopimuksen  mukaisesti  annettaan  Tilaajan  päätettäväksi, 
määrättäväksi tai ohjattavaksi.

g) Kanta-Hämeen  sairaanhoitopiirin  kuntayhtymän  toimintaan  liittyvien  viranomaisohjeiden 
antaminen

h) Päättää  kohdan  2.2.4  mukaisesta  talousasiantuntijasta  ja  muussa  kuin  taloudellisessa 
asiassa mahdollisesta muusta ulkopuolisesta tarkastajasta ja vastaa niiden kustannuksista. 

Hankkeen  aikana  voimaan  tulevien,  Tilaajan  yksipuolisiin  päätöksiin  liittyvien  muutosten 
vaikutukset  otetaan  huomioon  suunnittelussa,  tavoitekustannuksissa,  Palkkiossa  sekä 
Avaintulosalueissa.
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3.4.2 Tilaajan edustajan tulee ilmoittaa AJR:lle ohjeistaan, määräyksistään tai päätöksistään Tilaajan 
oikeuksien käytössä niin pian kuin mahdollista, jotta minimoidaan kustannukset, myöhästymiset 
ja häiriöt hankkeen tehtävien suorittamiselle.

3.4.3 Jos Palveluntuottajalle aiheutuvat kustannukset sen noudattaessa Tilaajan oikeuksiin perustuvaa 
ohjetta, päätöstä tai  määräystä ovat  kaupallisen mallin mukaisia korvattavia kustannuksia,  ne 
korvataan Palveluntuottajalle sen mukaisesti.

3.5 Palveluntuottajan oikeudet ja velvollisuudet

3.5.1 Vaikka tarkoituksena on, että kaikki päätökset, jotka vaikuttavat työhön Allianssin alaisuudessa 
tehdään yhteisesti,  hyväksymme, että Palveluntuottaja tekee yksipuolisesti lopulliset päätökset 
seuraavissa asioissa (”Palveluntuottajalle varatut oikeudet”):

a) Sopimuksesta vetäytyminen kohdan 12.1.4 mukaisesti, ja
b) kaikki  muut  asiat,  jotka  tämän  sopimuksen  mukaisesti  annetaan  Palveluntuottajan 

päätettäväksi, määrättäväksi tai ohjattavaksi.

4 Hankkeen resurssit

4.1 Hankkeen resurssien hankinta

4.1.1 Me tulemme käyttämään omia resurssejamme yhdistettynä tarvittaessa ulkopuolisilta toimittajilta 
hankittaviin resursseihin suorittaaksemme hankkeen tehtävät  Projektisuunnitelman mukaisesti. 
Kaikki resurssit tullaan valitsemaan ”Hankkeen parhaaksi” -periaatteella.

4.2 Allianssin projektiryhmä 

4.2.1 Olemme  perustaneet  Allianssin  projektiryhmän  (APR),  joka  on  nimetty  liitteessä  olevassa 
Projektisuunnitelmassa. Allianssin projektiryhmän tehtävänä on johtaa ja koordinoida Allianssin 
päivittäistä toimintaa sekä johtaa hanketta.

4.2.2 Allianssin  projektiryhmä  muodostuu  hankkeen  Osapuolten  edustajista  ja  vähintään  kaksi  (2) 
APR:n jäsenistä tulee Tilaajaosapuolelta.  

4.2.3 Emme saa poistaa ketään APR:n kuuluvaa henkilöä APR:stä ilman AJR:n hyväksyntää. AJR:n 
tulee antaa hyväksyntä henkilön vaihdokselle, jos se johtuu työpaikan vaihdoksesta, työkyvyn 
menettämisestä  tai  muusta  vastaavasta  syystä.  Muutoin  henkilöiden  vaihdoksiin  sovelletaan 
Hankkeen parhaaksi periaatetta.

4.2.4 Avainhenkilön vaihtaminen edellyttää aina kaikkien sopimusosapuolten hyväksyntää ja  AJR:n 
päätöstä.  Avainhenkilöä  ei  voi  vaihtaa  kesken  Kehitys-  tai  Toteutusvaiheen,  kuin  Force 
Majortekijään  (työkyvyn  olennainen  heikentyminen,  työnantajan  vaihtuminen  tms.)  vedoten. 
Mikäli  Palveluntuottajan  jäsenyritys  vaihtaa  Projektipäällikön  muusta  kuin  edellä  mainitusta 
syystä,  seuraa  siitä  100.000  €  /  vaihdettu  henkilö,  korvaus  Tilaajalle,  joka  Palveluntuottajan 
jäsenyrityksen tulee suorittaa.. Muiden nimettyjen avainhenkilöiden vaihtamisesta seuraa 50.000 
€ / vaihdettu henkilö, korvaus Tilaajalle, joka Palveluntuottajan jäsenyrityksen tulee suorittaa. 

4.2.5 APR:n  tehtäviin  kuuluvat  suunnittelutehtävät,  projektinjohtotehtävät  (sisältäen 
projektisuunnittelun,  projektin  ohjauksen  ja  raportoinnin,  toteutussuunnittelun  ohjauksen, 
hankintatoimen  ja  rakennustöiden  johtamisen),  työmaan  johtotehtävät,  vastaanotto-  ja 
käyttöönottotehtävät sekä takuuvaiheen tehtävät Projektisuunnitelman mukaisesti. 

4.2.6 APR koordinoi hankkeen Osapuolten yhteistyötä ja huolehtii siitä, että alikonsultit ja aliurakoitsijat 
ovat tietoisia hankkeen tavoitteista, etenemisestä ja suorituksensa muista hankkeeseen liittyvistä 
toimintavelvoitteista.

4.2.7 APR:n  velvollisuutena  on  pitää  AJR ja  muut  erikseen  sovitut  osapuolet  tietoisena  hankkeen 
etenemisestä  ja  informoida AJR:ää kaikista  hankkeelle  merkityksellisistä  seikoista.  APR:n  on 
tiedotettava  havaitsemistaan  ongelmista  välittömästi  AJR:lle  ja  esitettävä  niiden 
ratkaisuehdotukset.
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4.2.8 APR tekee perustellun esityksen kaikista niistä suoritukseensa liittyvistä asioista, jotka hankkeen 
läpiviennissä vaativat AJR:n päätöstä. Esitykset on valmisteltava niin ajoissa, että AJR:lle jää 
riittävä  aika  päätöksenteon  perusteisiin  perehtymiseen  ja  päätöksen  harkintaa  varten. 
Tärkeimmät aikatauluun vaikuttavat päätöstä vaativat asiat on yksilöitävä Projektisuunnitelmassa 
ja hyväksytettävä AJR:llä.

4.2.9 APR informoi AJR:ää välittömästi,  jos tavoitteiden saavuttaminen vaarantuu ja ehdottaa oma-
aloitteisesti korjaavia toimenpiteitä.

4.2.10 APR vastaa hankkeen ammattimaisesta ja ennakoivasta kustannusohjauksesta ja -seurannasta 
ja  valmistelee  esitykset  hankinnoista  AJR:lle  Projektisuunnitelman  mukaisesti.  APR  raportoi 
AJR:lle tehdyt sopimukset, sidotut kustannukset ja tavoitebudjetin toteutuskustannusennusteen 
kuukausittain.

4.2.11 APR  hyödyntää  aktiivisesti  ja  Projektisuunnitelman  mukaisesti  kustannusseuranta-  ja  -
toteutumatietoa  suunnittelunohjauksessa  ja  hankintatoimessa  sekä  muussa 
urakkasuorituksessaan.  Havaitessaan  tai  ennakoidessaan  tavoitekustannuksen  ylittymisen 
uhkaa,  APR  informoi  viipymättä  AJR:ää  ja  ryhtyy  tarvittaviin  korjaustoimiin  AJR:n  ohjeiden 
mukaisesti.

4.2.12 APR huolehtii siitä, että alikonsultit ja aliurakoitsijat sitoutetaan toimimaan hankkeen toteutusta ja 
koko  Allianssin  tavoitteita  sekä  yhteistoimintaa  tukevalla  tavalla  ja  Projektisuunnitelman 
mukaisesti.  Suunnittelunohjaus-  ja  johtamistehtävät  sekä  suunnittelun  aikataulu  on  esitetty 
Projektisuunnitelmassa.

4.3 APR:n kokoukset ja päätöksenteko

4.3.1 APR kokoontuu niin usein kuin APR:n jäsenet katsovat tarpeelliseksi tai kun sen tulee AJR:n 
määräyksen tai Allianssin Projektisuunnitelman mukaisesti kokoontua. 

4.3.2 Jos  APR  ei  ole  muuta  sopinut,  Allianssin  Projektipäällikkö  toimii  APR:n  kokousten 
puheenjohtajana. 

4.3.3 Allianssin  Projektipäällikkö  on valtuutettu  tekemään päätökset  AJR:n  määrittämän toimivallan 
rajoissa. Kuitenkin Allianssin projektipäällikön:

a) tulee neuvotella APR:n jäsenten kanssa tarkoituksena saavuttaa yhteisymmärrys kaikissa 
asioissa, jotka koskevat hankkeen tehtäviä.

b) osoittaa  sellaista  johtajuutta,  joka  varmistaa,  että  kaikilla  hänen päätöksillään  on  APR:n 
kaikkien jäsenten tuki; tämä koskee myös niitä tilanteita, kun jotkut APR:n jäsenet olisivat 
tehneet erilaisen päätöksen, ja; 

c) tulee ilmoittaa AJR:lle, jos päätöksellä tai ohjeella ei ole APR:n tukea.

4.3.4 Ellei  AJR ole  antanut  muuta  määräystä  tai  ellei  Projektisuunnitelmassa  ole  muuta  määrätty, 
APR:n tulee pitää pöytäkirjaa kaikista  päätöksistä ja  sovituista toimista,  jotka tehdään APR:n 
kokouksissa. Pöytäkirjan kopio toimitetaan kokouksen jälkeen niin pian kuin mahdollista kaikille  
APR:n sekä AJR:n jäsenille, ellei AJR ole antanut muuta ohjetta.

4.4 Allianssin Projektipäällikkö 

4.4.1 Allianssin Projektipäällikkö tulee olemaan APR:n jäsen ja johtaja. Allianssin Projektipäällikkö on 
vastuussa  AJR:lle  hankkeen  tehtävien  toimittamisesta.  Allianssin  projektipäälliköllä  on 
Projektisuunnitelmassa määrätyt tehtävät ja erityisesti seuraavat päätehtävät:  

a) johtaa,  tukea  ja  neuvoa  sekä  luoda  ja  ylläpitää  Allianssin  korkeaa  suoritustasoa  läpi 
Allianssiorganisaation sisältäen aikatauluohjauksen ja –seurannan, kustannusohjauksen ja –
seurannan sekä laatuohjauksen ja -seurannan; 

b) tehdä päätökset päätäntävaltaansa kuuluvista asioista ja johtaa APR:n päivittäistä toimintaa;

c) osallistua AJR:n kokouksiin  ja  raportoida AJR:lle  tehtävien ja  tavoitteiden toteutumisesta 
sekä toteumaennusteesta ja ehdottaa toimenpiteitä;

d) panna täytäntöön AJR:n ohjeet ja päätökset;

e) suorittaa toimet, joita Allianssin projektipäälliköltä erityisesti vaaditaan tässä sopimuksessa; 
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f) ylläpitää Riskienhallintasuunnitelmaa ja vastaa sen mukaisista toimenpiteistä

g) huolehtii hankkeen sisäisestä viestinnästä

h) johtaa APR:n toimintaa

i) toimii AJR:n esittelijänä

j) toimii vuorovaikutuksessa AJR:n ja APR:n sekä kaikkien Sopimusosapuolten kanssa, ja

k) suorittaa muut tehtävät, joita AJR osoittaa.

4.4.2 Allianssin projektipäällikön tulee toimia sovituissa taloudellisissa ja muissa puitteissa, jotka on 
esitetty Allianssin Projektisuunnitelmassa tai jotka on hyväksytty AJR:ssä. Projektipäällikön tulee 
ohjata AJR:lle tai muulle Projektisuunnitelman mukaan päätäntävaltaiselle orgaanille  ne asiat, 
jotka eivät kuulu hänen toimivaltaansa. 

4.5 Allianssin projektipäällikön nimittäminen

4.5.1 Allianssin Projektipäällikkö on määritelty liitteessä Allianssin organisaatio. 

4.5.2 AJR voi erottaa ja korvata Allianssin projektipäällikön uudella milloin tahansa ja nimittää henkilön 
toimimaan  Allianssin  Projektipäällikkönä  väliaikaisesti,  jos  Allianssin  Projektipäällikkö  ei  ole 
käytettävissä tai mikäli Projektipäällikkö on erotettu eikä uutta varsinaista Projektipäällikköä ole 
vielä nimitetty. 

4.5.3 Allianssin  Projektipäällikkö  tai  väliaikainen  Allianssin  Projektipäällikkö  raportoi  AJR:lle  ja  hän 
osallistuu AJR:n kokouksiin. Projektipäällikkö ei kuitenkaan ole AJR:n jäsen. Projektipäällikkö ei 
osallistu  yksimielisen  päätöksen  tekoon  eikä  hänellä  ole  veto-oikeutta.  Projektipäälliköllä  on 
AJR:n kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. 

4.6 Päätoteuttaja

4.6.1 Hankkeen Päätoteuttajaksi on nimetty Allianssin Osapuoli XX.

Päätoteuttajan tulee vastata  kaikista  päätoteuttajan lakisääteisistä  velvoitteista  mukaan lukien 
verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta annetun lain (363/2013) ja työturvallisuuslain 
muuttamisesta annetun lain (364/2013) mukaiset päätoteuttajan velvoitteet. 

4.6.2 Päätoteuttaja nimeää ja ennen rakennustöiden aloittamista ilmoittaa kirjallisesti AJR:lle pätevän 
henkilön, joka APR:n edustajana huolehtii rakennuskohteen turvallisuuden ja terveyden kannalta 
tarpeellisesta  työmaan  yleisjohdosta  ja  Osapuolten  välisen  yhteistoiminnan  ja  tiedonkulun 
järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä rakennusalueen yleisestä siisteydestä ja 
järjestyksestä.  Edustaja  vastaa  myös  tilaajan  työturvallisuuskoordinaattorin  tehtävistä. 
Päätoteuttaja  huolehtii  ja  vastaa  siitä,  että  jokaisella  rakennustyömaalla  työskentelevällä  on 
työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä 
ilmi,  onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. 
Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi.

4.6.3 Päätoteuttaja huolehtii ja vastaa siitä, että jokaisella työmaalla  työskentelevällä työntekijällä on 
kulkulupa. Kulkuluvista pidetään rekisteriä,  mihin kirjataan työntekijöiden nimet ja syntymäajat 
sekä työnantajayritystiedot. 

4.6.4 Päätoteuttaja  laatii  työmaalle  yhteiset  ja  yleiset  turvallisuusohjeet  (sis.  mm. 
turvallisuussuunnitelman  ja  työmaa-alueen  käyttösuunnitelman)  ja  hyväksyttää  ne  AJR:llä. 
Päätoteuttaja sisällyttää laatimansa turvallisuusohjeistuksen alihankintasopimuksiinsa.

4.7 Alihankinta

4.7.1 Kun  Osapuoli  hankkii  ulkopuolisen  toimittajan  tämän  sopimuksen  täyttämiseen,  noudatetaan 
seuraavaa menettelyä: 

a) me varmistamme, että ulkopuolisen toimittajan hankinta ja sopimus tehdään Toteutusvaiheen 
allianssisopimuksen  ja  Projektisuunnitelman  sekä  niiden  ehtojen  mukaisesti,  jotka  AJR  on 
edellyttänyt sisällytettäväksi Paikkien alihankkijoiden sopimuksiin. 

b) kaikki  suoritukset,  jotka  Osapuoli  maksaa  ulkopuoliselle  toimittajalle  Toteutusvaiheen 
allianssisopimuksen ja Projektisuunnitelman mukaisesti, ovat korvattavia kustannuksia.
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c) me  varmistamme,  että  alihankintasopimukseen sisällytetään  ehto,  jonka  mukaan se  voidaan 
siirtää tämän sopimuksen kohdan 13.2.2 tarkoittamalla tavalla.

4.8 Aliallianssikumppani

4.8.1 Aliallianssikumppanin kanssa tehdään allianssisopimuksen ja sen kaupallisen mallin mukainen 
ns. aliallianssisopimus. Muun muassa aliallianssisopimuksen immateriaalioikeuksia, keskeytystä, 
irtisanomista,  poissulkemista,  vetäytymistä,  oikeussuojakeinoja,  vahingonkorvausta  sekä 
kaupallisen  mallin  korvattavia  kustannuksia  koskevien  ehtojen  tulee  olla  samanlaiset  kuin 
allianssisopimuksessa. Aliallianssikumppanilla  ei  kuitenkaan tule olemaan edustajaa allianssin 
johtoryhmässä.

5 Töiden suorittaminen

5.1 Töiden suorittaminen

5.1.1 Toteutusvaiheen töihin  kuuluvat  kaikki  suoritukset,  joita  yleissuunnitelmassa kuvatun  kohteen 
aikaansaaminen  edellyttää  tehtäväksi.  Lähtötiedot  ja  toteutusvaiheen  työsisältö  on  kuvattu 
toteutusvaiheen yleissuunnitelmassa ja toimintatavat Projektisuunnitelmassa.

5.1.2 Käytämme hankkeessa toimittajia ja/tai rakennustuotteita, joiden takuuaika työlle ja materiaaleille 
vastaa  vähintään  tämän  sopimuksen  mukaista  jälkivastuuaikaa  (5  vuotta).  Hankkeessa 
käytettävien ulkopuolisten toimittajien työn ja/tai rakennustuotteiden takuuaika voi olla 5 vuotta 
lyhyempi tai pidempi, jos AJR tai APR tekee tästä päätöksen Hankkeen parhaaksi –periaatteella. 

5.1.3 Tarkastamme rakennustavarat ja rakennusosat ennen kuin niitä aletaan käyttää sekä jatkuvasti  
työn aikana.

5.1.4 Suoritamme  järjestelmien  ja  laitteistojen  toiminnalliset  tarkastukset  käyttökokein 
Projektisuunnitelman mukaisesti.

5.2 Työturvallisuus

5.2.1 Allianssin Osapuoli XX vastaa päätoteuttajan työturvallisuuteen liittyvien tehtävien ja vastuiden 
hoitamisesta. Vastuuhenkilö on nimetty liitteessä 4 Allianssin organisaatio.

5.2.2 Olemme sitoutuneet toteuttamaan turvallisen työympäristön ja pyrimme ehkäisemään vahinkoja 
ja onnettomuuksia.  

5.2.3 Olemme  sitoutuneet  toimimaan  työssämme  turvallisesti  sekä  käyttämään  ammattitaitoista 
työvoimaa ja turvallisia työmenetelmiä sekä käyttötarkoitukseen sopivia koneita ja laitteita.

5.2.4 Noudatamme  kaikkia  työsuojeluun  liittyviä  lakisääteisiä  vaatimuksia  ja  Projektisuunnitelman 
ohjeita, suunnitelmia sekä menettelytapoja.

5.2.5 Hankkeessa noudatetaan voimassa olevia työturvallisuutta koskevia lakeja sekä viranomaisten 
määräyksiä ja päätöksiä.

5.3 Velvollisuudet lainsäädännön ja lupaehtojen mukaan 

5.3.1 Suoritamme tämän sopimuksen mukaisen tehtävämme ammattitaidolla ja noudatamme voimassa 
olevia rakentamista koskevia säädöksiä ja hyvää rakentamistapaa. 

5.3.2 Varmistamme, ettei mikään työsuoritus riko lakia tai lupaehtoja.  

5.3.3 Hankimme  kaikki  sopimuksen  täyttämiseksi  tarvittavat  luvat  ja  teemme  tarvittavat 
viranomaisilmoitukset  siltä  osin  kuin  niitä  ei  ole  hankittu  jo  ennen  tämän  sopimuksen 
allekirjoittamista.
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5.4 Työn laatu

5.4.1 Suoritamme  kaikki  työsuoritukset  Projektisuunnitelman  mukaisesti,  hyvällä  ammattitaidolla  ja 
laadukkaasti varmistaaksemme, että

a)  kaikkien  työsuoritusten  laatu  täyttää  suunnitteluperusteissa  ja  suunnitelmissa  esitetyt 
vaatimukset, ja

b) työn lopputulos soveltuu tarkoitettuun käyttöön ja täyttää lopputuotteelle asetetut laadulliset 
tavoitteet.

5.5 Työmaan hallinta ja hoitaminen

5.5.1 Tilaaja  varmistaa  pääsyn  työmaalle,  jotta  hankkeeseen  liittyvät  työt  voidaan  suorittaa  tämän 
sopimuksen mukaisesti. Sovimme että: 

a) pidämme hallinnassamme olevan työmaa-alueen turvallisena ja siistinä.

6 Hankkeen Toteutusvaihe

6.1 Yleisaikataulu

6.1.1 Suoritamme  kaikki  tarvittavat  toimenpiteet  tehdäksemme  hankkeen  mukaiset  työt 
Projektisuunnitelmassa esitetyn yleisaikataulun mukaisesti. 

6.1.2 Muutokset yleisaikatauluun tulee hyväksyttää AJR:llä.

6.2 Rakennusvaihe ja jälkivastuuvaihe

6.2.1 Hankkeen  Toteutusvaihe  muodostuu  rakennusvaiheesta  ja  jälkivastuuvaiheesta. 
Rakentamisvaihe alkaa Toteutusvaiheen allianssisopimuksen allekirjoittamisella. 

6.2.2 Hankkeen  rakennusvaihe  sisältää  töiden  toteuttamisen  Tilaajan  ja  AJR:n  hyväksymän 
yleissuunnitelman ja Projektisuunnitelman mukaisesti.

6.2.3 Hankkeen  jälkivastuuvaihe   alkaa,  kun  Projektisuunnitelman  mukaiset  rakennusvaiheen 
käyttökokeet  on  hyväksytysti  suoritettu  ja  Tilaaja  on  hyväksynyt  rakennusvaiheen  Allianssin 
tehtävät  vastaanottokokouksessa.  Vastaanottokokouksessa  kohteen  tulee  olla  laadittavan 
luovutusvaiheen suunnitelman mukaisessa valmiudessa.

6.3 Jälkivastuuaika ja hankkeen lopullinen valmistuminen

6.3.1 Vastaamme  hankkeen  Toteutusvaiheen  suorituksen  mukaisuudesta,  mukaan  lukien  kaikki 
suunnittelu- ja rakennustyöt, viisi (5) vuotta hankkeen rakennusvaiheen vastaanotosta.

6.3.2 Me  olemme  velvollisia  korjaamaan  suorituksessamme  hankkeen  jälkivastuuaikana ilmenneet 
Virheet, jotka aiheutuvat meistä riippuvista syistä.

6.3.3 Palveluntuottajalle  Virheiden  korjauksesta  aiheutuvat  kustannukset  ovat  Korvattavia 
kustannuksia. 

Jälkivastuuajalla kohteen huolto ja muu ylläpito ei kuulu allianssin tehtäviin.

Jälkivastuuaikana  meidän  tulee  pyytää  ja  saada  Tilaajan  hyväksyntä  suorittamistamme 
tehtävistä. Jälkivastuuajan jälkeen hanke päättyy.

6.3.4 Jälkivastuuajan jälkeen Palveluntuottaja ei ole vastuussa muusta kuin kohdassa 17 tarkoitetusta 
vahingonkorvauksesta.
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7 Kustannukset ja maksut 
palveluntuottajille

1.1 Hankkeen kustannukset

1.1.1 Hankkeen Tavoitekustannus on X €, alv 0 %. Tavoitekustannus sisältää sekä KAS- että TAS-
vaiheessa (rakentamis- ja jälkivastuuvaihe) Palveluntuottajalle suoritettavat maksut sekä Tilaajan 
kustannukset kaupallisen mallin mukaisesti (liite X).

1.1.2 Tilaaja  sitoutuu  maksamaan  Allianssin  työtä  vastaan  asiantuntijatyön  korvauksen, 
rakennushankinnat,  Palkkion  ja  mahdollisen  bonuksen  yhteisarvon  Kaupallisen  mallin 
periaatteiden mukaisesti. 

7.1 Palveluntuottajalle suoritettavat maksut

7.1.1 Tilaaja  suorittaa  Palveluntuottajille  korvauksen  hankkeen tehtävien  suorittamisesta  ja  muiden 
velvollisuuksien täyttämisestä seuraavasti:

a) Korvattavat  kustannukset  ja  Palkkion  sekä  Kannustinjärjestelmän  mukaisen  mahdollisen 
bonuksen  liitteen 1 Kaupallisen mallin mukaisesti;

b) arvonlisävero kohdan 7.3 mukaisesti, ja 

c) maksut,  jotka  Tilaaja  on  velvollinen  korvaamaan  Palveluntuottajille  tämän  sopimuksen 
mukaisesti.

7.2 Arvonlisävero

7.2.1 Osapuolten tulee olla rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi. Tähän sopimukseen sovelletaan 
kulloinkin voimassa olevia arvonlisäverotusta koskevia säännöksiä.

7.3 Laskut ja maksut

7.3.1 Hankkeen laskut tulee toimittaa Tilaajan ilmoittamaan osoitteeseen.

7.3.2 Laskutus  suoritetaan  seuraavasti:  14  vuorokauden  laskutusvälillä  Rakentajan  Korvattavat 
kustannukset ja  kuukauden laskutusvälillä  Rakentajan Palkkio  sekä Suunnittelijan Korvattavat 
kustannukset  ja  Palkkio.  Laskussa tulee olla  eroteltuna erikseen Korvattavat  kustannukset  ja 
Palkkio-osuus.

7.3.3 Ennen  laskun  toimittamista  Tilaajan  ilmoittamaan  osoitteeseen  tulee  Allianssin  (laskujen 
tarkastajan) tarkastaa laskutusesityksen oikeellisuus ja laskutuskelpoisuus. Tämä tarkastus tulee 
tehdä  viipymättä  ja  viimeistään  7  päivän  kuluessa  laskutusesityksen  saapumisesta. 
Laskutusesityksen hyväksytyt osat ovat laskutuskelpoisia tarkastuksen jälkeen. Siltä osin kuin 
laskuntarkastaja  katsoo,  että  laskutusesitys  ei  ole  hyväksyttävissä,  hänen  tulee  viipymättä 
toimittaa  Palveluntuottajalle  perusteltu  lisäselvityspyyntö.  Lasku  päivätään  tarkastajan 
hyväksyntäpäivämäärälle  ja  toimitetaan  välittömästi  tämän  jälkeen  laskutusosoitteeseen. 
Hyväksytyn laskun maksuaika on 14 vrk. Jos Tilaajan maksusuoritus myöhästyy, Tilaajan tulee 
suorittaa myöhässä olevalle suoritukselle korkolain mukaista viivästyskorkoa. 

7.3.1 Laskussa on oltava mainittuna Tilaajan laskun käsittelyssä tarvittavat tiedot.

7.3.2 Hankkeen  Toteutusvaiheen  suorituksesta  laskutusvälillä  syntyneet  Korvattavat  kustannukset 
Tilaaja maksaa Palveluntuottajille toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

7.3.3 Tilaaja  maksaa  Palkkion  Palveluntuottajalle  sovitun  maksuerätaulukon  ja  laskutusvälillä 
toteutuneiden korvattavien kustannusten mukaisesti. 

7.3.4 Allianssin  Kannustinjärjestelmään  liittyvät  bonukset  ja  sanktiot  maksetaan  kaupallisen  mallin 
mukaisesti.  

7.3.5 Jos Palveluntuottaja haluaa maksun materiaaleista, jotka ovat varastoituna työmaalla tai jossain 
muualla,  mutta joita ei  ole vielä sisällytetty Allianssitöihin,  tällöin Tilaajan niin vaatiessa tulee 
Palveluntuottajan esittää todiste, joista ilmenee että:  
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a) materiaalit ovat olemassa,

b) omistusoikeus siirtyy Tilaajalle maksun yhteydessä tai sitä ennen ja 

c) materiaaleja säilytetään asianmukaisesti, ne on merkitty Tilaajan omaisuudeksi ja vakuutettu 
Tilaajan ja kyseisen Palveluntuottajan nimissä.

7.3.6 Omistusoikeus kaikkeen hanketta varten hankittuun irtaimeen kalustoon, laitteisiin, materiaaleihin 
ja  varusteisiin,  jotka  on  maksettu  Palveluntuottajalle  kohdan  7.2  mukaisesti,  siirtyy  Tilaajalle 
maksuhetkellä.

7.3.7 Palveluntuottajat  hyväksyvät,  että  maksut  Tilaajalta  ovat  vain  maksu,  mutta  eivät  todiste, 
hankkeen mukaisten tehtävien suorittamisesta tämän sopimuksen mukaisesti. 

7.4 Ennakkomaksu

Palveluntuottajan  ei  tarvitse  rahoittaa  maksuliikennettä.  Tilaaja  suorittaa  Suunnittelijalle  ja 
Rakentajalle  ennakkona  5  %  Toteutusvaiheen  budjetin  mukaisista  kustannuksista. 
Ennakkomaksu ja toteutuneet Toteutusvaiheen kustannukset tasataan Toteutusvaiheen lopussa.

7.5 Läpinäkyvyys, asiakirjojen säilyttäminen ja auditoinnit 

7.5.1 Kaikki  maksut  Osapuolten  välillä  on  tärkeää  hallinnoida  siten,  että  kaikilla  Osapuolilla  on 
mahdollisuus varmistaa maksujen sopimuksenmukaisuus.

7.5.2 Meidän kaikkien tulee arkistoida

a) kirjanpitoon  liittyvät  laskut  ja  kuitit,  joka  on  suoritettu  hyvää  kirjanpitotapaa noudattaen  ja 
esittää  kaikki  maksut  ja  kustannukset,  jotka  ovat  aiheutuneet  hankkeen  tehtävien 
suorittamisesta ja 

b) kaikki muu dokumentaatio ja asiakirjat, jotka olemme laatineet hankkeen tehtävien tuottamista 
varten.

Arkistointivelvoite jatkuu kunnes on kulunut viisi vuotta sopimuksen päättymisestä.

7.5.3 Allianssin talousasiantuntija tai  muu Osapuolista ulkopuolinen ja riippumaton tarkastaja voivat 
sopimuksen päivämäärästä alkaen viiden vuoden ajan sopimuksen päättymisen jälkeen milloin 
tahansa tarkastaa mitä tahansa dokumentaatiota, joka on laadittu hankkeen tehtävien tuottamista 
varten. Tällaisen mahdollisen tarkastuksen vuoksi

a) jokainen  sopimuksen  Osapuoli  järjestää  edellä  tarkoitetulle  tarkastajalle  pääsyn  kaikkeen 
tarkastuksen kannalta tarpeelliseen aineistoon ja 

b) Palveluntuottajalle  tullaan  suorittamaan  lisämaksuna  puuttuvat  suoritukset  tai 
Palveluntuottajan tulee palauttaa liikaa maksetut suoritukset.

8 Laajuuden ja laatutason 
muutokset ja tavoitteiden asettaminen

8.1 Oikeus laajuuden ja laatutason muutoksiin 

8.1.1 Allianssin työn kohteen laajuus ja laatutaso kuvataan teknisissä suunnitelmissa Kehitysvaiheen 
aikana.  Lisäksi  kehitysvaiheen  aikana  Allianssin  tehtäviin  kuuluu  luoda  toteutusvaiheen 
sopimuksen  liitteeksi  asiakirja,  johon on  kuvattu toimintamalli,  kuinka  käsitellään  mahdolliset 
laajuus-  tai  laatutason  muutokset,  joiden vaikutukset  otetaan  huomioon  Palkkiossa, 
Tavoitekustannuksessa ja Avaintulosalueissa.

8.1.2 Tilaaja voi toteutusvaiheessa määrätä AJR:ää suorittamaan laajuuden tai laatutason muutoksen 
siten,  että  tämän  muutoksen  vaikutukset  otetaan  vastaavasti  huomioon  Palkkiossa, 
Tavoitekustannuksessa ja  Avaintulosalueissa.  Laajuuden tai  laatutason muutoksiksi  katsotaan 
myös muutokset  yhteisesti  sovittuihin  suunnittelu-  ja  toiminnallisuusratkaisuihin,  kohdan 3.4.1 
mukaisten yksipuolisten päätösten vaikutukset sekä lainsäädännölliset muutokset, joiden vuoksi 
rakennusosien  tyyppiä  joudutaan  merkittävästi  muuttamaan  tai  tekemään  määrällisesti 
enemmän,  jos  lainsäädäntömuutosta  ei  ole  ammattimaisesti  toimien  voitu  aikaisemmin  ottaa 
huomioon.
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8.1.3 AJR tekee päätöksen muutoksen vaikutusten määrästä.

8.1.4 AJR:llä  ei  ole  toimivaltaa  päättää  laajuuden muutoksesta  ilman Tilaajan  määräystä.  AJR voi 
kuitenkin milloin tahansa suositella Tilaajalle laajuuden muutosta.

8.2 Riskienhallintasuunnitelma

8.2.1 Hankkeen aikana kartoitamme yhdessä hankkeen toteuttamiseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet 
ja 

a) sovimme sellaisista riskeistä, jotka kuuluvat Tilaajan vastuulle,

b) sovimme sellaisista riskeistä ja mahdollisuuksista, jotka vaarantavat hankkeen ja Allianssin 
onnistumisen, ja kirjaamme ne toimenpiteineen Riskienhallintasuunnitelmaan mukaan lukien 
takuuvaiheen riskit ja mahdollisuudet, ja

c) teemme hankkeen tavoitekustannukseen varauksia riskejä ja mahdollisuuksia varten.

8.2.2 Sovimme, että muut kuin kohtaan 8.2.1 a) liittyvät riskit ja mahdollisuudet jaetaan yhteisesti siten, 
että  otetaan  huomioon  Palveluntuottajan  taloudellisen  riskin  ja  mahdollisuuden  rajaus 
Kaupallisen mallin mukaisesti, siitä huolimatta:

a) että nämä riskit ja mahdollisuudet eivät välttämättä ole meistä kenenkään hallittavissa.

b) että emme ole tehneet varauksia kustannusarvioon näitä riskejä ja mahdollisuuksia varten. 

c) olisiko meidän pitänyt  pystyä etukäteen ottamaan huomioon nämä riskit  ja  mahdollisuudet 
tehdessämme kustannusarviota.

8.2.3 Ylivoimaisen esteen osalta sovelletaan kohtaa 18. 

8.3 Tavoitteisiin liittyvien muutosten ilmoittaminen ja hyväksyminen 

8.3.1 Kohdan 8.2.1 riskien ja mahdollisuuksien tai ylivoimaisen esteen toteutuessa, Projektipäällikkö tai 
kuka tahansa APR:n jäsen voi ilmoittaa tästä AJR:lle. Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

a) kuvaus tapahtumasta tai olosuhteista sekä ne perusteet, jotka voivat muuttaa tavoitteita. 

b) yhteenveto ehdotetuista vaihtoehdoista tapahtuman tai olosuhteiden hoitamisessa.

c) alustava arvio jokaisesta vaihtoehdosta ja sen vaikutuksesta avaintulostavoitteisiin, jos riskit 
tai mahdollisuudet toteutuvat ja sen oletetaan muuttavan tavoitteita.

d) ehdotus  ajanjaksosta,  jonka  kuluessa  AJR:n  tulisi  tehdä  päätös  kohdan  8.3.2  mukaisista 
toimenpiteistä.

8.3.2 Kun  AJR  on  vastaanottanut  edellä  mainitun  ilmoituksen,  sen  tulee  päättää  niin  pian  kuin 
mahdollista,  muuttaako  tapahtuma  tai  olosuhde  tavoitteita  mukaan  lukien  Tavoitekustannus. 
Pääperiaatteena  päätöksenteossa  on,  että  tavoitteita  muutetaan,  mikäli  riskiä  ei  ole  sovittu 
yhdessä kannettavaksi. . AJR:n tulee päättää myös jokaisen avaintulostavoitteen muutos.

8.3.3 Avaintulostavoitteita  ei  tulla  muuttamaan  missään  muissa  olosuhteissa  kuin  edellä  kohdissa 
3.4.1, 8.1.2 ja 8.2.1 tarkoitetuissa tilanteessa, sellaisen lainsäädäntömuutoksen vuoksi, jota ei 
voitu  tunnistaa  tätä  sopimusta  allekirjoitettaessa,  sekä  kohdan  18  ylivoimaisen  esteen 
tilanteessa.

9 Vakuutukset

9.1 Vakuutussuunnitelman mukaiset vakuutukset

Sopimusosapuolet  ovat  laatineet  Kehitysvaiheessa  hanketta  koskevan vakuutussuunnitelman, 
jonka AJR on hyväksynyt.  Osapuolten tulee heti  tämän Toteutusvaiheen allianssisopimuksen 
allekirjoittamisen  jälkeen  ottaa  Toteutusvaihetta  koskevat  vakuutukset  vakuutussuunnitelman 
mukaisesti.  
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10 Vakuudet

10.1.1 Ennakkomaksun  saava  Palveluntuottaja  on  velvollinen  antamaan  Tilaajalle  ennakkomaksun 
vakuuksiksi joko raha- tai vakuutuslaitoksen antaman omavelkaisen takauksen, rahalaitokseen 
tehdyn  rahatalletuksen,  emoyhtiön  antaman  omavelkaisen  takauksen  tai  muun  Tilaajan 
hyväksymän vakuuden. Vakuuden tulee olla voimassa X.X.X saakka.

10.1.2 Jos  Palveluntuottajan  antaman  vakuuden  arvo  muuttuu,  tai  Palveluntuottajan  toteuttaman 
osuuden arvo muuttuu siinä määrin, että vakuus ei enää vastaa sovittua vakuuden määrää, on 
vakuutta Tilaajan tai Palveluntuottajan esittämästä vaatimuksesta tarkistettava vastaavasti.

10.1.3 Palveluntuottajan on huolehdittava siitä, että kaikki vaadittavat vakuudet toimitetaan määräajassa 
ja että ne ovat voimassa, kunnes kaikki vakuuksien palauttamiselle asetetut ehdot on täytetty.

10.1.4 Palveluntuottajan on annettava vakuus Tilaajalle ennen kuin Palveluntuottaja on oikeutettu tämän 
sopimuksen mukaisiin  maksuihin,  kuitenkin  viimeistään 14 vrk:n  kuluessa tämän sopimuksen 
allekirjoittamisesta. 

11 Immateriaalioikeudet

11.1 Yleiset Aineistoa ja Immateriaalioikeuksia koskevat ehdot 

11.1.1 Palveluntuottajan jäsenyritys vastaa siitä,  että  se on asianmukaisesti  huolehtinut  Aineiston ja  
Immateriaalioikeuksien  luottamuksellisesta  käsittelystä  ja  vakuuttaa,  että  sillä  on  oikeudet 
kaikkeen  Aineistoon  ja  Aineiston  Immateriaalioikeuksiin,  jotka  ovat  tarpeen  tämän 
Toteutusvaiheen allianssisopimuksen mukaisten tehtävien suorittamiseksi ja jotka on toimitettu 
Allianssin  käyttöön.  Palveluntuottajan  jäsenyritys  vastaa  siitä,  että  Tilaajalle  tämän  kohdan 
perusteella myönnettävät oikeudet sisältävät alla kuvatut oikeudet. 

11.1.2 Tämän  sopimuksen  tarkoituksena  ei  ole  siirtää  Osapuolten  olemassa  olevien 
Immateriaalioikeuksien  omistusoikeutta  toisille  Osapuolille  eikä  käyttää  niitä  muuhun  kuin 
Aineiston  käyttötarkoitusta  varten.  Jos  Osapuolten  olemassa  olevien  Immateriaalioikeuksien 
omistusoikeutta  kuitenkin  jossain  tilanteessa  siirretään,  Immateriaalioikeuksien  omistusoikeus 
siirtyy vain erillisellä kirjallisella sopimuksella, jossa siirto on nimenomaisesti yksilöity. 

11.1.3 Palveluntuottajan jäsenyrityksellä ei ole oikeutta käyttää Tilaajalta saamiaan mitään Aineistoja, 
kuten piirustuksia,  suunnitelmia,  tietokoneohjelmia,  laskelmia tai  muuta Aineistoa sekä edellä 
mainittuihin liittyviä Immateriaalioikeuksia muutoin kuin Toteutusvaiheen tehtävien suorittamiseksi 
ja  tämän  Toteutusvaiheen  allianssisopimuksen  velvoitteiden  täyttämiseksi.  Palveluntuottajan 
jäsenyritys vastaa siitä, että Tilaajan virka-, liike- tai yrityssalaisuuksia ei paljasteta.

11.1.4 Palveluntuottajan jäsenyrityksen Tilaajalle toimittaman Aineiston sisältö ja toimitustapa sovitaan 
yhdessä KAS-vaiheessa siten, että toimitettavaa Aineistoa voidaan käyttää ja hyödyntää tässä 
hankkeessa Aineiston käyttötarkoituksen mukaisesti Hankkeen parhaaksi -periaatteella. 

11.1.5 Toteutusvaiheen allianssisopimuksen kaupallisen mallin mukaiset maksut sisältävät ja kattavat 
korvauksen  Aineiston  ja  Aineiston  Immateriaalioikeuksien  Aineiston  Käyttötarkoituksen 
mukaisesta  käytöstä  Toteutusvaiheen  allianssisopimuksen  voimassaoloaikana  ja  myös  sen 
jälkeen. 

11.2 Osapuolten olemassa oleva Aineisto ja Immateriaalioikeudet 

11.2.1 Osapuolten  ennen  tämän  sopimuksen  allekirjoittamista  omistaman  Aineiston  ja 
Immateriaalioikeuksien omistusoikeus säilyy  sillä  Osapuolella,  joka  on omistanut  Aineiston ja 
Immateriaalioikeudet. 
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11.3 Osapuolten olemassa oleva hankkeen aikana tai sen jälkeen kehitetty Aineisto ja 
Immateriaalioikeudet 

11.3.1 Osapuolten  ennen  tämän  sopimuksen  allekirjoittamista  omistaman  Hankkeen  aikana  tai  sen 
jälkeen kehitetyn Aineiston ja Immateriaalioikeuksien omistusoikeus säilyy sillä Osapuolella, joka 
on omistanut Aineiston ja Immateriaalioikeudet. 

11.4 Hankkeen aikana yhden Osapuolen toimesta kehitetty uusi Aineisto ja 
Immateriaalioikeudet

11.4.1 Jos  tämän  sopimuksen  Osapuoli  on  yksin  kehittänyt  Hankkeen  aikana  uutta  Aineistoa  ja 
Immateriaalioikeuksia,  tämän  Aineiston  ja  Immateriaalioikeuksien  omistusoikeus  tulee  sille 
Osapuolelle, joka on suorittanut kehitystyön. 

11.5 Hankkeen aikana yhdessä kehitetty uusi Aineisto ja Immateriaalioikeudet

11.5.1 Hankkeen aikana Osapuolten yhdessä kehittämän uuden Aineiston ja  Immateriaalioikeuksien 
omistusoikeus tulee yhteisesti tämän sopimuksen Osapuolille. 

11.6 Tilaajalle myönnettävä käyttöoikeus

11.6.1 Ellei  jäljempänä olevasta muuta johdu, Palveluntuottajan jäsenyritys myöntää edellä kohdissa 
11.2-11.4  tarkoitettuun  Aineistoon  ja  Aineiston  Immateriaalioikeuksiin  Tilaajalle 
peruuttamattoman,  rajoittamattoman,  itsenäisen,  ei-eksklusiivisen  ja  rinnakkaisen  oikeuden 
käyttää  Aineistoa  ja  Aineiston  Immateriaalioikeuksia  Aineiston  käyttötarkoitusta  varten. 
Selvyyden  vuoksi  todetaan,  että  myönnetyn  käyttöoikeuden  nojalla  Tilaajalla  on  Aineiston 
käyttötarkoitusta  varten  oikeus  hyödyntää,  muuttaa,  käyttää  muutetussa  muodossa,  edelleen 
kehittää,  kopioida,  jäljentää,  siirtää  sekä  alilisensioida  Aineistoa  ja  Aineistoa  koskevia 
Immateriaalioikeuksia kolmannelle mukaan lukien päivittää niin sanottu natiivimalli, soveltuvaksi 
uusiin tiedosto- tai järjestelmäversioihin siinä laajuudessa kuin vilpittömässä mielessä katsotaan 
tarpeelliseksi  Aineiston  käyttötarkoitusta  varten.  Tilaajalle  myönnetty  käyttöoikeus  oikeuttaa 
käyttämään Aineistoa ja Aineiston Immateriaalioikeuksia itsenäisesti  tai kolmannen osapuolen 
toimesta siinä laajuudessa kuin Tilaaja katsoo tarpeelliseksi Aineiston käyttötarkoitusta varten. 

11.6.2 Tilaajan  käyttöoikeus  Palveluntuottajan  jäsenyrityksen  Aineistoon  ja  Aineiston 
Immateriaalioikeuksiin  alkaa  välittömästi  tämän  Toteutusvaiheen  allianssisopimuksen  tultua 
voimaan  ja  voimaantulon  jälkeen  luotuun  Aineistoon  ja  Aineiston  Immateriaalioikeuksiin 
välittömästi  Palveluntuottajan  jäsenyrityksen  luotua  Aineistoa  ja  saatua  Aineistoa  koskevia 
Immateriaalioikeuksia. Tilaajalla on oikeus käyttää Aineistoa ja Aineiston Immateriaalioikeuksia 
Toteutusvaiheen allianssisopimuksen voimassaoloaikana ja myös sen jälkeen. 

11.6.3 Tilaajalle  myönnetty  käyttöoikeus  sisältää  oikeuden  Toteutusvaiheen  allianssisopimuksen 
päättyessä mistä syystä tahansa (A) joko itsenäisesti tai toisen Palveluntuottajan toimesta jatkaa 
Aineiston Käyttötarkoituksen toteuttamista käyttämällä Aineistoa (mukaan lukien oikeus kopioida 
ja muokata Aineistoa) tässä Toteutusvaiheen allianssisopimuksessa kuvatulla tavalla, (B) siirtää 
tällaiset  oikeudet  kolmannelle  osapuolelle  Aineiston  käyttötarkoitusta  varten,  ja  (C)  saada 
Palveluntuottajan jäsenyritykseltä tukea Aineiston ja Aineiston Immateriaalioikeuksien käytössä 
siirtymäajan  (enintään  kuuden  kuukauden  ajaksi)  Toteutusvaiheen  allianssisopimuksen 
päättymisestä yhdessä sovitulla tavalla yhdessä sovittua kohtuullista korvausta vastaan Aineiston 
käyttötarkoitusta varten. 
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11.6.4 Mikäli  Tilaaja  haluaa  käyttää  Aineistoa  myös  Hankkeen  kohteena  olevan  alueen  muuhun 
kehittämiseen  Aineiston  käyttötarkoitusta  vastaavalla  tavalla,  Palveluntuottajan  jäsenyritys 
sitoutuu myöntämään Tilaajalle edellä kuvatut käyttöoikeudet Aineistoon kohtuullista korvausta 
vastaan  (mikä  korvaus  ei  voi  missään  olosuhteissa  ylittää  Palveluntuottajan  jäsenyrityksen 
yleisesti  käyttämiä  hintoja  tai  hinnoitteluperusteita).  Palveluntuottajan  jäsenyritys  ei  vastaa 
Aineiston soveltuvuudesta ja toimivuudesta alueen muuhun kehittämiseen.

11.6.5 Jos Tilaaja tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella olennaisesti loukkaa tässä sopimuksessa 
sovittuja  Palveluntuottajan  jäsenyrityksen  Aineiston  Immateriaalioikeuksia,  Palveluntuottajan 
jäsenyritys  voi  kieltäytyä  jatkossa  myöntämästä  Tilaajalle  uuteen  Aineistoon  ja 
Immateriaalioikeuksiin edellä tarkoitettua käyttöoikeutta.  

11.7 Kolmansien osapuolten Aineisto ja Immateriaalioikeudet

11.7.1 Tämän  sopimuksen  Osapuolet  sitoutuvat  yhdessä  toimimaan  siten,  että  Osapuolet  pyrkivät 
saamaan Hankkeessa tarvittavaan kolmansien osapuolten Aineistoon ja Immateriaalioikeuksiin 
sellaiset  oikeudet,  jotka  ovat  tässä  Hankkeessa  Hankkeen  parhaaksi  –periaatteen  mukaiset. 
Tarvittaessa  AJR  päättää  toimintavasta  liittyen  kolmansien  osapuolten  Aineistoon  ja 
Immateriaalioikeuksiin.

11.8 Korvausvastuu

11.8.1 Immateriaalioikeuksia loukannut Osapuoli vastaa kaikista Aineistoon ja/tai Immateriaalioikeuksiin 
liittyvistä  vahingoista  ja  korvauksista,  joita  muille  Osapuolille  aiheutuu  tai  muilta  Osapuolilta 
vaaditaan  (esimerkiksi  muiden  tahojen  immateriaalioikeuksien  rikkomisesta)  loukanneen 
osapuolen menettelyn vuoksi. 

12 Tehtävien keskeyttäminen

12.1 Keskeytys

12.1.1 Tilaaja  voi  missä  vaiheessa  tahansa  ja  mistä  syystä  tahansa  ilmoittaa  Palveluntuottajalle 
keskeyttävänsä hankkeen tehtävät. Tilaajan tulee tehdä ilmoitus kirjallisesti.

12.1.2 Jos Tilaaja keskeyttää hankkeen tehtävät kohdan 12.1.1 mukaisesti, Tilaaja voi milloin tahansa 
määrätä Palveluntuottajan aloittamaan hankkeen tehtävät uudelleen. Tilaajan tulee tehdä ilmoitus 
kirjallisesti.

12.1.3 Tilaajan ja Palveluntuottajan tulee yhdessä suunnitella ja toteuttaa hallitusti ja AJR:n päätösten 
mukaisesti edellä kohdissa 12.1.1 ja 12.1.2 tarkoitettuihin hankkeen tehtävien keskeyttämiseen ja 
uudelleen aloittamiseen liittyvät järjestelyt mukaan lukien järjestelyjen aikataulu sekä järjestelyjen 
vaikutukset tavoitekustannukseen ja Avaintulosalueisiin. 

12.1.4 Jos Tilaaja ei ilmoita kirjallisesti kohdan 12.1.2 mukaisesta palveluiden tuottamisen jatkamisesta 
3 kuukauden sisällä keskeytyksestä siten, että työt myös käynnistetään uudelleen tämän ajan 
sisällä,  Palveluntuottajalla  on  mahdollisuus  vetäytyä  tästä  sopimuksesta,  jolloin  sovelletaan 
kohtia 13.2 ja 13.3. Tilaaja ja Palveluntuottaja voivat sopia myös kolmea kuukautta pidemmästä 
ajasta  koskien  ilmoitusta  palveluiden  tuottamisen  jatkamista.  Jos  Palveluntuottaja  muodostuu 
useasta yrityksestä, Palveluntuottajan jäsenyritys ei voi yksinään vetäytyä sopimuksesta tässä 
kohdassa  tarkoitetussa  tapauksessa,  vaan  Palveluntuottajan  jäsenyritysten  tulee  vetäytyä 
sopimuksesta yhdessä.

12.1.5 Keskeytystilanteessa Palveluntuottajalla on oikeus korvauksiin ja maksuihin seuraavasti:

a) liitteenä 1 olevan kaupallisen mallin mukaiset korvaukset ja maksut.

b) arvonlisävero kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti 

c) korvaus,  jonka Tilaaja  on  velvollinen suorittamaan Palveluntuottajalle  tämän sopimuksen 
perusteella.
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Mikäli  keskeytyksestä  aiheutuu  kustannuksia  tai  korvausvelvoitteita  alihankinta-,  vakuutus-,  tai 
muiden  sopimusten  siirtämisestä  tai  ennen  aikaisesta  päättämisestä,  Tilaaja  vastaa  näistä 
kustannuksista.

13 Tilaajan suorittama irtisanominen 

13.1 Ilmoitus irtisanomisesta

13.1.1 Riippumatta tämän sopimuksen muista ehdoista Tilaajalla on aina oikeus mistä syystä tahansa 
päättää  tämä  sopimus   Palveluntuottajan   osalta.  Ennen  irtisanomisilmoituksen  toimittamista 
Tilaajan  tulee  saattaa  aikomansa  irtisanominen  johtoryhmän  kokoukseen  käsiteltäväksi. 
Irtisanomista  koskevan  asian  käsittely  johtoryhmässä  ei  kuitenkaan  vaikuta  Tilaajan 
yksipuoliseen oikeuteen irtisanoa sopimus eikä Tilaajan irtisanomisoikeuden käyttäminen edellytä 
johtoryhmän päätöstä. 

13.1.2 Tilaajan  tulee  toimittaa  irtisanomisilmoitus  jokaiselle  irtisanomisen  kohteena  olevalle 
Palveluntuottajalle  kirjallisesti  vähintään  2  kuukautta  ennen  sitä  päivämäärää,  jona  sopimus 
päättyy.  Irtisanomisilmoituksessa Tilaajan tulee ilmoittaa myös se,  kuinka hankkeen tehtävien 
toimittaminen tullaan tämän sopimuksen mukaisesti päättämään. 

13.2 Osapuolten velvollisuudet irtisanomisen jälkeen 

13.2.1 Irtisanomisilmoituksen vastaanottamisen jälkeen meidän tulee toimia seuraavasti: 

a) lopettaa kaikki hankkeen työt

b) suorittaa  sellaiset  välttämättömät  ja  yhdessä  sovittavat  työt  irtisanomisajan  (vähintään  2 
kuukautta) loppuun asti, että hankkeessa tehdyt työt eivät mene hukkaan ja että tehdyt työt 
voidaan luovuttaa seuraavalle  Palveluntuottajalle.  Tilaaja  on  velvollinen korvaamaan työt 
kohdan 13.3. mukaisesti.  

13.2.2 Irtisanomisilmoituksen vastaanottamisen jälkeen Palveluntuottajien tulee toimia seuraavasti: 

a) huolellisesti  säilyttää ja palauttaa Tilaajalle kaikki  rakennustyövälineet,  materiaalit  ja muu 
hallussaan oleva omaisuus, jonka Tilaaja omistaa. 

b) vetää työmaalta pois henkilöstö ja kalusto lukuun ottamatta kohdan 13.2.1 b) vaatimusten 
täyttämistä varten tarvittavaa henkilöstöä ja kalustoa. 

c) Tilaajan  niin  vaatiessa  viipymättä  siirtää  Tilaajalle  tämän  sopimuksen  mukaisten 
velvoitteiden toimittamiseksi tekemänsä alihankintasopimukset.

d) kaikin mahdollisin ja kohtuudella käytettävissä olevin keinoin minimoida Tilaajalle aiheutuvia 
kustannuksia 

13.3 Maksut irtisanomistilanteessa

13.3.1 Jos  irtisanominen  tapahtuu  kohdan  13.1  mukaisesti,  jokaisella  Palveluntuottajalla  on  oikeus 
korvauksiin ja maksuihin seuraavasti:

a)  liitteenä  1  olevan  kaupallisen  mallin  mukaiset  korvaukset  ja  maksut  siten,  että  kiinteää 
Palkkiota maksetaan irtisanomisajan loppuun asti.

b) arvonlisävero kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti 

c)  korvaus,  jonka  Tilaaja  on  velvollinen  suorittamaan  Palveluntuottajalle  tämän  sopimuksen 
perusteella.

Mikäli  kohdan  13.1  mukaisesta  irtisanomisesta  aiheutuu  kustannuksia  tai  korvausvelvoitteita 
alihankinta-, vakuutus-, tai muiden sopimusten siirtämisestä tai ennen aikaisesta päättämisestä, 
Tilaaja vastaa näistä kustannuksista.  

Omistusoikeus  edellä  tarkoitettujen  sopimusten  kohteena  oleviin  materiaaleihin  ja  laitteisiin  on 
Tilaajalla, kun Tilaaja on vastannut kustannuksista.   
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13.3.2 Jokaisen Palveluntuottajan tulee esittää irtisanomisen ja  kaikkien töiden lopettamisen jälkeen 
Tilaajalle loppulasku, jossa on huomioitu edellä kohdassa 13.3.1 tarkoitetut maksut ja korvaukset 
sekä  Tilaajan  aikaisemmin  tekemät  suoritukset.  Jos  loppulaskun  summa  on  negatiivinen, 
Palveluntuottajan  tulee  lähettää  Tilaajalle  hyvityslasku.  Allianssin  talousasiantuntijan  tulee 
varmistaa laskun oikeellisuus.

13.4 Tilaajan oikeus jatkaa/saattaa valmiiksi hanke

13.4.1 Jos Tilaaja irtisanoo tämän sopimuksen kohdan 13.1 mukaisesti, Tilaaja voi saattaa hankkeen 
osittain tai kokonaan valmiiksi joko itse tai palkkaamiensa resurssien avulla. Tilaaja voi palkata 
resursseiksi  myös  kenet  tahansa  Palveluntuottajista,  mikäli  Palveluntuottaja  haluaa  jatkaa 
hankkeessa. 

14 Tilaajavastuulain soveltaminen ja 
harmaan talouden torjunta

14.1.1 Tilaaja  tarkastaa  Palveluntuottajalta  tilaajan  selvitysvelvollisuudesta  ja  vastuusta  ulkopuolista 
työvoimaa  käytettäessä  annetun  lain  (1233/2006,”tilaajavastuulaki”)  5  ja  5a  §:ssä  tarkoitetut 
tiedot ennen sopimuksen tekemistä sekä tämän jälkeen 12 kuukauden välein. 

14.1.2 Allianssin  Osapuolet  tarkastavat  vastaavat  tiedot  kaikilta  alihankkijoilta  ja  muilta  ulkopuolisilta 
sopimuskumppaneilta, joiden kanssa tehtäviin sopimuksiin tulee sovellettavaksi tilaajavastuulaki, 
ennen hankintasopimuksen tekemistä sekä tämän jälkeen 12 kuukauden välein. 

14.1.3 Tietojen tarkastamisen yhteydessä vieraskieliset  todistukset  ja selvitykset  tulee toimittaa sekä 
alkuperäiskielisinä että suomenkielelle käännettyinä.  

14.1.4 Mikäli  aiottu  sopimuskumppani  ei  ole  hoitanut  tilaajavastuulain  mukaisia  velvoitteitaan  ennen 
sopimuksen aiottua tekoajankohtaa, sopimusta ei tehdä. Mikäli sopimuskumppani on sopimuksen 
tekemisen jälkeen jättänyt tilaajavastuulain mukaiset velvoitteensa hoitamatta sopimusaikana ja 
tämä  tulee  ilmi  12  kuukauden  välein  tehtävässä  tarkastuksessa,  sopimus  voidaan  purkaa 
kyseisen sopimuskumppanin osalta.  Ennen sopimuksen purkamista sopimuskumppanille tulee 
varata kohtuullinen aika korjata menettelynsä tilaajavastuulain mukaiseksi. Jos sopimuskumppani 
korjaa kohtuullisessa ajassa menettelynsä tilaajavastuulain mukaiseksi, sopimusta ei ole oikeutta 
purkaa.  

14.1.5 Edellä  olevat  ehdot  sisällytetään  kaikkiin  niihin  hankkeessa  tehtäviin  sopimuksiin,  joihin 
tilaajavastuulaki tulee sovellettavaksi.

14.1.6 Sopimusosapuolet  sitoutuvat  harmaan  talouden,  rikosten  ja  onnettomuuksien  torjunnan 
nollatoleranssiin.

15 Luottamuksellisuus

15.1.1 Me sitoudumme pitämään luottamuksellisina kaikki tämän sopimuksen kautta saamamme tiedot, 
jotka voivat sisältää Osapuolten liike- ja ammattisalaisuuksia tai muita salassa pidettäviä tietoja.  
Luottamuksellisuus ei koske seuraavia poikkeuksia:

a) tietoja,  jotka  Tilaaja  joutuu  ilmaisemaan  tai  luovuttamaan  viranomaisten  toiminnan 
julkisuudesta annetun lain (621/1999) nojalla;

b) tietoja,  jotka  ovat  julkisessa  tiedossa  tai  jotka  olisi  voitu  saada laillisesti  tietoon,  vaikka 
Osapuoli ei olisi osallisena tässä sopimuksessa;

c) tietoja, jotka olivat osapuolen hallussa jo ennen kuin toinen tämän sopimuksen Osapuoli  
luovutti saman tiedon;

d) tietoja,  joiden ilmaisemiseen tai  luovuttamiseen muut  osapuolet  ovat  etukäteen antaneet 
kirjallisen suostumuksen,

e) tietoja,  jotka  Osapuoli  joutuu  ilmaisemaan  tai  luovuttamaan  häntä  velvoittavan 
lainsäädännön tai viranomaisen antaman määräyksen tai päätöksen nojalla.

23

Valtuusto 15.12.2020 § 47 Liite 7



General Information \ Generale \ Ogólna \ Sisäinen \ Generell \ Generell \ Obecné

15.1.2 Me  tulemme  varmistamaan,  että  luottamuksellista  tietoa  käsittelevät  henkilöt  allekirjoittavat 
salassapitosopimuksen, mikäli tämän sopimuksen osapuolet sitä vaativat. 

15.1.3 Antaessamme  hankkeesta  tietoa  julkisuuteen  toimimme  Allianssin  Projektisuunnitelman 
viestintää  koskevien  menettelytapojen  mukaisesti.  Varmistamme,  että  myös  meidän 
työntekijämme, alihankkijamme ja muut edustajamme toimivat edellä olevan mukaisesti.

2 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 

2.1 Yleinen periaate erimielisyyksien ratkaisemiseksi 

2.1.1 Sopimusosapuolet  pyrkivät  allianssimaalin  periaatteiden  mukaisesti 
sopimaan  hankkeessa  ilmenevistä  mahdollisista  erimielisyyksistä  viipymättä  ja  Hankkeen 
parhaaksi –periaatetta noudattaen sitä mukaa kuin mahdollisia erimielisyyksiä ilmenee. 

2.1.2 Sopimusosapuolet  sitoutuvat  käyttämään  kaikki  kohtuulliset  keinot 
yksimielisen päätöksenteon ja sopimisen mahdollistamiseksi. 

2.2 Allianssin johtoryhmän päätös erimielisyystilanteissa 

2.2.1 Sopimusosapuolet  sitoutuvat  viipymättä  erimielisyyden  ilmettyä 
ilmoittamaan siitä muille sopimusosapuolille.  Erimielisyys on siirrettävä Allianssin johtoryhmän 
ratkaistavaksi, mikäli erimielisyyttä ei saada ratkaistua seitsemän (7) päivän sisällä ilmoituksesta. 
Allianssin johtoryhmä voi yksimielisellä päätöksellä pidentää tätä määräaikaa tapauskohtaisesti. 

2.2.2 Allianssin  johtoryhmän  tulee  kaikin  keinoin  pyrkiä  ratkaisemaan 
erimielisyys yksimielisesti Hankkeen parhaaksi –periaatteella. 

2.2.3 Allianssin johtoryhmä voi sopia mistä tahansa toimenpiteistä, jotka se 
katsoo  tarpeelliseksi  yksimieliseen  päätökseen  pääsemiseksi  mukaan  lukien  sovittelijan  tai 
konsultin palkkaaminen. 

2.2.4 Allianssin  johtoryhmän  tulee  antaa  tieto  päätöksestä  tai  siitä,  että 
yksimieliseen  päätökseen  ei  ole  päästy,  jokaiselle  sopimusosapuolelle  kirjallisesti 
kolmenkymmenen  (30)  päivän  kuluessa  siitä,  kun  asia  on  siirretty  Allianssin  johtoryhmän 
käsiteltäväksi.  Allianssin  johtoryhmä  voi  yksimielisellä  päätöksellä  pidentää  tätä  määräaikaa 
tapauskohtaisesti. 

2.2.5 Allianssin  johtoryhmän  päätös  on  lopullinen  ja  se  sitoo  kaikkia 
sopimusosapuolia.

2.3 Ulkopuolinen sovittelija 

2.3.1 Mikäli  Allianssin  johtoryhmä  ei  pääse  yksimieliseen  päätökseen 
kohdan  16..2  mukaisessa  menettelyssä,  pyritään  edelleen  neuvotteluratkaisuun 
keskuskauppakamarin  sovittelusääntöjen  mukaisessa  sovittelussa.  Sovittelijana  voi  toimia 
rakennusalaa ja sen juridisia käytäntöjä tunteva sekä kokenut asiantuntija tai asiantuntijaryhmä. 
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2.3.2 Ellei toisin sovita, sovittelijana toimii yksi henkilö. Mikäli sovittelijaksi 
nimetään  asiantuntijaryhmä,  se  koostuu  kolmesta  sopimusosapuolista  riippumattomasta 
henkilöstä. 

2.3.3 Sopimusosapuolet  nimeävät  tarvittaessa  yhteisesti  teknisen 
asiantuntijan  sovittelijan  avustajaksi  ottaen  huomioon  käsiteltävän  erimielisyyden  sisällön  ja 
laadun. Mikäli sopimusosapuolet eivät pääse yksimielisyyteen teknisen asiantuntijan henkilöstä, 
sovittelija  voi  nimetä  itselleen  teknisen  asiantuntijan  avustajakseen,  mikäli  katsoo  sen 
tarpeelliseksi. 

2.3.4 Mikäli  sopimusosapuolet  eivät  yhdessä  nimeä  sovittelijaa  tai 
sovittelijoita, Keskuskauppakamarin välimieslautakunta määrää sovittelijan tai sovittelijat. 

2.3.5 Sovittelun  paikka  on  hankkeen  kohteena  olevan  kiinteistön 
paikkakunta. Sovittelun kieli on suomi. 

2.3.6 Sovittelijan ja teknisen asiantuntijan palkkio on Allianssin kustannus. 

2.4 Viimesijainen menettely 

2.4.1 Elleivät  sopimusosapuolet  pääse  sovittelussa  neuvotellen 
sovinnolliseen  ratkaisuun,  asia  ratkaistaan  lopullisesti  kolmijäsenisessä  välimiesmenettelyssä 
Keskuskauppakamarin  välimiesmenettelysääntöjen  mukaisesti.  Välimiesmenettely  käydään 
Helsingissä suomen kielellä. Selvyyden vuoksi todetaan, että Osapuolet eivät voi saattaa tätä 
sopimusta  koskevaa  asiaa  käsiteltäväksi  yleiseen  tuomioistuimeen.  Kannetta  ei  saa  nostaa 
ennen kuin kohdassa 16.3 määritetty sovittelu on päättynyt. 

2.4.2 Sopimusosapuolet  tiedostavat,  että  Allianssimallin  periaatteiden 
mukaan riitaisuuksia ei pitäisi syntyä ja sitoutuvat näin ollen käyttämään tuomioistuinmenettelyä 
ainoastaan viimekätisenä keinona, mikäli edellä kohdassa 16.2 ja 16.3 määritetyt toimenpiteet 
eivät johda yksimieliseen ja sovinnolliseen lopputulokseen. 

16 Vahingonkorvaus

Riippumatta  tämän sopimuksen muista  ehdoista  osapuolella  on erillinen ja  itsenäinen  oikeus 
vaatia  toiselta  osapuolelta  vahingonkorvausta  vain,  jos  vahinko  on  aiheutettu  tahallaan  tai  
törkeällä tuottamuksella. Osapuolella on erillinen ja itsenäinen oikeus vaatia toiselta osapuolelta 
vahingonkorvausta myös silloin, jos vahinko on aiheutettu immateriaalioikeuksien loukkauksella.

Havaittuaan  syntymässä  olevan  tai  syntyneen  vahingon  osapuolen  on  välittömästi  ja 
todistettavasti  ilmoitettava  siitä  kaikille  muille  tämän  sopimuksen  Osapuolille  enempien 
vahinkojen välttämiseksi.

Tässä  sopimuskohdassa  tarkoitetusta  vahingonkorvausvastuusta  osapuolet  ovat  vapaita  eikä 
vaatimuksia  voida  enää esittää,  kun  on  kulunut  viisi  vuotta  tämän sopimuksen kohdan 20.5 
mukaisesta päättymisestä.

17 Ylivoimainen este

17.1 Ylivoimaisia esteitä ovat seuraavat tapahtumat: 

A) sellainen poikkeuksellinen olosuhde, jota tarkoitetaan puolustustila- tai valmiuslaissa tai siihen 
verrattava seikka, joka aiheuttaa Palveluntuottajalle huomattavia vaikeuksia saada työntekijöitä 
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tai  rakennusaineita,  -tarvikkeita  ja  rakenneosia,  tai  joka  muutoin  olennaisesti  estää 
sopimusvelvoitteiden suorittamisen

B) Palveluntuottajan, tämän Alihankkijan taikka edellä mainittuun alenevassa sopimussuhteessa 
olevien  tahojen  suoritusta  estävä  lakko  tai  saarto,  tai  työnantajajärjestöjen  hyväksymä  tai 
päättämä työsulku, tai muu niihin verrattava suoritusta olennaisesti estävä työtaistelutoimenpide. 
Sellaista  lakkoa  tai  saartoa,  joka  on aiheutunut  siitä,  että  Palveluntuottaja  tai  Alihankkija  on 
jättänyt täyttämättä työntekijöilleen, näiden järjestöille tai työnantajaliitoille sopimukseen tai lakiin 
perustuvan velvollisuutensa, ei ole pidettävä ylivoimaisena esteenä

C) luonnonkatastrofit (joihin ei lueta poikkeuksellisiakaan sääolosuhteita) 

D) sopimusvelvoitteita olennaisesti estävä radioaktiivinen laskeuma tai kemiallinen tai biologinen 
saastuminen, joka johtuu sellaisesta ulkopuolisesta tekijästä, joka ei johdu Palveluntuottajasta, 
Alihankkijasta tai näiden työntekijöistä, tai johon Palveluntuottaja ei pysty vaikuttamaan.

17.2 Ylivoimaisten esteiden vaikutukset

Ylivoimaisesta esteestä aiheutuvat vaikutukset Tilaajan tai Palveluntuottajan tämän sopimuksen 
mukaisten  tehtävien  suorittamiselle,  aikataululle,  kustannuksille  ja  tavoitteille  sekä  maksuille 
otetaan huomioon siinä laajuudessa kuin AJR päättää.

18 Irtisanomisilmoitukset

Kohdissa 12.1.4 ja 13.1 tarkoitettuihin vetäytymiseen ja irtisanomisiin liittyvät ilmoitukset tulee 
tehdä kirjallisesti.  Ilmoitus katsotaan suoritetuksi  sinä päivänä, jona ilmoitus on todistettavasti  
annettu tiedoksi. Irtisanomisaika alkaa kulua seuraavasta päivästä.  

19 Muut ehdot

19.1 Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen 

Me emme saa siirtää tähän sopimukseen perustuvia oikeuksiamme ja velvollisuuksiamme ilman 
muiden Osapuolten hyväksyntää.

19.2 Sopimuksen määräävyys

19.2.1 Tämä  sopimus  liitteineen  sisältää  kaikki  oikeudet  ja  velvoitteet,  joihin  olemme  sitoutuneet 
hankkeen tehtävien tuottamisessa. Osapuolet  tiedostavat,  että tämän sopimuksen liitteet  ovat 
olennainen osa tätä sopimusta.

19.2.2 Tämän  sopimuksen  ehtoja  voidaan  muuttaa  ainoastaan  kirjallisesti  AJR:n  yksimielisellä 
päätöksellä. 

19.2.3 Tämän  sopimuksen  ehdot  muodostavat  yksinomaiset  ehdot  Tilaajan  ja  Palveluntuottajan 
välisessä  sopimussuhteessa.  Tämän  sopimuksen  ehtoja  eivät  ole  Konsulttitoiminnan  yleiset 
sopimusehdot (KSE 1995, KSE 2013) ja Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) eikä 
niitä sovelleta tämän sopimuksen tulkinnassa. 

19.3 Viittaukset lainsäädäntöön

Viittaukset lakiin tai lainkohtaan pitävät sisällään myös lainmuutokset ja säännökset, jotka tulevat 
viitatun lain tai lainkohdan tilalle.

19.4 Allianssin asema

19.4.1 Allianssi ei ole oikeushenkilö.

19.4.2 Kukaan meistä ei saa neuvotella velvoitteista toisen osapuolen puolesta tai muuten toimia toisen 
osapuolen edustajana. 

19.4.3 Osapuolen  työntekijät,  ulkopuoliset  toimittajat  ja  muut  edustajat  eivät  ole  toisen  osapuolen 
työntekijöitä, ulkopuolisia toimittajia eivätkä edustajia. 
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19.5 Sopimuksen kesto ja voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan, kun kaikki Osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus päättyy 
jälkivastuuajan päättymiseen tai jos tämä sopimus päätetään kohtien 12.1.4 ja 13 mukaisesti.  
  

19.6 Sovellettava laki

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

19.7 Sopimuksen liitteet ja niiden pätevyysjärjestys

Sopimuksen  liitteenä  ovat  Kaupallinen  malli,  Projektisuunnitelma,  yleissuunnitelma,  Allianssin 
organisaatio.  

20 Sopimuksen ja sen liitteiden 
julkisuus

Tämä sopimus on julkinen asiakirja.  Tämän sopimuksen liitteet ovat julkisia asiakirjoja lukuun 
ottamatta  viranomaisten  toiminnan  julkisuudesta  annetun  lain  (621/1999)  nojalla  salassa 
pidettäviä liike- ja ammattisalaisuuksia. 

21 Muun lainsäädännön, päätösten ja 
määräysten huomioiminen

Tämä  sopimus  ei  vaikuta  niihin  oikeuksiin,  velvollisuuksiin  ja  vastuisiin,  joita  Osapuolille  on 
asetettu  lainsäädännössä,  viranomaisten  tai  tuomioistuinten  päätöksissä  taikka  viranomaisten 
määräyksissä ja ohjeissa tai julkisesti listattua yhtiötä koskevissa säännöissä ja ohjeissa.  

22 Sopimuksen ja sen liitteiden 
pätevyysjärjestys ja soveltaminen

Jos  sopimusasiakirjoissa  on  ristiriitoja,  tämä  sopimus  saa  etusijan.  Muita  sopimusasiakirjoja 
sovelletaan liitteiden numeroinnin mukaisessa etusijajärjestyksessä suhteessa toisiinsa. Liitteiden 
numeroimattomat ala-asiakirjat ovat samanarvoisia suhteessa toisiinsa. 
 
Kuitenkin  hankesuunnitelman  ja  teknisten  suunnitelmien  soveltamisen  osalta  noudatetaan 
seuraavia periaatteita. Hankesuunnitelmassa on kuvattu tilaajan hankkeen tavoitteet,  joista on 
johdettu  allianssin  tavoitteet.  Hankkeen  laajuus  ja  laatutaso  on  tarkennettu  teknisissä 
suunnitelmissa,  jotka  täydentyvät  ja  täsmentyvät  suunnittelun  edetessä.  Siltä  osin,  kun 
hankesuunnitelmassa  on  ristiriitoja  suhteessa  teknisiin  suunnitelmiin  kuuluviin  asiakirjoihin, 
hankkeen  jatkosuunnittelu,  hankinta  ja  toteutus  optimoidaan  tavoitekustannuksen  puitteissa 
hankkeen parhaaksi -periaatteen mukaisesti.

Hankesuunnitelmaa ja säästöpotentiaalikortteja sovellettaessa otetaan huomioon, että tilaaja on 
valinnut säästöpotentiaalikorttien ratkaisut hankesuunnittelun jälkeen. 

23 Sopimuksen hyväksyminen

Tämä sopimus hyväksytään ja tulee voimaan, kun kaikki osapuolet ovat sen allekirjoituksillaan 
vahvistaneet.

Paikka ja aika

Hämeenlinnassa X.X:XX

Tilaaja
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_______________________________

Arkkitehtisuunnittelija

______________________________

Erikoissuunnittelija

_______________________________

Rakentaja

_______________________________

Talotekniikkaurakoitsija

_______________________________

LIITTEET:

1. Kaupallinen malli 
2. Projektisuunnitelma
3. Yleissuunnitelma
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S5-1 Määritelmät 

 
Alla olevia määritelmiä on käytetty tässä asiakirjassa. Ne määritelmät, jotka on esitetty Kehitys- ja 
Toteutusvaiheen allianssisopimuksissa pätevät myös tähän asiakirjaan. 
  

Määritelmä Merkitys tässä asiakirjassa 

Allianssin johtoryhmä 
(AJR) 

Allianssin johtoryhmä (AJR) 

Allianssin ylin päättävä elin, joka vastaa Allianssin johtamisesta. 
Johtoryhmässä on jokaisella Osapuolella edustus Kehitys- ja 
Toteutusvaiheiden allianssisopimuksen mukaisesti. 

Avaintulosalue (ATA) Hankkeen alue, jolla Allianssin suoriutumista mitataan ja erityisesti 
arvostetaan.  

Avoimien kirjojen periaate Avoimien kirjojen periaate perustuu Osapuolten väliseen läpinäkyvyyteen ja 
luottamukseen kaikkeen hankkeen toteutukseen liittyvissä asioissa, kuten 
syntyneet ja Korvattavat kustannukset sekä Palkkiot. 

Bonus Palveluntuottaja voi ansaita bonusta Avaintulosalueiden hyvästä 
suoritustasosta (Avaintulosbonus, ATA-bonus) ja tavoitekustannuksen 
alituksesta (Kustannusbonus). 

Bonuspooli Pääoma, jota jaetaan Palveluntuottajille Kannustinjärjestelmän mukaisesti. 
Bonuspooli koostuu Tilaajan määrittelemästä alkupääomasta ja 
mahdollisesta Tavoitekustannuksen alituksesta ansaitusta lisäyksestä. 

Kannustinjärjestelmä Kannustinjärjestelmä koostuu Bonuksesta ja Sanktiosta, joiden maksu 
perustuu Avaintulosalueiden suoritustasoon, sekä Tavoitekustannuksen 
toteutumiseen. Tarkemmin Kannustinjärjestelmän mekanismit on kuvattu 
kohdassa 5. 

Korvattavat kustannukset Korvattavat kustannukset käsittävät suoraan Allianssin tavoitteiden 
saavuttamiseksi tehdystä työstä syntyneet kustannukset (mukaan lukien 
mahdolliset Virheet, korjaukset ja turhat yritykset) ja hankekohtaiset 
yleiskustannukset. Nämä korvataan todellisten tarkastettujen kustannusten 
mukaisesti. 

Kustannusarvio Kustannusarvio on Kehitysvaiheessa Allianssin yhdessä muodostama paras 
mahdollinen arvio Allianssin töiden (Tilaajan ja Palveluntuottajien) 
korvattavista kustannuksista, jonka Allianssin johtoryhmä hyväksyy. 

Kustannusasiantuntija Tilaajan hankkima Allianssin ulkopuolinen asiantuntija, joka suorittaa 
Palveluntuottajan kustannuslaskentajärjestelmien tarkastuksen ja antaa 
lausunnon Kustannusarvion oikeellisuudesta. 

Palkkio Palkkio kattaa Palveluntuottajan ”normaalin” katteen ja ne yleiskustannukset, 
jotka eivät ole korvattavia kustannuksia.  

Palkkioprosentti Hankintamenettelyn aikana Suunnittelijan ja Rakentajan tarjoama tai antama 
palkkioprosentti. 

Rakentajaosapuoli Rakennustöistä ja talotekniikasta vastaava sopimusosapuoli. Käytetään myös 
termiä ”Rakentaja”. Yhdessä Suunnittelijan kanssa myös Palveluntuottaja. 

Sanktio Palveluntuottaja voi joutua maksamaan Sanktiota Tilaajalle 
Avaintulosalueiden heikosta suoritustasosta, ja Tavoitekustannuksen 
ylityksestä Kannustinjärjestelmän mukaisesti (Avaintulossanktio ja 
Kustannussanktio). 

Suunnitteluosapuoli Suunnittelusta vastaava sopimusosapuoli (Arkkitehtisuunnittelija ja 
Erikoissuunnittelija). Käytetään myös termiä ”Suunnittelija”. Yhdessä 
Rakentajan kanssa myös Palveluntuottaja. 

Talousasiantuntija Tilaajan hankkima Allianssin ulkopuolinen asiantuntija, joka suorittaa 
Palveluntuottajien talousjärjestelmien tarkastuksen ja varmistaa korvattavien 
kustannusten laskennan oikeellisuuden. 
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Määritelmä Merkitys tässä asiakirjassa 

Tavoitekustannus Tavoitekustannus on euromääräinen arvo, joka johdetaan Kustannusarviosta 
ja Kustannusarvioon sisältyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista, ja johon 
sisältyy myös Palveluntuottajan Palkkiot. Allianssissa Tavoitekustannus 
asetetaan yhteisesti Kehitysvaiheessa. 

Tilaajan antama 
Kustannusarvio (TAK) 

Palkkion tarjoamista varten Tilaajan antama Kustannusarvio 
Palveluntuottajan korvattavien kustannusten määrästä sisältäen näiden 
riskiosuuden, mutta ei Tilaajan kustannuksia eikä Palveluntuottajan 
Palkkioita.  

Toteutunut kustannus Kustannus, joka on Allianssin tekemien töiden toteutuneiden kustannusten 
kokonaismäärä. 

  

1 Johdanto  

1.2 Kaupallisen mallin asema 

1.2.1 Tämä ”Kaupallinen malli” –tarjouspyyntöasiakirja toimii pohjana Kehitys- ja Toteutusvaiheen 
sopimuksiin liitettäville kaupallisille sopimusehdoille.  

1.3 Kaupallisen mallin kehitys ja käyttö 

1.3.1 Hankkeen Kehitysvaiheen aikana Allianssin osapuolet (Palveluntuottajat ja Tilaaja) sopivat: 

 Tavoitekustannuksesta, 

 Avaintulosalueiden suorituskykymittareiden yksityiskohdista, ja 

 käytettävien muutosmekanismien lopullisista yksityiskohdista. 

1.3.2 Kehitysvaiheessa noudatetaan Kehitysvaiheen Allianssisopimusta (KAS). 

1.3.3 Toteutusvaiheen aikana Allianssi toteuttaa hankkeen ja luovuttaa sen valmistumisen jälkeen 
Tilaajalle. Allianssin osapuolet ovat yhteisesti vastuussa hankkeen Virheistä jälkivastuuvaiheen 
loppuun asti. 

1.3.4 Toteutusvaiheessa ja jälkivastuuvaiheessa noudatetaan Toteutusvaiheen Allianssisopimusta 
(TAS). 

1.4 Kustannusarvion laadinta ja luotettavuustaso 

1.4.1 Kehitysvaiheessa allianssiosapuolet laativat yhdessä hankkeen Kustannusarvion. Allianssin tulee 
Kustannusarvion avulla osoittaa olevansa kyvykäs suoriutumaan hankkeesta 
kustannustehokkaasti. 

1.4.2 Kustannusarvioon sisällytetään kaikki ne työt, jotka Allianssi tulee toteuttamaan Toteutusvaiheen 
allianssisopimuksen mukaisesti.  

1.4.3 Kustannusarviossa voidaan huomioida oletetut kustannustason nousut tai laskut. Vaihtoehtoisesti 
oletetut kustannustason muutokset voidaan jättää huomiotta ja käsitellä vasta Tavoitekustannusta 
laadittaessa hankkeen riskinä. Kustannusarvion laadinnan ammattitaitoista toteutusta on osaltaan 
varmistamassa Tilaajan hankkima Kustannusasiantuntija. 

1.4.4 Kehitysvaiheessa määritetylle Kustannusarviolle suoritetaan luotettavuusanalyysi käyttämällä 
yhteisesti sovittua luotettavuusanalyysimenetelmää (esimerkiksi kustannustoteuma simuloituna 
[P50] todennäköisyydellä). 
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1.5 Tavoitekustannus 

1.5.1 Tavoitekustannus määritetään lopullisesta Kustannusarviosta siten, että siihen lisätään jokaisen 
osapuolen Palkkiot, erikseen yksilöidyt Tilaajan kustannukset sekä sellaiset yhteisesti hyväksytyt 
riskivaraukset, joita ei ole sisällytetty Kustannusarvioon. 

1.5.2 Tavoitekustannus sovitaan Allianssissa yhteisesti Kehitysvaiheessa. 

1.5.3 Koko hankkeen rahoitusvaltuus on 378,5 M€. Tilaaja varaa tästä budjetista muihin omiin 
hankintoihinsa, Bonuspoolin perustamiseen sekä riskivarauksiin 73,5 M€. Tästä johtuen Allianssin 
Tavoitekustannus ei saa ylittää urakalle osoitettua budjettia 305 M€. Hankkeen laajuus ja laatutaso 
sovitetaan AJR:n päätöksellä edellä mainittuun budjettiin. 

1.5.4 Jos Tilaaja tekee Kehitysvaiheen allianssisopimuksen kohdassa 4.4.1 tai Toteutusvaiheen 
allianssisopimuksen kohdassa 3.4.1 tarkoitetun yksipuolisen päätöksen, jolla on 
kustannusvaikutus, taikka jos Tilaaja määrää suorittamaan Kehitysvaiheen allianssisopimuksen 
kohdassa 8.1.2 tai Toteutusvaiheen allianssisopimuksen kohdassa 8.1.2 tarkoitetun muutoksen, 
yksipuolisen päätöksen ja muutoksen vaikutukset otetaan huomioon Tavoitekustannuksessa eikä 
kohta 1.5.3 rajoita vaikutuksen huomioon ottamista.  

1.6 Kaupallisen mallin yleiset periaatteet 

1.6.1 Kaupallisen mallin yleiset periaatteet: 

 Allianssissa kaikki osapuolet voittavat tai kaikki häviävät. 

 Osapuolten välillä vallitsee täydellinen läpinäkyvyys ja osapuolet noudattavat Avoimet 
kirjat -periaatetta. 

 Allianssissa on tasapuolinen voittojen ja tappioiden jako. Voitot ja tappiot ovat 
verrannollisia todelliseen suoritukseen sekä Tilaajalle tuotettuun arvoon 
Avaintulosalueittain (tasapuolinen ei välttämättä ole samansuuruinen tai tasasuhteinen). 

 Kunkin osapuolen kokonaisriski on enintään kohdan 5.9 mukainen. 

 Bonusten ansaitseminen edellyttää Allianssilta erinomaista suoritusta Tilaajalle lisäarvoa 
tuovissa Avaintulosalueissa. 

 Erittäin hyvin onnistuttaessa Bonusten kokonaismäärä voi kasvaa Tavoitekustannuksen 
alituksen tuloksena. 

 Jokainen Palveluntuottajaosapuoli alkaa kärsiä Sanktioita samaan aikaan, mikäli hanke 
epäonnistuu. 

 Erinomaiseen lopputulokseen tarvittavien lisäresurssien hankkimisen tulee olla 
mahdollista siten, että resursseihin investoiva Palveluntuottajaosapuoli ei kärsi siitä 
epäreilusti. 

1.6.2 Kaupallisen mallin onnistuminen edellyttää, että 

 Kaikki osapuolet ymmärtävät perusteellisesti kaupallisen mallin ja hyvän/huonon 
lopputuloksen vaikutuksen Allianssin kaupalliseen tulokseen. 

 Kaupallisen mallin kehittäminen, sen periaatteista sopiminen ja niiden käytäntöön 
jalkauttaminen suoritetaan tavalla, joka auttaa luomaan ja ylläpitämään osapuolten välisiä 
avoimia, rehellisiä ja luottamuksellisia suhteita. 
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1.6.3 Palveluntuottajan kaupalliset komponentit 

 

 

             Kuva 1 – Palveluntuottajien kompensaatiomallin yleiskuvaus 

1.7 Kannustimien yleiset periaatteet 

1.7.1 Kannustimilla eli Bonuksilla ja Sanktioilla ja niiden jakautumisella hankkeen Osapuolien kesken 
Tilaaja pyrkii ohjaamaan koko Allianssin toimintaa niin, että kaikki toiminta tehtäisiin 
osaoptimoinnin sijasta koko hankkeen parhaaksi.  

1.7.2 Yksittäinen Palveluntuottajaosapuoli voi kannustinmekanismin mukaisesti ansaita Palkkiota tai 
saada Sanktiota myös sellaisesta Avaintulosalueesta, tai kustannusten alituksesta/ylityksestä, 
missä osapuolella ei ole omaa laskutusta. Tilaaja näkee, että Allianssin tulee toimia niin, että 
jokainen Osapuoli kykenee vaikuttamaan omalla toiminnallaan kokonaisuuteen. Siksi mitään 
onnistumista tai epäonnistumista ei katsota yhden toimijan ansioksi tai syyksi. Näin ollen koko 
Allianssi menestyy tai epäonnistuu yhdessä. 

 

2 Yleiskuvaus ja yleiset ehdot 

2.1 Tämän sopimusliitteen täydellisyys 

2.1.1 KAS-sopimuksen Kaupallinen malli: Tämä sopimusliite on tehty Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymän tarjouspyynnön ja Palveluntuottajan antaman tarjouksen pohjalta. Tätä 
sopimusliitettä täydennetään tarvittavilta osiltaan, kun hankkeen Kehitysvaihe on edennyt siihen 
vaiheeseen, jossa Toteutusvaiheen allianssisopimus on mahdollista laatia. 

2.1.2 TAS-sopimuksen Kaupallinen malli: Tämä sopimusliite on tehty Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymän tarjouspyynnön ja Palveluntuottajan antaman tarjouksen sekä niiden tietojen 
pohjalta, joista Tilaaja on päässyt Allianssin KAS-sopimuksen laadinnan aikana 
yhteisymmärrykseen Palveluntuottajien kanssa. 
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2.2 Palveluntuottajien kompensaation yleiskuvaus 

2.2.1 Jokaiselle Palveluntuottajalle suoritettava kompensaatio Allianssin eteen tehdystä työstä 
muodostuu seuraavista osista: 

Osa Lyhyt kuvaus 

Korvattavat 
kustannukset  

Korvattavat kustannukset käsittävät suoraan Allianssin 
tavoitteiden saavuttamiseksi tehdystä työstä syntyneet 
kustannukset ja hankekohtaiset yleiskustannukset. Nämä 
korvataan todellisten tarkastettujen kustannusten mukaisesti. 
Korvattavien kustannusten määrittäminen on tarkemmin kuvattu 
Tarjouspyynnön liitteessä.  

Palkkio Palkkio pitää sisällään katteen sekä sellaiset Palveluntuottajan 
yleiskustannukset, jotka eivät ole korvattavia hankekohtaisia 
yleiskustannuksia. 

Kannustinjärjestelmä Kannustinjärjestelmä käsittää Palveluntuottajille mahdollisuuden 
saada erillinen korvaus Avaintulosalueissa suoriutumisesta sekä 
Tavoitekustannusten alittamisesta. Vastaavasti Palveluntuottajilla 
on riski menettää osa Palkkiostaan Avaintulosalueiden huonon 
suoritustason tai Tavoitekustannuksen ylittämisen kautta. 

Taulukko 2 – Palveluntuottajien kompensaatiomallin osat 

2.3 Arvonlisäveron soveltaminen 

2.3.1 Kaikki viittaukset määriin ja maksuihin tässä liitteessä ovat arvonlisäverottomia, ellei muuta ole 
mainittu. Hankkeessa sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa arvonlisäverotusta koskevaa 
lainsäädäntöä.  

2.4 Vahvistettavat maksut 

2.4.1 Talousasiantuntija suorittaa hankintapäätöksen jälkeen ennen KAS-sopimuksen solmimista 
Tilaajan puolesta tarkastuksen (“talousjärjestelmien tarkastuksen”) valitun Palveluntuottajan 
talousjärjestelmiin ja laskentakäytäntöihin: 

a) selventääkseen korvattavien kustannusten laskentaperusteet, ja 

b) muodostaakseen selvän rajan niiden kustannusten välille, jotka kuuluvat korvattaviin 
kustannuksiin ja niiden, jotka korvataan osana Palkkiota 

c) varmistaakseen Palveluntuottajien kyvyn toimia Avoimet kirjat –periaatteen mukaisesti ja 
tuottaa Allianssin tarvitsemaa tietoa 

2.4.2 Kehitys- ja Toteutusvaiheessa Talousasiantuntija tarkastaa Tilaajan puolesta, että KAS- ja TAS-
sopimuksiin perustuvat laskut ja maksut ovat kaupallisen mallin mukaisia ja sisältävät sovitut 
liitetiedot. Allianssin johtoryhmä (AJR) ja Talousasiantuntija tulevat tukeutumaan 
talousjärjestelmien tarkastuksissa määritettyihin tai AJR:n mahdollisesti myöhemmin tarkentamiin 
korvattavien kustannusten laskentaperiaatteisiin ratkaistessaan epäselvyyksiä, jotka koskevat 
Allianssin laskutusta. 

2.5 Kustannusarvio 

2.5.1 Kustannusarvio on Kehitysvaiheessa Allianssin yhdessä muodostama paras mahdollinen arvio 
Allianssin töiden (Tilaajan ja Palveluntuottajien) korvattavista kustannuksista, jonka 
Kustannusasiantuntija tarkistaa ja Allianssin johtoryhmä hyväksyy. 
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2.6 Tavoitekustannus 

2.6.1 Tavoitekustannus on euromääräinen arvo, joka on johdettu Kustannusarviosta ja 
Kustannusarvioon sisältyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista, ja johon sisältyy myös 
Palveluntuottajien Palkkiot sekä erikseen määritellyt Tilaajan kustannukset. Tavoitekustannus 
määritetään suorittamalla yhteisesti määritetylle ja Kustannusasiantuntijan hyväksymälle 
Kustannusarviolle Monte Carlo- tai muu vastaava luotettavuusanalyysi, ja valitsemalla analyysissä 
luotettavuustasoksi P50 (Kustannusarvion ylitys on yhtä mahdollinen kuin sen alitus). 

2.6.2 Tavoitekustannusta voidaan muuttaa Kehitysvaiheen ja Toteutusvaiheen allianssisopimuksissa 
todetuissa tilanteissa. Uusi Tavoitekustannus toimii tämän jälkeen Kannustinjärjestelmän osissa 
käytettävänä Tavoitekustannuksena. 

 

3 Korvattavat kustannukset 

3.1 Korvattavien kustannusten määrittämisen periaatteet 

3.1.1 Korvattavat kustannukset määritetään seuraavien yleisten periaatteiden mukaisesti: 

a) Korvattavat kustannukset ovat kustannuksia, jotka ovat kokonaan ja erityisesti syntyneet 
Kehitys- tai Toteutusvaiheen tehtävien toteuttamisessa ja jotka Allianssin Projektipäällikkö 
on hyväksynyt AJR:n ohjeiden mukaisesti.  

b) Korvattaviin kustannuksiin eivät kuulu Palveluntuottajan yleiskustannukset (ellei niitä ole 
erikseen määritetty korvattaviksi kustannuksiksi), eikä Palveluntuottajan kate. 
Palveluntuottaja ei saa saada kohtuutonta etua henkilöstönsä, koneistonsa, 
työvälineidensä tai resurssiensa käytöstä. 

c) Palveluntuottaja ei voi saada korvausta mistään sellaisesta kustannuksesta, joka ei ole 
aidosti syntynyt Kehitys- tai Toteutusvaiheen tehtävien toteuttamisessa. Palveluntuottaja 
voi saada enintään 100 % korvauksen sille aiheutuneista kustannuksista. Kustannuksissa 
ei saa olla päällekkäisyyksiä. 

d) Jos Palveluntuottaja vastaanottaa maksuja, jotka liittyvät sen suorittamiin Kehitys- tai 
Toteutusvaiheen tehtäviin (muut kuin Tilaajalta saadut maksut) tullaan ne huomioimaan 
korvattavien kustannusten vähennyksenä. 

e) Korvattavaksi kustannukseksi ei hyväksytä kustannusta, joka on aiheutunut osapuolen 
tahallisesta tai törkeästä teosta tai laiminlyönnistä, immateriaalioikeuksien loukkauksesta 
tai vakuutusten laiminlyönnistä. 

3.1.2 Jos kustannusten laskutuksesta korvattavina kustannuksina on epäselvyyttä, suorittaa 
Talousasiantuntija talousjärjestelmien tarkastuksiin perustuvan arvioinnin. Siinä tapauksessa, että 
Allianssin osapuoli ei hyväksy Talousasiantuntijan näkemystä, asia siirtyy AJR:n päätettäväksi. 

3.1.3 Kehitysvaiheen allianssisopimuksen liitteessä 3 esitetään tarkemmin korvattavien kustannusten 
määritelmät.  

 

4 Palkkio 

4.1 Palkkion sisältö 

4.1.1 Palkkio kattaa Palveluntuottajan ”normaalin” katteen ja ne yleiskustannukset, jotka eivät ole 
korvattavia kustannuksia. 

4.1.2 Palveluntuottajan osapuolet tarjoavat Palkkionsa palkkioprosentteina.  
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4.1.3 Rakentajaosapuolen (rakennustekninen ja talotekninen urakoitsija) Palkkio muutetaan kiinteäksi 
euromääräiseksi Palkkioksi, toteutuvien riskien osuutta lukuun ottamatta, osapuolen tarjoaman 
palkkioprosentin ja Tavoitekustannuksessa asetetun korvattavien kustannusten mukaisesti 
Tavoitekustannuksen sopimisen yhteydessä. 

4.1.4 Rakentajaosapuolelle maksetaan Kehitysvaiheessa Erikoissuunnittelijoiden tarjoamien 
palkkioprosenttien keskiarvon mukaista palkkiota, joka on 59,05 %. Mikäli Kehitysvaiheen aikana 
tehdään Toteutusvaiheen valmistelevia töitä, maksetaan näille kustannuksille Rakentajaosapuolen 
tarjoaman palkkioprosentin mukaista Palkkiota. Kehitysvaiheessa maksettu Palkkio vähennetään 
kiinteästä euromääräisestä Palkkiosta, joka maksetaan Toteutusvaiheen aikana.  

4.1.5 Palkkion laskennat on esitelty tarkemmin seuraavissa luvuissa 4.2-4.4. 

4.2 Palkkio Palveluntuottajan Erikoissuunnittelijaosapuolelle 

4.2.1 Palveluntuottajan Suunnitteluosapuolelle (Y) Palkkio lasketaan Kehitysvaiheessa seuraavasti 

 PalkkioY = (KKY x PY) + (HY x 5 %), jossa 

KKY  = 

Palveluntuottajalle Y korvattavien kustannusten kokonaismäärä, joka 
perustuu henkilöstön palkkoihin (vakituinen henkilöstö, osa-aikaiset ja 
sopimussuhteessa olevat) ja yrityksen hankkeelle kohdistuviin muihin 
suoriin korvattaviin kustannuksiin 

PY  = 

Palveluntuottajan Y Palkkioprosentti, joka on annettu 
Erikoissuunnittelijoiden osalta tarjouksessa (Kehitysvaiheen 
allianssisopimuksen liittessä 2).  

 

HY = 
Muiden kuin kohtaan KKY kuuluvien korvattavien kustannusten eli 
alihankinnan kokonaismäärä. 

  
Kaavassa esiintyvä 5 % tarkoittaa, että Suunnitteluosapuolen 
Palkkioprosentti alihankinnoille on 5 % (kaikille Suunnitteluosapuolille 
sama). 

 

4.2.2 Omaa työtä (KKY) ovat allianssiosapuolen oman henkilöstön, kaluston ja materiaalien käyttö 
hankkeessa, kuten: 

 Oman henkilöstön hankkeen toteuttamiseksi maksetut palkat, verottomat 
kilometrikorvaukset ja päivärahat 

 Oman kaluston hankkeeseen kohdistuvat kustannukset 

 Omien materiaalien kustannukset 

4.2.3 Oman työn kustannusten tulee perustua Avoimiin kirjoihin ja ne eivät saa sisältää katetta. 

4.2.4 Hankinnoiksi (HY) katsotaan kaikki ne Korvattavat kustannukset, jotka Palveluntuottaja on 
maksanut toiselle yritykselle tai yhteisölle Allianssin tarvitseman palvelun, työsuorituksen tai 
materiaalin hankkimiseksi (nämä hankinnat sisältävät jo kyseisen toimittajan katteen ja niiden 
hoitamisesta Osapuoli saa omalle henkilökunnalleen oman palkkioprosenttinsa mukaisen 
Palkkion). Hankintoja ovat mm.: 

 Oman työn ulkopuoliset työkustannukset (alikonsultit) 

 Oman kaluston ulkopuoliset kalustokustannukset  

 Materiaalihankinnat yrityksen ulkopuolelta selkeästi hankkeen tarpeisiin 

 Hanketta palvelevat tilakustannukset (esim. Big Roomin vuokra) 
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4.2.5 Palveluntuottajan Erikoissunnittelijaosapuolelle (Y) Palkkio lasketaan Toteutusvaiheessa 
seuraavasti  

 PalkkioY = (KKY x PY )  + (HY x 5 %), jossa 

KKY  = 

Palveluntuottajalle Y korvattavien kustannusten kokonaismäärä, joka 
perustuu henkilöstön palkkoihin (vakituinen henkilöstö, osa-aikaiset ja 
sopimussuhteessa olevat) ja yrityksen hankkeelle kohdistuviin muihin 
suoriin korvattaviin kustannuksiin 

PY  = 
Palveluntuottajan Y Palkkioprosentti, joka on annettu tarjouksessa 
(kehitysvaiheen allianssisopimuksen liittessä 2) 

HY = 
Muiden kuin kohtaan KKY kuuluvien korvattavien kustannusten eli 
alihankinnan kokonaismäärä. 

  
Kaavassa esiintyvä 5 % tarkoittaa, että Suunnitteluosapuolen 
Palkkioprosentti alihankinnoille on 5 % (kaikille Suunnitteluosapuolille 
sama). 

 

4.3 Palkkio Arkkitehtisuunnittelijaosapuolelle 

4.3.1 Palveluntuottajan Arkkitehtisuunnittelijaosapuolelle (Y) Palkkio lasketaan Kehitysvaiheessa 
seuraavasti 

 PalkkioY = (KKY x PY) + (HY x 5 %), jossa 

KKY  = 

Palveluntuottajalle Y korvattavien kustannusten kokonaismäärä, joka 
perustuu henkilöstön palkkoihin (vakituinen henkilöstö, osa-aikaiset ja 
sopimussuhteessa olevat) ja yrityksen hankkeelle kohdistuviin muihin 
suoriin korvattaviin kustannuksiin 

PY  = 

Palveluntuottajan Y Palkkioprosentti, joka määritetään vuosittain 
taaksepäin siten, että toteutuneet Korvattavat kustannukset lisätttynä 
Palkkioprosentilla on yhtä suuri kuin Arkkitehtisuunnittelijoiden 
aikaisemmin sovittujen tuntihintojen mukainen laskutus. 
Myyntilaskutus tapahtuu siten aikaisemmin sovituilla tuntihinnoilla ja 
Arkkitehtisuunnittelijoiden Palkkioprosentti määritetään vuosittain 
taaksepäin tämän Kaupallisen mallin muita ehtoja varten. 

HY = 
Muiden kuin kohtaan KKY kuuluvien korvattavien kustannusten eli 
alihankinnan kokonaismäärä. 

  
Kaavassa esiintyvä 5 % tarkoittaa, että Suunnitteluosapuolen 
Palkkioprosentti alihankinnoille on 5 % (kaikille Suunnitteluosapuolille 
sama). 

 

4.3.2 Omaa työtä (KKY) ovat allianssiosapuolen oman henkilöstön, kaluston ja materiaalien käyttö 
hankkeessa, kuten: 

 Oman henkilöstön hankkeen toteuttamiseksi maksetut palkat, verottomat 
kilometrikorvaukset ja päivärahat 

 Oman kaluston hankkeeseen kohdistuvat kustannukset 

 Omien materiaalien kustannukset 

4.3.3 Oman työn kustannusten tulee perustua Avoimiin kirjoihin ja ne eivät saa sisältää katetta. 
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4.3.4 Hankinnoiksi (HY) katsotaan kaikki ne Korvattavat kustannukset, jotka Palveluntuottaja on 
maksanut toiselle yritykselle tai yhteisölle Allianssin tarvitseman palvelun, työsuorituksen tai 
materiaalin hankkimiseksi (nämä hankinnat sisältävät jo kyseisen toimittajan katteen ja niiden 
hoitamisesta Osapuoli saa omalle henkilökunnalleen oman palkkioprosenttinsa mukaisen 
Palkkion). Hankintoja ovat mm.: 

 Oman työn ulkopuoliset työkustannukset (alikonsultit) 

 Oman kaluston ulkopuoliset kalustokustannukset  

 Materiaalihankinnat yrityksen ulkopuolelta selkeästi hankkeen tarpeisiin 

 Hanketta palvelevat tilakustannukset (esim. Big Roomin vuokra) 

4.3.5 Palveluntuottajan Arkkitehtisuunnittelijaosapuolelle (Y) Palkkio lasketaan Toteutusvaiheessa 
seuraavasti  

 PalkkioY = (KKY x PY )  + (HY x 5 %), jossa 

KKY  = 

Palveluntuottajalle Y korvattavien kustannusten kokonaismäärä, joka 
perustuu henkilöstön palkkoihin (vakituinen henkilöstö, osa-aikaiset ja 
sopimussuhteessa olevat) ja yrityksen hankkeelle kohdistuviin muihin 
suoriin korvattaviin kustannuksiin 

PY  = 

Palveluntuottajan Y Palkkioprosentti, joka määritetään vuosittain 
taaksepäin siten, että toteutuneet Korvattavat kustannukset lisätttynä 
Palkkioprosentilla on yhtä suuri kuin Arkkitehtisuunnittelijoiden 
aikaisemmin sovittujen tuntihintojen mukainen laskutus. 
Myyntilaskutus tapahtuu siten aikaisemmin sovituilla tuntihinnoilla ja 
Arkkitehtisuunnittelijoiden Palkkioprosentti määritetään vuosittain 
taaksepäin tämän Kaupallisen mallin muita ehtoja varten.  

HY = 
Muiden kuin kohtaan KKY kuuluvien korvattavien kustannusten eli 
alihankinnan kokonaismäärä. 

  
Kaavassa esiintyvä 5 % tarkoittaa, että Suunnitteluosapuolen 
Palkkioprosentti alihankinnoille on 5 % (kaikille Suunnitteluosapuolille 
sama). 

 

4.4 Palkkio Palveluntuottajan Rakentajaosapuolelle (rakennustekninen ja talotekninen 
urakoitsija) 

4.4.1 Palveluntuottajan Rakentajaosapuolelle (U) Palkkio Kehitysvaiheessa lasketaan seuraavasti 

 PalkkioU = (KKU x PY), jossa 

KKU  = 
Palveluntuottajalle U korvattavien kustannusten kokonaismäärä, joka 
perustuu henkilöstön palkkoihin, alihankintoihin ja yrityksen 
hankkeelle kohdistuviin muihin suoriin korvattaviin kustannuksiin 

PY  = 
Rakentajaosapuolelle maksetaan Kehitysvaiheessa 
Erikoissuunnittelijoiden tarjoamien palkkioprosenttien keskiarvon 
mukaista palkkiota, joka on 59,05 %. 

4.4.2 Palveluntuottajan Rakentajaosapuolten (U) kiinteä euromääräinen Palkkio lasketaan seuraavasti 
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 PalkkioU 
  

= (TKU x PU), jossa  

TKU  
  

= 
Palveluntuottajalle U Tavoitekustannuksessa asetettu, 
Kustannusarvion mukainen korvattavien kustannusten 
kokonaismäärä (ei sisällä toteutumattomia riskejä) 

PU  
  

= 
Palveluntuottajan U Palkkioprosentti, joka on annettu tarjouksessa 
(Kehitysvaiheen allianssisopimuksen liittessä 2) 

     

4.4.3 Toteutusvaiheen Palkkion osuus lasketaan kiinteästä euromääräisestä Palkkiosta vähentämällä 
Kehitysvaiheessa maksetun Palkkion osuus. Toteutusvaiheessa Rakentajaosapuolelle U 
maksetaan Palkkiota hankkeen valmiusasteen mukaisesti.  

4.4.4 Palveluntuottajan Rakentajaosapuolen (U) Palkkio sisältää sekä osapuolen oman työn että 
alihankinnoista maksettavan Palkkion.  

4.4.5 Palveluntuottajan U kiinteää Palkkiota ei sidota indeksiin. 

4.4.6 Allianssi voi muodostaa myös alialliansseja. Mikäli allianssiosapuoli on muodostanut Allianssin 
hyväksymänä aliallianssin kolmannen osapuolen kanssa, maksetaan tämän suorittamat työt kuin 
ne olisivat Allianssin Osapuolen omaa työtä. Aliallianssin Korvattavien kustannusten tulee perustua 
Avoimiin kirjoihin. Korvattavat kustannukset ja Palkkio maksetaan allianssiosapuolelle, joka 
maksaa ne edelleen aliallianssissa olevalle yritykselle näiden kesken sovitun mukaisesti. 
Rakentajaosapuolen kiinteä Palkkio käsittää siis myös tämän kanssa aliallianssissa olevan 
yrityksen palkkion, ellei kyse ole kohdan 4.4.7 mukaisesta tilanteesta. Suunnitteluosapuolen osalta 
aliallianssin Korvattavat kustannukset ja Palkkio maksetaan samoilla periaatteilla kuin 
Suunnitteluosapuolen oma työ. Alialliansseja ei muodosteta Rakentaja- eikä Suunnitteluosapuolen 
kautta ilman näiden omaa aloitetta ja hyväksyntää.  

4.4.7 Kohdasta 4.4.6 poiketen Rakentajaosapuolen kanssa aliallianssissa olevan yrityksen Palkkio 
käsitellään korvattavana kustannuksena, jos aliallisanssi koskee hankkeessa tarvittavaa 
erikoisosaamista tai –asiantuntemusta, jota Allianssin Rakentajaosapuolella ei ole, ja AJR päättää 
Hankkeen parhaaksi –periaatteella tehdä hankinnan Rakentajaosapuolen aliallianssina. 
Aliallianssikumppani on tällöin myös Kannustinjärjestelmän Osapuoli ja aliallianssikumppanin jako-
osuus Bonuksesta / Sanktiosta määräytyy korvattavien kustannusten mukaisesti kohdassa 5.8 
esitetyllä periaatteella.  

4.5 Rakentajaosapuolen Palkkion muutos Toteutusvaiheessa 

4.5.1 Tavoitekustannuksen muutos toteutuksen aikana voi vaikuttaa Rakentajaosapuolten Palkkioon 
kasvattavasti tai vähentävästi. Mikäli laajuus muuttuu tavoitekustannuksen sopimisen jälkeen, 
muutetaan Rakentajaosapuolten Palkkiota kaavalla: Muutettu Palkkio = tarjottu Palkkio(%) * 
Muutoksen korvattavien kustannusten kustannusarvio + alkuperäinen palkkio. 

  

5 Kannustinjärjestelmä 

5.1 Tavoitteet 

5.1.1 Tilaaja on määrittänyt tarjouspyynnössä Tilaajan tavoitteet Allianssihankkeelle sekä näistä johdetut 
Avaintulosalueet. 

5.1.2 Osa Avaintulosalueista otetaan mukaan kaupallisen mallin Kannustinjärjestelmään, jolla pyritään 
edistämään hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumista.  
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5.2 Kannustinjärjestelmän yleiskuvaus 

5.2.1 Kannustinjärjestelmä on kaksiosainen ja käsittää oheisessa taulukossa esitetyt komponentit, jotka 
on tarkemmin määritelty jäljempänä tässä asiakirjassa.  

Komponentti Yleiskuvaus 

1) Tavoitekustannuk-
sen alitus/ylitys 

Lopullista Toteutunutta kustannusta verrataan asetettuun 
Tavoitekustannukseen. Tavoitekustannuksen alitus johtaa 
Palveluntuottajille Kustannusbonukseen ja ylitys johtaa 
Kustannussanktioon. 

2) Suoritustaso 
muissa Avaintulos-
alueissa 

Allianssin suoriutumista sovituilla Avaintulosalueilla verrataan 
Avaintulosalueille määriteltyihin suoritustasomittareihin. Hyvä 
suoriutuminen Avaintulosalueilla johtaa Palveluntuottajille 
Avaintulosbonukseen ja huono suoriutuminen Avaintulossanktioon.  

Taulukko 2 – Kannustinjärjestelmän komponentit 

5.3 Suoriutuminen Avaintulosalueissa 

5.3.1 Tilaajan määrittämät Avaintulosalueet ja niiden suoritustasomittarit määritellään 
hankintamenettelyn aikana. Näitä tarkennetaan Kehitysvaiheen aikana yhdessä valitun 
Palveluntuottajan kanssa. Avaintulosalueiden suoritustasossa minimivaatimuksena eli nollatasona 
on suoritus, joka vastaa alan hyvää suoritustasoa:   

a) Minimivaatimuksena eli nollatasona on suoritus, joka on parempi kuin yksittäisten 
osapuolten jatkuvat suoritukset muissa hankkeissa. 

b) Avaintulosalueen suoritustulos -100 vastaa Allianssin täydellistä epäonnistumista kohdata 
minimivaatimukset. 

c) Avaintulosalueen suoritustulos +100 vastaa Allianssin erinomaista tai läpimurtosuoritusta 
valittujen kriteerien mukaisesti. 

d) Kullekin Avaintulosalueen osalle määritetään sovittujen suoritustasomittareiden kautta arvo 
välillä -100 ja +100. Avaintulosalueen arvo voidaan määrittää myös välillä 0 ja +100, jos se 
on perusteltua Avaintulosalueen sisällön perusteella. 

e) Kunkin Avaintulosalueen suoritustaso lasketaan Avaintulosalueen osien 
suoritustasomittausten painotettuna keskiarvona sovitun tarkastelujakson aikana. 
Suoritustaso voi vaihdella välillä -100 ja +100 ja se ilmoitetaan kokonaisluvun tarkkuudella, 
lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä. Suoritustasomittauksien painotetun keskiarvon 
laskennassa kuitenkin käytetään yhden desimaalin tarkkuudella ilmoitettuja 
Avaintulosalueiden osien suoritustasomittaustuloksia. 

f) Avaintulosalueiden yhteenlaskettu suoritustaso kunakin sovittuna tarkasteluajanjaksona 
lasketaan eri Avaintulosalueissa suoriutumisen painotettuna keskiarvona. Suoritustaso voi 
vaihdella välillä -100 ja +100 ja se ilmoitetaan kokonaisluvun tarkkuudella. 

g) Lopullinen Avaintulosalueiden suoritustaso (ATA) määritetään Avaintulosalueiden 
yhteenlasketun suoritustason keskiarvona lähimmän kokonaisluvun tarkkuudella hankkeen 
päättyessä. 

5.4 Toteutusvaiheen Bonuspooli 

5.4.1 Tilaaja perustaa Toteutusvaiheeseen Avaintulosalueiden Bonuspoolin rahoittamaan 
Palveluntuottajien bonukset tilanteissa, joissa Allianssi on ylittänyt Avaintulosalueiden 
minimivaatimukset (lopullinen Avaintulosalueiden suoritustulos on suurempi kuin nolla). 
Bonuspooli pitää sisällään alkupääoman, joka on esitetty alla. Bonuspoolia täydennetään 
mahdollisilla kustannusten alituksilla kohdan 5.5 mukaisesti.  
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 Bonuspooli = BonuspooliAlkupääoma + BonuspooliLisäys, jossa 

BonuspooliAlkupääoma = esim. 1,5 prosenttia tavoitekustannuksesta (AJR päättää 
kehitysvaiheen aikana) 

BonuspooliLisäys = Osuus Tavoitekustannuksen alituksesta (jos sellainen tapahtuu) 
kohdan 5.5.2 mukaisesti 

5.5 Tavoitekustannuksen alitus/ylitys ja tavoitebudjetin alitus 

5.5.1 Mikäli lopullinen Toteutunut kustannus ylittää Tavoitekustannuksen, jaetaan ylitys kohdassa 5.5.2 
olevan taulukon mukaisesti, kuitenkin siten, että kunkin Palveluntuottajan suurin mahdollinen 
euromääräinen osuus tavoitekustannuksen ylityksen vastuusta (Kustannussanktio) on kohdan 5.9 
mukainen.  

5.5.2 Mikäli lopullinen Toteutunut kustannus alittaa Tavoitekustannuksen, jaetaan alitus Tilaajan, 
Palveluntuottajien (Kustannusbonus) ja Bonuspoolin kesken seuraavasti: 

 

Osapuoli Tavoite-
kustannuksen 
ylitys 

Tavoitekustannuksen alituksen määrä 

≤ 5 % > 5 % (käytetään 
alituksella, joka on yli 
5 % ja maksimissaan 
10 %) 

> 10 % 
(käytetään 10 
% ylittävään 
osaan) 

Tilaaja 50 % 
30 % 40 % 100 % 

Bonuspooli 
0 % 20 % 30 % 0 % 

Palveluntuottajat  
50 % 50 % 30 % 0 % 

 

5.5.3 Selvennyksen vuoksi todetaan, että Tavoitekustannuksen alituksessa käytetään riippumatta 
alituksen määrästä 5 %:n alitukseen asti aina jakoprosentteja, jotka tulevat edellisen kohdan 
sarakkeelta ”≤ 5 %”, ja alituksen ollessa yli 5 % ja maksimissaan 10 % käytetään tältä osalta 
jakoprosentteja, jotka tuleva sarakkeelta ”> 5 %”. Mikäli alitus on suurempi kuin 10 %, maksetaan 
Palveluntuottajille siis yhteensä 3,5 % Tavoitekustannuksen määrästä. 

5.6 Bonus muusta kuin Tavoitekustannuksen alituksesta 

5.6.1 Mikäli lopullinen Avaintulosalueiden suoritustaso ATA on suurempi kuin nolla, maksaa Tilaaja 
Palveluntuottajille Avaintulosbonusta (BonusATA) yhteensä seuraavasti: 

 BonusATA  =  
ATA 

X Bonuspooli 
100 

5.7 Sanktio muusta kuin Tavoitekustannuksen ylityksestä 

 

1.7.3 Mikäli lopullinen Avaintulosalueiden suoritustaso ATA on pienempi kuin nolla, maksavat 
Palveluntuottajat Tilaajalle sanktiota seuraavasti (SanktioATA): 

 SanktioATA  = 
ATA 

x MaksimisanktioATA, jossa 
-100 

MaksimisanktioATA =  esim. 1,5 % Alkuperäisestä Tavoitekustannuksesta (AJR päättää 
kehitysvaiheen aikana) 
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5.8 Bonuksen ja Sanktion jakaminen Palveluntuottajien välillä 

5.8.1 Tilaajan maksettavaksi tulevat Bonukset (Kustannusbonus ja Avaintulosbonus) jaetaan 
Palveluntuottajien välillä kokonaislaskutusten (Korvattavat kustannukset + Palkkio) suhteessa.  

5.8.2 Palveluntuottajan osapuolet vastaavat Tilaajalle maksettavista Sanktioista (Kustannussanktio ja 
Avaintulossanktio) kokonaislaskutusten (Korvattavat kustannukset + Palkkio) suhteessa.  

5.9 Palveluntuottajien kaupallinen riski 

5.9.1 Rakentajaosapuolen ja Talotekniikkaurakoitsijaosapuolen Sanktio kaikista edellä mainituista 
aiheista voi olla yhteensä korkeintaan kyseisen Osapuolen Palkkion suuruinen. Lisäksi 
Rakentajaosapuoli ja Talotekniikkaurakoitsijaosapuoli voivat menettää muuten ansaitsemansa 
bonuksen. Tällöin Rakentajaosapuolelle ja Talotekniikkaurakoitsijaosapuolelle jää tulokseksi 
Korvattavat kustannukset. 

5.9.2 Arkkitehtisuunnittelijan ja Erikoissuunnittelijoiden riski on rajoitettu enintään 25 prosenttiin kunkin 
omasta Palkkiosta. Lisäksi Arkkitehtisuunnittelija ja Erikoissuunnittelijat voivat menettää muuten 
ansaitsemansa bonuksen. 

5.9.3 Edellä olevia kaupallisen riskin rajauksia ei sovelleta, jos vahinko on aiheutettu tahallisella tai 
törkeällä teolla tai laiminlyönnillä taikka immateriaalioikeuksien loukkauksella tai vakuutusten 
hankkimisen/ suojeluohjeiden noudattamisen laiminlyönnillä. 

5.9.4 Edellä olevia kaupallisen riskin rajausta koskevia ehtoja sovelletaan kaikkiin tämän kaupallisen 
mallin kohtiin. 

 

6 Jälkivastuuaika 

6.1 Jälkivastuuajan Avaintulosalueet 

6.1.1 Jälkivastuuajalla eivät ole voimassa enää seuraavat Avaintulosalueiden mittarit: (sovitaan 
Kehitysvaiheessa). 

Jälkivastuuajan aikana mitattavat Avaintulosalueiden mittarit: (sovitaan Kehitysvaiheissa) 

6.1.2 Allianssin johtoryhmä päättää urakan luovutuksen jälkeen Kannustinjärjestelmän tuloutuksesta. 
Päätettäviä asioita ovat: 

 Millaisella summalla varaudutaan jälkivastuuajan korjauksiin 

 Mikäli toteutuneet kustannukset ovat alle tavoitekustannuksen, mikä on 
kustannusbonuksen määrä urakan luovutustilanteessa sekä miten kustannusbonusta 
puretaan jälkivastuuajan aikana. 

 Mikäli toteutuneet kustannukset ylittävät tavoitekustannuksen, mikä on ennustettu 
Toteutunut kustannus jälkivastuuajan kustannusvaraukset mukaan lukien ja millaisilla 
toimenpiteillä urakan laskutus ja ennustettu toteutumakustannus asetetaan vastaamaan 
toisiaan. 

 Urakan luovutuksen yhteydessä päättyvien avaintulosmittareiden tulokset ja niistä 
syntyvä ATA.  

 Urakan luovutuksen yhteydessä lasketun bonuksen tulouttaminen tai Sanktion periminen 
Palveluntuottajilta 

6.1.3 Mikäli urakkaan kuuluvia rakennustöitä on siirretty tehtäväksi jälkivastuuajalle, ovat kaikki 
Avaintulosalueiden mittarit edelleen voimassa näiden tehtävien loppuun suorittamiseen asti ja 
Kannustinjärjestelmän tuloutukset voidaan tehdä vasta ko. töiden loppuun suorittamisen jälkeen. 
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6.1.4 Bonuspoolin määrä voi kasvaa jälkivastuuajan toiminnan seurauksena. Kannustinjärjestelmän 
loppuselvitys tehdään jälkivastuuajan jälkeen ja lopullinen tuloutus tehdään loppuselvityksen 
perusteella.   

6.1.5 Suunnitteluosapuolille maksetaan Palkkiota jälkivastuuajan suunnittelua vaativista tehtävistä. 
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Kantasairaala/Ahveniston sairaala "Assi" -allianssiurakka  Kaupallinen malli, Liite 1  
Toteutusvaiheen kompensaatiomalli 20.11.2020

Kaikki luvut täsmäytetään ennen TAS-vaiheen sopimuksen allekirjoittamista.

Viite Tiedot

AJR xx.yy.2020
Tavoitekustannus AJR:n kokouksessa xx.yy.2020
hyväksytyn mukaisesti 308 201 629 €

TAS Kaupallinen malli 4.4.
Palkkio ennen varauksia: Skanska Talonrakennus Oy
(KAS+TAS) 22 809 582 €

AJR xx.yy.2020
Palkkio: Skanska Talonrakennus Oy:lle Kehitysvaiheessa
maksettu palkkio 4 427 699 €

AJR xx.yy.2020

Palkkio: Skanska Talonrakennus Oy:lle Toteutusvaiheessa
maksettava kiinteä palkkio, erillisen maksuerätaulukon
mukaisesti. 18 381 883 €

TAS-sopimus 7.5
Ennakkomaksu (5%) TAS-vaiheen päätoteuttajan
tavoitekustannuksesta 13 002 162 €

TAS sopimus 8.2.1 Rakentamisen riskivaraus (sisältäen palkkion) 10 160 000 €

TAS Kaupallinen malli
6.1.4.3 Rakentamiskustannusten nousuvaraus (sisältäen palkkion) 6 910 000 €

TAS Kaupallinen malli 6.1.2 Jälkivastuuajan varaus (sisältäen palkkion) 2 180 000 €

Hankesuunnittelun sopimus
KHSHP-AW2, 20.10.2015
(siirretty osaksi allianssia)

Team Integrated (AW2 allianssiosapuolena): SKOL-
luokkakohtainen tuntiveloitushinnasto. Palkkio-%
todennetaan takautuvasti vuosittain, palkkio v. 2019 oli
90,6% 90,6 %

AJR xx.yy.2020 Team Integrated: Tavoitekustannus (sisältäen palkkion) 15 823 120 €

Skanska-Sweco konsortion
tarjous 15.1.2018

Sweco Rakennetekniikka Oy palkkioprosentti:
suunnittelutyö sekä henkilöstölle korvattavat päivärahat ja
kilometrikorvaukset 58,3 %

AJR xx.yy.2020
Sweco Rakennetekniikka: Tavoitekustannus (sisältäen
palkkion) 6 866 667 €

Skanska-Sweco konsortion
tarjous 15.1.2018

Sweco Talotekniikka Oy palkkioprosentti: suunnittelutyö
sekä henkilöstölle korvattavat päivärahat ja
kilometrikorvaukset 59,8 %

AJR xx.yy.2020 Sweco Talotekniikka: Tavoitekustannus (sisältäen palkkion) 8 957 619 €

AJR xx.yy.2020

Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin allianssin
tavoitekustannukseen sisältyvät kustannukset (palkkiota ei
sovelleta) 4 063 684 €
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TAS Kaupallinen malli 4.2.5
ja 4.3.5

Suunnittelijaosapuolten maksamien hankintojen (kuten
alikonsultit, matkaliput, majoitus-, taksi-, parkki- jne.
kustannukset) palkkioprosentti 5,0 %

AJR xx.yy.2020

Skanska Talonrakennus Oy: Kustannusarvion mukaiset
päätoteuttajan KAS- ja TAS-vaiheen aikaiset korvattavat
kustannukset (ilman varauksia) 230 430 957 €

Skanska-Sweco konsortion
tarjous 15.1.2018

Skanska Talonrakennus Oy: Toteutusvaiheessa
toteutuvissa tavoitekustannuksen muutoksissa käytettävä
palkkioprosentti 9,9 %

TAS sopimus 10.1.1
Ennakkomaksun vakuus TAS-vaiheen päätoteuttajan
tavoitekustannuksesta 5,0 %

TAS Kaupallinen malli 5.4.1
Avaintulosalueiden kannustinjärjestelmän alkupääoma
(bonuspooli) 2 500 000 €

TAS Kaupallinen malli 5.5.2 Tavoitekustannuksen ylityksen jakaminen 50% tilaaja / 50% palveluntuottajat

TAS Kaupallinen malli 5.5.2
Tavoitekustannuksen alituksen jakaminen

5% alitukseen asti 30% tilaaja / 50% PT:t / 20% bonuspooli
5% alituksen ylittävältä osalta 10% asti 40% tilaaja / 30% PT:t / 30% bonuspooli

10% alituksen ylittävä osa 100% tilaaja / 0% PT:t / 0% bonuspooli

TAS Kaupallinen malli 5.7
Avaintulosalueiden suurin mahdollinen sanktio (ATA
maksimisanktio) 2 500 000 €

TAS Kaupallinen malli 5.8.1
Tavoitekustannuksen alituksen jako Palveluntuottajien
kesken Kyseisen sopimuspykälän mukaisesti

TAS Kaupallinen malli 5.8.2
Tavoitekustannuksen ylityksen jako Palveluntuottajien
kesken Kyseisen sopimuspykälän mukaisesti

TAS Kaupallinen malli 5.8.1
Kannustinjärjestelmän bonusten jako Palveluntuottajien
kesken Kyseisen sopimuspykälän mukaisesti

TAS Kaupallinen malli 5.8.2
Kannustinjärjestelmän sanktioiden jako Palveluntuottajien
kesken Kyseisen sopimuspykälän mukaisesti

 

TAS Kaupallinen malli 5.9.1 Maksimiriski: Skanska Talonrakennus Oy (KAS+TAS) Maksimissaan palkkion määrä

TAS Kaupallinen malli 5.9.2
Maksimiriski: Team Integrated, Sweco Rakennetekniikka ja
Sweco Talotekniikka (KAS+TAS)

Maksimissaan 25% kunkin osapuolen oman
palkkion määrästä
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Sopimusliite 

L aajuuden ja laatutason muutokset 

 

Taustaa 
 

Tässä asiakirjassa määritellään laajuuden ja laatutason muutokset sekä niiden käsittely 
TAS-sopimuksen mukaisesti. 

 

Allianssin työn kohde 
 

Hankesuunnitelmassa ja tilaohjelmassa tilaaja on määrittänyt toiminnalliset 
vaatimukset allianssin työn kohteelle, kohteeseen tulevat tilat ja kuvaukset kohteeseen 
tulevista toiminnoista. Model space -järjestelmään tilaaja on määrittänyt vaatimukset ja 
sisällön osalle tiloille tilatyypeittäin. Lisäksi tilaaja on valinnut, että kohde toteutetaan 
tilaajan hyväksymillä säästöpotentiaalikorteissa esitetyillä ratkaisuilla. Nämä asiakirjat 
ja tiedot ovat allianssille lähtötietoja, joihin kohteen suunnittelu, hinnoiteltu ja 
rakentaminen teknisten suunnitelmien ohella perustuu. Tilaaja vastaa lähtötiedoista ts. 
kantaa riskin siitä, että lähtötiedoissa on esitetty oikeat ja riittävät tiedot ja vaatimukset 
allianssin jatkotyön perustaksi ja että lähtötietojen mukainen toteutus soveltuu tilaajan 
käyttöön. Lähtötietomuutosten vaikutukset otetaan huomioon tavoitekustannusta ja 
avaintulostavoitteita muuttavina TAS-sopimusasiakirjojen mukaisesti. 
 
Tilaaja on hyväksynyt kehitysvaiheen suunnitelmat toiminnallisessa ohjausryhmässä. 
Toteutusvaiheessa hyväksytään TAS-vaiheen suunnitelmat osissa käytettäväksi 
seuraavien työvaiheiden pohjana. Allianssin varmistettava, että tilaajalla on 
mahdollisuus toteuttaa arviointi ja käsitellä ne toiminnallisessa ohjausryhmässä.  
Jatkotyön perustaksi hyväksyttyjen suunnitelmien toiminnallisuus, ts. riski siitä, että 
suunnitelmat täyttävät toiminnalliset vaatimukset ja niiden mukainen toteutus soveltuu 
tulevaan käyttöön, on tilaajan vastuulla.  
 
Allianssin vastuulle kuuluvien suunnitteluvirheiden, kuten rakennusteknisen ja 
taloteknisen suunnittelun virheiden, korjaus ja niistä johtuvat suunnitelmamuutokset 
sisältyvät allianssin työhön eivätkä ne muuta tavoitteita. 

 
Allianssin työn kohteen laajuus ja laatutaso on kuvattu kehitysvaiheen aikana laadituissa 
teknisissä suunnitelmissa, jotka ovat osana toteutusvaiheen yleissuunnitelmaa TAS-
sopimuksen liitteenä. 

 

Teknisiä suunnitelmat (alustava, tarkennetaan sopimuksen liiteluetteloon): 
Kiinteä ja Muuntuva perusosa lukittu: 
Toiminnalliset tila-alueet on sijoitettu esityksen 15.10.2020 toiminnallisen 
ohjausryhmän hyväksynnän mukaisesti. 
Model space 
Liitepiirustukset ARK, 
Liitepiirustukset RAK + muut suunnittelualat 
Rakennustapaselostus, työselostukset, järjestelmäkuvaukset, järjestelmäkaaviot sekä 
laite ja koneluettelot 
Muuntojoustosuunnitelma 
Aikaisempi suunnittelu 3.0, (3.1 muutossuunnittelua) 
Sovitut säästöpotentiaalit, sekä niistä esitetyt laskentaperusteet 
Tyyppitilasuunnitelmat 
Rakennetut mallitilat 
Rakennetyypit 
Runkokaaviot, kuormituskaaviot, stabiliteetti, yleisleikkaukset 
Laskentamuistion sidotut erät 

 

Tekniset suunnitelmat määrittävät allianssin työn sisällön ja niitä käytetään myös 
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pohjana arvioitaessa laajuus- ja laatutasomuutoksia. 
 
Laskentamuistioita ja kustannusarviota ei sovelleta laajuuden tai laatutason teknisen tai 
toiminnallisen sisällön määrittelyyn. Laskentamuistioita ja kustannusarviota voidaan 
soveltaa laajuuden tai laatutason kustannusvaikutuksen määrittelyyn. 

 

Suunnitelmien täydentyminen ja täsmentyminen 
 

Työn kohteen toteuttamisen edellyttämä suunnittelu ja tähän kuuluva suunnitelmien 
täsmentyminen ja täydentyminen kuuluvat toteutusvaiheen töihin. 
-Suunnitelman täsmentymistä on, kun sopimusasiakirjoissa rakennusosa tai suoritus on 
esitetty ja suunnittelun kuluessa se täsmennetään lopulliseksi suunnitteluratkaisuksi, 
joka ei poikkea sopimuksen mukaisesta yleisestä tasosta. 
- Suunnitelmien täydentymistä ovat vähäiset lisäykset, jotka eivät 
sopimussuunnitelmista niiden yleispiirteisyydestä johtuen ilmene ja jotka sovitun 
työntuloksen aikaansaaminen edellyttää tehtäväksi. 
 

Laajuuden tai Laatutason muutoksen määritelmä sopimuksen mukaisesti 

 
TAS-sopimuksen mukaisesti allianssin työn laajuuden tai laatutason muutoksia ovat: 
-laajuuden muutos 
-laatutason muutos 
-muutokset suunnitteluratkaisuihin 
-muutokset toiminnallisuusratkaisuihin 
-tilaajan yksipuolisten päätösten vaikutukset 
-lainsäädännölliset muutokset, joiden vuoksi rakennusosien tyyppiä joudutaan 
merkittävästi muuttamaan tai tekemään määrällisesti enemmän, jos 
lainsäädäntömuutosta ei ole ammattimaisesti toimien voitu aikaisemmin ottaa 
huomioon. 
- ylivoimainen este 

 

Tämä tarkoittaa konkreettisemmin, että muun muassa: 
 

- muutokset toteutusvaiheen yleissuunnitelman mukaiseen kohteen alaan (esim. 
hyöty- tai bruttoalaan), tilavuuteen, urakkarajaan, rakennusosien, kalusteiden tai 
laitteiden määriin taikka toteutusvaiheen tehtäviin; 

- muutokset rakennustapaselostuksessa, työselostuksissa, järjestelmäkuvauksissa, 
ilmenevään laatutasoon sekä pintamateriaaleihin, ovityyppeihin ja 
kalustetyyppeihin, varusteisiin; 

- muutokset asemointiin ja sijoitukseen, valittuihin rakennusosiin tai järjestelmiin, 
tyyppitilasuunnitelmiin ja jo kertaalleen tehtyihin suunnitelmiin; 

- muutokset toiminnallisten tilojen sijoitteluun ja tilojen käyttötarkoituksiin, 
yhteisesti jatkosuunnittelun perustaksi hyväksyttyihin suunnitelmiin, 
rakennusosien ja laitteiden toiminnallisiin ominaisuuksiin sekä 

- muutokset ja lisäykset lähtötietoihin 

ovat laajuuden tai laatutason muutoksia, jotka vaikuttavat tavoitekustannukseen, 
palkkioon ja avaintulostavoitteisiin kasvattavasti tai vähentävästi. Yksittäisen 
muutoksen kokonaisvaikutuksia määritettäessä huomioidaan sekä muutoksesta 
aiheutuva kustannusten lisääntyminen että kustannusten vähentyminen. 
Tavoitekustannusvaikutusta sovittaessa otetaan lähtökohdaksi, että tavoitekustannusta 
ei muuteta palkkion sisältävältä kokonaisvaikutukseltaan alle 20 000 euron arvoisen 
rakennustöihin liittyvän muutoksen johdosta, mikäli tällaisten muutosten yhteisarvo 
allianssiurakan aikana jää kokonaissummaltaan alle 200 000 euroon Mahdollisten 
useiden erillisten samaan aiheeseen liittyvien muutosten ja lisäysten yhteisvaikutus 
katsotaan yhdeksi muutokseksi. 

 

Lainsäädännöllisiin muutoksiin liittyvää muuttamista pidetään merkittävänä, jos se 
vaikuttaa kustannuksiin tai suoriutumiseen avaintulosalueilla. 
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Suunnitelmien kehittämiseen ja innovointiin liittyen otetaan huomioon, että allianssin 
työssä syntyneet kehitysratkaisut, jotka johtavat toteutuskustannusten alenemaan ilman 
kohteen laajuuden, laatutason tai toiminnallisten ominaisuuksien alentamista, eivät 
alenna tavoitekustannusta. 
 
 
Tavoitekustannukseen sisällytetyn, laskentamuistion sidotut erät -asiakirjassa (TAS-
sopimus liite nro []) esitetyn sidotun määrän tai kustannuksen alitus on laajuuden 
muutos, jonka perusteella tavoitekustannusta alennetaan alituksen vaikutuksia 
vastaavasti ja ylitys tilaajan vastuulla oleva riski, jonka perusteella tavoitteita 
tarkistetaan kasvattavasti ylityksen vaikutuksia vastaavasti. 

 

Muuta selventävää 

Tilaajalla on oikeus määrätä TAS-sopimuksen kohdan 8.1.2 mukaisia laajuuden ja 
laatutason muutoksia. Toteutusvaiheen tehtävien, joita palveluntuottajien 
hankintamenettelyt eivät kattaneet, lisääminen edellyttää asiasta sopimista 
sopimusosapuolten kesken. 
 

Tavoitekustannusta ei sidota indeksiin. 
 

Selvyyden vuoksi, laajuuden ja laatutason muutokset eivät sisälly tavoitekustannuksen 
riskivarauksiin. 
 

 

Muutosten käsittely 
 

Kun havaitaan muutosaihe, joka vaikuttaa Allianssin Tavoitekustannukseen tai 
Avaintulostavoitteisiin, osapuolet yhdessä tilaajan kanssa aluksi etsivät, selvittävät ja 
tarkastelevat mahdollisia kehityskohteita, joilla muutoksen vaikutuksia voidaan 
kompensoida tai lieventää Hankkeen parhaaksi. 
 
Kehitysvaiheen aikana allianssi on tehnyt liitteen mukaiset ei-sovellettavat, 
tulkintaaohjaavat esimerkit (liite 1) helpottamaan tulkintaa laajuuden tai laatutason 
muutos -kysymyksissä toteutusaikana. Esimerkkiluettelo ei ole tyhjentävä. 

 

Kehitysvaiheen aikana allianssi on tehnyt liitteen (liite 2) mukaisen kaavion 
havainnollistamaan laajuus tai laatutason muutosten käsittelyä. 

 

Käsittely, vaiheet ja menettely (alustava, tarkennetaan projektisuunnitelmassa) 
 

1. Muutosaihe, ilmoittaminen 
2. Kehityskohteiden tarkastelu 
3. Tarkastelu sopimuksen määrittelyyn, toteaminen, ohjaaminen eteenpäin 
4. Tilaaja käsittely ja ratkaisu 
5. Arvion/Tavoitekustannuksen muutoslaskelman laatiminen 
6. Toteutuksen sekä palkkion, tavoitekustannuksen ja avaintulostavoitteiden muutoksen 

päättäminen (AJR) 

Valtuusto 15.12.2020 § 47 Liite 7



General Information \ Generale \ Ogólna \ Sisäinen \ Generell \ Generell \ Obecné 

 

 General Information \ Generale \ Ogólna \ Sisäinen \ Generell \ Generell \ Obecné General Information \ Generale \ Ogólna \ Sisäinen \ Generell \ Generell \ Obecné 

Liite 2 

 

Valtuusto 15.12.2020 § 47 Liite 7



Avaintulosalue Paino (%) Osuus (%)
Täydellinen 
epäonnist.

(-100p)

Nollataso - 
Alaraja

(0p)

Nollataso - Yläraja
(0p)

Täydellinen 
onnistuminen 

(100p)

Max Sanktio 
(€)

Max Bonus 
(€)

2 500 000 2 500 000

7,5 % (-10%) Mittaus 2020/21 Mittaus 2020/21 (+10)% / 4,8 pst 187 500 € 150 000 €

7,5 % (-10%) Mittaus 2020/21 Mittaus 2020/21 (+10)% / 4,8 pst 187 500 € 150 000 €

10,0 % (-100)pst (-5) pst 5 pst 100 pst 500 000 € 400 000 €

10,0 % 55 68 70 85 125 000 € 400 000 €

10,0 % -100 0 0 100 250 000 € 200 000 €

5,0 % - -
ei mainintoja 

/tunnustuksia / 
kilpailun voittoja

1-3 
eritysmainintaa 
/tunnustuksia + 

kilpailun 
voittaminen

0 € 200 000 €

5,0 % 88 92 94 96 125 000 € 100 000 €

5,0 % (-5%) (+5%) 125 000 € 100 000 €

5,0 % q50 ≥ 2,2 q50 < 1,8 q50 ≥ 1,4 q50 < 1 125 000 € 100 000 €

20,0 %
8 viikkoa tai 
enemmän 
myöhässä

Aikataulussa (+/-
1vko)

Aikataulussa (+/-
1vko)

4 vko tai 
enemmän 
etuajassa

500 000 € 400 000 €

7,5 %
4 viikkoa tai 
enemmän 
myöhässä

Aikataulussa (+/-
1vko)

Aikataulussa (+/-
1vko)

4 vko tai 
enemmän 
etuajassa

187 500 € 150 000 €

7,5 %
4 viikkoa tai 
enemmän 
myöhässä

Aikataulussa (+/-
1vko)

Aikataulussa (+/-
1vko)

4 vko tai 
enemmän 
etuajassa

187 500 € 150 000 €

100 % 100,0 % 2 500 000 € 2 500 000 €

Avaintulosalueet ja mittarit

Assi-allianssin ATA-tavoitteet

25 %

Käyttäjätyytyväisyys 

Laatu 20 %

Mittarit

Asiakaspalvelu

Tehokkuus ja 
energiankulutus

20 %

Asiakastyytyväisyys 

(+/-1)% 18/19 keskiarvo

Aikataulu 35 %

Sairaalan toiminnan häiriöttömyys

RTS-ympäristöluokitus

Kuivaketju 10

Kiinteistön käyttöönottoprosessi, sairaala 
luovutettu aikataulussa

Kilpailumenestys

TR-mittaus

Episodituottavuus

Ilmatiiveys

Rakentamisaikataulu, 8kpl välitavoitteita

Käyttöönoton sujuvuus, testit ja koulutukset 
ajoissa 4 tavoitetta
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Sopimusliite nro xx 
RISKIENJAKOTAULUKKO  
Alla olevassa taulukossa on määritelty riskejä tai riskikokonaisuuksia, jotka on sovittu tilaajan vastattavaksi ja 
kannettavaksi.  Dokumentti täydentää riskienhallintasuunnitelmaa ja sopimuksen muutosprosessikuvausta 

Riski / mahdollisuus Vastuu Huomautukset 

Allianssi Tilaaja 

Allianssin vastuulla olevien hankintojen kustannusten 

ylittyminen / alittuminen 
x  

 

Tilaajan hankintojen kustannusten ylittyminen / alittuminen  x  

Tietoliikenneoperaattoreiden ja yhteyksien hankkiminen, ja 

niiden liittymiseen liittyvät kustannukset ja aikataulu- sekä 

kustannusvaikutukset muulle hankkeelle. 

 x 

 

IP-osoitehallinta  
 x 

Tilaajan hankinta. Lisäksi hankkeen tietoverkkojen 

aktiivilaitteiden hankinta kuuluu tilaajalle. 

Allianssin hankinnoista johtuva virhe, ennakoimaton haitta 

hankkeelle tai tilaajan erillishankinnoille (esim. asennustyössä 

vahingoittuneet rakenteet) 

x  

 

Tilaajan hankinnan virhe (esim. asennustyössä vahingoittuneet 

rakenteet) tai aikatauluviive tai muu tilaajan hankinnasta 

johtuva, ennakoimaton haitta hankkeelle ja näiden 

seurannaisvaikutukset hankkeelle   

 x 

 

Luovutuksen jälkeiset huolto- ja ylläpitokustannukset 

 x 

Esim. hissien, sänkyvarastoautomaattien, 

varastoautomaattien (apteekki + välineh.), 

putkijärjestelmän, sekä pyykkijärjestelmien 

huoltokustannukset 

Tilaajan hankkiman järjestelmän yhteensopivuus aiemmin 

päätettyjen järjestelmien kanssa. 
 x 

Tulkintaohje: Mikäli joudutaan/halutaan muuttamaan 

jo sovittua järjestelmään, tulee jälkikäteen muutoksen 

esittänyt ja hyväksyttänyt allianssissa, vastata 

muutoskustannuksista. 

Allianssin hankkiman järjestelmän yhteensopivuus aiemmin 

päätettyjen järjestelmien kanssa. 
x  

Tulkintaohje: Mikäli joudutaan/halutaan muuttamaan 

jo sovittua järjestelmään, tulee jälkikäteen muutoksen 

esittänyt, ja hyväksyttänyt allianssissa, vastata 

muutoskustannuksista. 

Muuntojoustavuussuunnitelman ulkopuoliset 

muutosjoustavuuden lisäyksestä tai laajennuksesta aiheutuvat 

kustannukset 

 x 

Muuntojoustosuunnitelman toiminnallisuus on 

toteuduttava 

Jälkivastuuaikana tehtävien tilaajan erillishankintoihin liittyvät 

apu- ja muutostyöt, tai vahingoittumisesta johtuvat vahingot  
 x 

 

Suunnitelmien muutos, viranomaisten lähtötiedot muuttuneet 

 x 

TAS Sopimuksen mukaan. Pykälä 8 

Allianssi vastaa suunnittelusta viranomaismääräysten 

mukaisesti. 

Tilaajan hanketavoitteiden muutos. Esim. 

hankesuunnitelmaan tulee päivitys, joka johtaa korkeampiin 

allianssikustannuksiin 

 x 

Menettely kuvattu laajuus – ja laatutaso dokumentissa 

Tilaajan lähtötiedot (hankesuunnitelma, tilaohjelma, 

modelspace, tilaajan hyväksymät säästöpotentiaalit) 
 x 

 

Maarakennusvaiheessa törmätään sankarihautoihin tai muihin 

arkeologisiin arvoihin, joita ei ole aiemmin tehdyissä 
 x 

Esim. väistötyöt, työmaan pysähtyminen/hidastuminen 
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selvityksissä havaittu – työmaatoimintoihin koituvat 

kustannukset 

Pilaantuneet maat, joita ei olla havaittu tutkimuksissa KAS-

vaiheen aikana. Vastuu pilaantuneista maissa on ensisijaisesti 

aiheuttajalla. Arseeni on tunnistettu riski ja allianssin vastuulla  x 

Allianssi on tehnyt tarvittavat tutkimukset 
omalta osaltaan – Mahdollisesta 
pilaantumisesta, joka on tapahtunut ennen 
allianssin toimintaa sairaalan omistamalla 
alueella, vastaa tässä sopimussuhteessa Tilaaja. 

Allianssi vastaa aiheuttamistaan maanpilaantumisista 

hankkeen aikana. 
x  

 

Suunnitelmien muutos, tilaajan tai käyttäjän lähtötiedot 

muuttuneet - päädytään kalliimpaan rakenneratkaisuun, 

rakentamiskustannukset nousevat 

 x 

Menettely kuvattu laajuus – ja laatutaso dokumentissa 

Hyväksyttyjen suunnitelmien toiminnallisuus  x  

Pysäköintitarpeen riittävyys tai pysäköintiratkaisun muutos 

 x 

Allianssi vastaa 24.8.2020 esitetyn 

maantasopysäköintipaikkojen rakentamisesta 

rakennuslupa-tontilla. 

ICTn tietosuoja-asioihin liittyvät riskit 

x x 

Suunnittelun ja toimituksen osalta kumpikin vastaa 

oman toimitusvastuulla olevalta osalta. Vastuunjako on 

ICT hankintarajaliitteessä. 

Valvontatoteutuksen saaminen lääkejääkaapeille ja muille 

säilytysolosuhteille 
x x 

Lääkejääkaappien lämpötilavalvonta on tilaajan 

vastuulla, ratkaisun tulee olla MDR hyväksytty. 

Ainoastaan lääkejääkaappien vikahälytystieto on 

liitetty rakennusautomaatioon. 

Imagosyistä päätetään huputtaa koko rakennus 

 x 

Mikäli tilaaja esittää rakennuksen huputtamista. 

Allianssi vastaa, että tarvittava suojaus toteutetaan 

Kuivaketju 10-vaatimusten mukaisesti 

Tilaajan vastuulla olevien validointien epäonnistumisesta 

koituvat kustannukset tai muuta vaikutukset 
 x 

 

Allianssin vastuulla olevien validointien epäonnistumisesta 

koituvat kustannukset tai muuta vaikutukset 
x  

 

Jälkivastuuaikana tehtävien tilaajan tahdosta toteutettavat 

muutostyöt. 
 x 

selvyyden vuoksi, ei koske allianssin vastuulla olevien 

virheiden korjausta 

Käyttöönottovaiheeseen tarvittavien loppukäyttäjien 

resurssien riittävyys 

 x 

Esimerkiksi tilaajan / käyttäjien puutteellisesta 

osallistumisesta Allianssin järjestämiin koulutuksiin ja 

käyttöönottosuunnittelun työpajoihin aiheutunut 

haitta käyttöönotolle. Allianssin on hyvällä yhteistyössä 

ja ennakoinnilla varmistettava koulutusten 

toteutuminen 

Koronan suuret vaikutukset hankkeeseen 

 x 

Viranomaismääräyksestä tai -päätöksestä tai tilaajan 

päätöksestä johtuvasta työmaan alas ajosta ja ylös 

ajosta johtuvat kustannukset sekä vaikutukset 

hankkeen tavoitteisiin (ml ATA-tavoitteet) 

(selvitettävänä mahdollisuus vakuuttaa riskiä allianssin 

toimesta, vakuutussuunnitelma) 

Koronan pienet vaikutukset hankkeeseen 

x  

Esim. työmaatoimiston kahdentamisesta syntyvät 

kustannukset, korona-suojausvälineistä syntyvät 

kustannukset. 

Rakennusluvan valituksesta koituvat kustannukset ja 

vaikutukset tavoitteisiin 
 x 

Allianssin laiminlyönti ei saa vaikuttaa valittamiseen 
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Muutosloki 

Tehdyt muutokset Muutosten laatijat ja pvm Muutosten 

hyväksymispvm 

Versio 0.1 Kari Sundelin, Panu Pohjola 

ja Matti Silla 27.10.2020 

xx.xx.xxxx 

Versio 0.2 

Käyttöönottoon liittyvät päivämäärät esitetään 

liitteessä 33 

Panu Pohjola 11.11.2020 xx.xx.xxxx 

Versio 0.3 

Käyttöönottovaiheen aikataulu liitteeksi. 

Lähtötieto-, suunnitelma- ja hankinta-aikataulu 

liitetään myöhemmin. 1.1 

Päätöksentekolomakekohdan tekstin päivitys + 

uusi liite, 1.2.1 toimintaprosessit, 1.3 Laajuus- 

ja laatutasomuutos --> prosessikaavio tulossa., 

1.3.5 päätökset, kustannusmuutokset, 1.4.2 

AJR:n kokoonpano, 1.5 Tilaajan organisaation 

roolitus, 2.0 Hankkeen parhaaksi, 5.1 Laatu, 

lisätään maininta valvontasuunnitelmasta + 

liitteeksi KAS -vaiheessa, 5.3 Well-standardi, 

5.3.7 Turvallisuuskoordinaattoritarkennukset, 

6.3 käyttäjälähtöisen suunnittelun sitomisen 

ajankohdat lisätty, 8.2 Riski- ja 

kustannusnousuvaraukset + liite, 9.1 

Hankintojen ylitykset, 9.3 Hankintaohje, 

kausisopimukset, paikalliset toimijat, 5.1.2 RTS 

--> Sertifiointia ei tehdä. 

Matti Silla ja APR työpaja 

19.11.2020 

xx.xx.xxxx 
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Termistö 

 

Tilaaja  Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (KHSHP) 

Palveluntuottaja  Allianssin osapuolina toimivat yritykset (suunnittelijat ja 

urakoitsijat), jotka ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen 

yhdessä Tilaajan kanssa: 

• Integrated-työyhteenliittymä, jonka muodostavat 

Architecture Workshop Finland Oy; Arkkitehtitoimisto 

Harris ja Kjisik Oy, (Aliallianssikumppani), sekä Sweco 

Architecs Oy (Aliallianssikumppani). 

• Sweco Rakennetekniikka Oy 

• Sweco Talotekniikka Oy 

• Skanska Talonrakennus Oy, sekä aliallianssikumppani 

Sweco PM Oy. 

 

Allianssi Ahveniston sairaala - allianssi on rakennusurakasta vastaava 

urakan osapuolten muodostama allianssiorganisaatio, joka 

yhteisillä kehitys- ja toteutusvaiheen allianssisopimuksilla 

vastaa urakan toteutuksesta. 

Allianssimalli on urakan keskeisten toimijoiden välinen, kaikille 

osapuolille yhteiseen sopimukseen perustuva toteutusmuoto, 

jossa osapuolet vastaavat urakan suunnittelusta ja 

rakentamisesta yhdessä yhteisellä allianssiorganisaatiolla, ja 

jossa toimijat jakavat urakkaan liittyvät riskit ja hyödyt sekä 

noudattavat tiedon avoimuuden periaatteita kiinteää 

yhteistyötä toteuttaen. 

Kehitysvaihe (KAS) Kehitysvaihe kattaa hankkeen luonnos- ja yleissuunnittelun ja 

toteuttamisen valmistelun. 

Urakan kehitysvaiheessa määritetään urakan toteutusvaiheen 

tekniset ja taloudelliset tavoitteet sekä suunnitelma urakan 

toteuttamisesta. Kehitysvaiheen tuloksena syntyy 

yleissuunnitelma ja toteutusvaiheen alussa tarvittavat 
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suunnitelmat (esim. maankäytön sekä rungon 

toteutussuunnitelma). 

Toteutusvaihe (TAS) 
 

Toteutusvaiheessa jatketaan suunnittelua ja toteutetaan 

kohteen toteutussuunnittelu ja rakennustyöt.  

Toteutusvaiheen suunnitelmassa kuvataan toteutusvaiheen 

sisältö, toteutustapa ja aikataulu KAS -tehtävien lopputuloksen 

pohjalta.  

 

Johtamisjärjestelmä Järjestelmä, jossa määritellään Allianssin johtaminen. 

Johtamisjärjestelmä kehitetään osana KAS -tehtäviä ja se 

sisältää useita asiakirjoja, joissa kuvataan Allianssin 

toimintakulttuuri, toimintatavat ja -menetelmät urakan 

kehitysvaiheen ja toteutusvaiheen toteuttamiseksi. 

”Hankkeen parhaaksi” 

- periaate 

Periaate tarkoittaa toimintatapaa, päätöksiä ja ratkaisuja, jotka 

ovat yhdenmukaisia Allianssin peruskirjan periaatteiden 

kanssa ja joilla varmistetaan osapuolten kannalta paras 

hankkeen lopputulos. 

AJR Allianssin johtoryhmä 

Arvoa rahalle Hyötyjen suhde kustannuksiin tilaajan tavoitteiden 

täyttämiseksi (kustannusten ja laadun optimoitu kokonaisuus).   

APR Allianssin projektiryhmä 

BIM Rakennuksen tietomalli (engl. Building Information Model, BIM) 

on rakennuksen ja rakennusprosessin koko elinkaaren aikana 

palvelevien tietojen kokonaisuus digitaalisessa muodossa. 

Tietomalliin liittyy myös rakennuksen geometrian 

määrittäminen ja rakennuksen tietojen esittäminen 

havainnollisuuden ja erilaisten simulointitarpeiden vuoksi. 

Allianssin peruskirja 
Allianssin yhteiset perusperiaatteet, joihin osapuolet ovat 

sitoutuneet:   

 

a) Me kaikki voitamme tai me kaikki häviämme 

yhdessä 

b) Meillä on yhteinen vastuu tuloksesta 

c) Kaikilla osapuolilla on yhtäläiset oikeudet  
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d) Me teemme kaikki päätökset ”hankkeen 

parhaaksi” -periaatteella, emmekä tee päätöksiä 

tai pyri myötävaikuttamaan sellaiseen 

päätöksentekoon, joilla tietoisesti loukkaamme 

tiedossamme olevia toisten osapuolten 

oikeutettuja etuja ja odotuksia 

e) Jokaisella on roolinsa mukaiset oikeudet ja vastuut 

f) Me emme syyttele toisiamme 

g) Kaikki maksuliikenne tapahtuu avoimin kirjoin 

h) Me rohkaisemme innovatiiviseen ajatteluun 

tavoitteena saavuttaa erinomaisia tuloksia 

i) Kaikkien osapuolten johto antaa rajoituksettoman 

tuen 

j) Kukaan meistä ei tavoittele etua toisen 

kustannuksella 

k) Mahdollisissa erimielisyyttä aiheuttavissa 

tilanteissa teemme päätökset ilman viivytyksiä, 

emmekä painosta toisia osapuolia esimerkiksi 

uhkaamalla sopimuksen päättämisellä 

l) Saavuttaaksemme tavoitteemme tulemme 

päivittäisessä toiminnassa toimimaan seuraavasti: 

m) Keskustelemme avoimesti ja rehellisesti 

n) Kuuntelemme toisiamme tarkkaan ja 

kunnioitamme toistemme mielipiteitä 

o) Kannustamme kaikkia ajattelemaan vapaasti ja 

innovatiivisesti ilman pelkoa 

epäonnistumisesta/moitteista 

p) Sanomme mitä tarkoitamme ja tarkoitamme mitä 

sanomme 

q) Annamme tunnustusta onnistumisistamme 

r) Haastamme itsemme ennemmin kuin syyttelemme 

toisiamme 

s) Otamme vastuun teoistamme ja niiden 

vaikutuksista 

t) Sitoudumme haastaviin tavoitteisiin tietämättä 

välttämättä, kuinka niihin päästään. 

u) Toteutamme kaikki Allianssin johtoryhmän 

päätökset 
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1. KOKONAISUUDEN HALLINTA 

1.1. Projektisuunnitelman tarkoitus ja rooli 

Projektisuunnitelman tarkoituksena on kuvata tavoitteet, periaatteet ja menetelmät, jolla 

Allianssin projektiorganisaatio toimii ja miten se liittyy hankkeen sidosryhmien toimintaan. 

KAS-sopimuksessa projektisuunnitelma oli määritelty seuraavasti: ”Allianssin 

Projektisuunnitelma kuvaa Allianssin käyttämän prosessin, jolla teknisissä suunnitelmissa 

kuvattu lopputulos toteutetaan”, sekä ”Allianssin Projektisuunnitelma kehitetään asteittain 

ja ylläpidetään siten, että kehityksestä vastaa APR ja muutokset hyväksyy AJR.” 

 

Projektisuunnitelma on osa Allianssin johtamisjärjestelmää TAS-sopimuksen mukaisesti. 

Projektisuunnitelmassa kuvataan tärkeimmät toimintatavat kuten suunnittelun ohjaus, 

tavoitehinnan määrittymisen periaatteet, riskienhallintastrategia, turvallisuusjohtaminen, 

hankintastrategia ja viestintä.  

 

Projektisuunnitelmaan on kerätty projektin oleelliset työskentelytavat, työkalut, ohjeistus ja 

mittarit, joilla sovittuihin tavoitteisiin päästään. Projektisuunnitelma jaetaan kaikille 

projektissa työskenteleville toimihenkilöille sekä projektiin nimettäville uusille henkilöille. 

Projektisuunnitelma on löydettävissä hankkeen projektipankista. Projektisuunnitelmaa 

käytetään hyödyksi myös uusien henkilöiden perehdyttämisessä. Projektisuunnitelmaa 

täydennetään tarpeen vaatiessa projektin edetessä ja muutokset hyväksytään ajoittain 

Allianssin johtoryhmässä. 

 

Projektisuunnitelman avulla ja sen mukaan toimimalla pyritään varmistamaan projektin 

toiminnallinen ja tekninen laatu. 

 

Projektisuunnitelmassa esitellään pääperiaatteet liittyen projektin eri osa-alueiden 

projektinhallintaan ja tarkemmat suunnitelmat ja ohjeistukset ovat linkityksinä tämän 

projektisuunnitelman lähdeluettelossa.  

 

Projektisuunnitelman osana on lukuisia liiteasiakirjaviitteitä. Liiteasiakirjoissa esitetään 

yksityiskohtaisemmin ao. aihealueiden tavoitteita ja ne sisältävät projektin perus- ja 

lähtötietoja hankkeen osapuolille. Osa liitteistä on luonnosvaiheessa toteutusvaiheen 

alkaessa, ja osaa ei ole laadittu kehitysvaiheessa edes luonnoksena. 

 

Projektisuunnitelman alussa on lista suunnitelmaan tehdyistä muutoksista/täydennyksistä. 

Muutokset käsitellään projektiryhmän kokouksissa. 

 

1.2. Projektin kuvaus 

1.2.1. Yleistä 

Ahvenisto sairaala -hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan Kanta-Hämeen 

keskussairaalan toiminnan ja tilojen uudistaminen.  Projektin keskeisiä ohjaavia 

periaatteita ovat:  
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- Arvoa rahalle, jolla pyritään kustannusten ja laadun optimaaliseen kokonaisuuteen 

tilaajan tavoitteiden täyttämiseksi.  

- Hankeen parhaaksi -periaate on toimintatapoja ja ratkaisuja, joilla korostetaan 

osapuolten yhteistä vastuuta, keskinäistä luottamusta ja yhteistyötä tulosten 

aikaansaamiseksi.  

- Lean-periaatteet ohjaavat hankkeen suunnittelua ja toteutusta (jatkuva 

parantaminen ja hukan minimointi). 

- Tahtiaikataulutus ohjaa tuotantovaiheen toimintaa mahdollisimman tehokkaaseen 

ajan- ja tilankäyttöön. 

 

Kanta-Hämeen keskussairaalan nykyinen sairaalakiinteistö on pääosiltaan teknisen 

käyttöikänsä päässä. Kiinteistön nykykunto edellyttää merkittäviä rakennusinvestointeja 

akuuttien taloteknisten ongelmien ratkaisemiseen. Nykytilanne ei tue tehokkaampia 

toimintaprosesseja eikä pelkkä saneeraus riitä toimivan sairaalan turvaamiseksi, vaan 

tarvitaan myös uudisrakentamista.  

 

Kyseessä ei kuitenkaan ole vain tekninen uudistus, vaan kokonaisvaltaiseen toiminnan 

kehittämiseen ulottuva muutoshanke. Hoito- ja sen tukiprosessit uudistetaan asiakkaiden 

hoitoa parhaiten palvelevaksi kokonaisuudeksi. Erikoissairaanhoidon lisäksi hanke sisältää 

perusterveydenhuollon vastaanotto- ja vuodeosastotilojen integroinnin keskussairaalan 

yhteyteen. Toiminnan prosessit ovat tilaajan vastuulla. 

 

1.2.2. Allianssi eli yhteistoiminnallinen urakka  

Ahveniston sairaala toteutetaan allianssina eli yhteistoiminnallisena urakkana. Allianssin 

muodostavat hankkeen tilaaja (Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä), arkkitehti 

(Integrated-työyhteenliittymä) ja suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden muodostama konsortio 

(Skanska – Sweco Talotekniikka – Sweco Rakennetekniikka Oy). 

 

Projekti jakaantuu kehitysvaiheeseen (ehdotus- ja yleissuunnittelu) ja toteutusvaiheeseen 

(toteutussuunnittelu ja rakentaminen) kuitenkin siten, että toteutusvaiheeseen siirtyminen 

edellytti erillistä tilaajan investointipäätöstä ja toteutussuunnitelman hyväksymistä. 

Kehitys- ja toteutusvaiheista laadittiin erilliset allianssisopimukset ja projektisuunnitelmat. 

 
Kehitysvaiheessa on määritelty tavoitekustannus, avaintulostavoitteet ja kaupallisen mallin 

yksityiskohdat. Urakan kehitysvaihe päättyi xx.xx.xxxx, kun tilaaja päätti edetä 

toteutusvaiheeseen. 

 

Kehitysvaiheen aikana laadittiin seuraavat:  

1. Tavoitteiden asettaminen ja suunnitelmien laatiminen 

• selkeät tavoitteet projektille ja sitä toteuttavalle Allianssille  

• projektin riskien ja mahdollisuuksien kartoitus, sekä niiden hallintatoimenpiteet  
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• kehitysvaiheen sekä toteutusvaiheen projektisuunnitelmat 

• hankintastrategia 

• lopulliset suoritustavoitteet ja -mittarit Allianssin avaintulosalueille  

• tavoitekustannuksen asetanta 

• toteutusvaiheen yleisaikataulu 

2. Organisoituminen 

• lopullisen allianssiorganisaation muodostus  

• Allianssin johtamisjärjestelmä  

• urakan ohjaus-, laadunvarmistus- sekä raportointimenettelyt  

3. Suunnittelutehtävien toteuttaminen 

• teknisien ratkaisujen ja toteutustapojen innovointi ja kehittäminen 

käyttäjälähtöisesti  

• hankkeelle soveltuvat ratkaisut rakentamisen osalta 

• urakan tarkka tekninen laajuus, laatu, toteutusaikataulu ja toteutustavat 

tavoitekustannuksen asettamiseksi 

 

Kehitysvaiheen tuloksina on saatu:  

1. suunnitelmat (ratkaisut), minkälainen on ”korkean suoritustason” maailman 

inhimillisin sairaala  

2. tuotannon suunnitelmat, miten Ahveniston sairaala rakennetaan 

(rakennusteknisesti, teollisesti, aikataulullisesti, häiriöt minimoiden, tavoitteet 

huomioon ottaen) 

Toteutusvaiheen tehtävinä TAS-sopimuksen mukaan ovat: 

1. Suunnitella ja Rakentaa suunnitelmien ja sopimuksen mukainen sairaalakokonaisuus 

sovituilla ehdoilla ja tavoitteilla 

• Suoritamme kaikki hankkeen edellyttämät, TAS-sopimuksen mukaiset tehtävät 

sellaisella innovatiivisella, yhteistoiminnallisella ja tehokkaalla tavalla, joka 

parhaiten tukee kaikkia Osapuolia saavuttamaan hankkeelle parhaan 

lopputuloksen.  

2. Hanke toteutetaan allianssimallilla 

• Allianssin osapuolet ovat sitoutuneet suorittamaan kaikki 

vaikutusmahdollisuuksiensa piirissä olevat tehtävät oikein ja 

tarkoituksenmukaisesti, jotta kaikki osapuolet voivat suorittaa velvollisuutensa 

tämän sopimuksen mukaisesti, ja jotta voimme saavuttaa tämän sopimuksen 

mukaiset tavoitteet. toimimme oikeudenmukaisesti ja rehellisesti sekä tavalla, joka 

johtaa hankkeen parhaaseen lopputulokseen 
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3. Rakennustyö toteutetaan tässä Projektisuunnitelmassa esitetyn hankintasuunnitelman 

ja hankintamenettelyn mukaisesti Päätoteuttajan nimiin tehtyinä hankintoina, jotka 

kilpailutetaan suunnittelun etenemisen myötä. 

1.3. Johtamisjärjestelmä  

Hanketta johdetaan LEAN-periaatteiden mukaisesti, mikä on huomioitu kaikissa osa-

alueissa. Johtamisjärjestelmä on kuvattu allianssisopimuksessa. Johtamisjärjestelmässä 

on kuvattu osa-alueet liittyen: 

 

- Allianssin päätöksentekoon ja dokumentointiin 

- toimivaltuuksiin 

- päätöstasoihin ja organisaatioon 

- tilaajan organisaatioon ja valtuuksiin 

- Big Roomin hyödyntäminen niin KAS- kuin TAS-vaiheessa 

 

1.3.1. Päätöstentekoprosessi ja dokumentointi 

Johtamisjärjestelmä pohjautuu Allianssin keskeisille periaatteille: 

 

- Avoimuus, rehellisyys ja luottamus: Johtamisjärjestelmän tarkoituksena on 

varmistaa hankkeen tavoitteiden saavuttaminen kehittämällä avoimuuden, 

rehellisyyden ja luottamuksen toimintakulttuuria. 

 

- Hankkeen parhaaksi tehtävät yksimieliset ratkaisut: Allianssin päätöksenteon 

yksimielisyydellä etsitään yhteistä etua tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

Allianssin päätöksenteko on kaksiportainen ja siinä noudatetaan esittely - päätös -

menettelyä. Päätökset tehdään puolueettomasti hankkeen arvoihin pohjautuen. 

Vaihtoehtoja verrattaessa päätöksien tukena käytetään päätöslomaketta (liite 1). 

Päätökset raportoidaan hankkeen SharePointin päätöslokiin ja mikropäätöslokiin. 

 

Allianssin suunnittelua, hankintaa ja toteutusta ohjaa tavoitekustannuksen puitteissa 

hankkeen parhaaksi periaate. Periaatteen soveltaminen korostuu allianssin hankinnoissa. 

 

TAS-sopimuksessa on määritelty Allianssin johtoryhmän, projektipäällikön ja projektiryhmän 

tehtävät, sekä ratkaisuvaltataulukko. 

  

1.3.2. Päätöstentekotasot 

Mainittuihin päätöstentekovaltuuksiin sekä menettelyihin liittyen alla on samat asiat 

kuvattu päätöstentekotasojen kaaviolla. Jos AJR, APP tai APR havaitsee, että määritetyt 

päätöstentekotasot eivät tue Allianssin toimintaa, silloin AJR antaa toimeksiannon 

Allianssin projektipäällikölle tämän korjaamiseksi. 
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Kuva 1: Allianssin päätöstasot 

 

1.3.3. Päätösten kirjaukset 

AJR:n ja APR:n tekemät päätökset 

Kaikki AJR:n tai APR:n tekemät päätökset vaadittavine sisältöineen kirjataan hankkeen 

SharePointissa olevaan Päätöslokiin, pienemmät päätökset Mikropäätöslokiin. Allianssin 

projektipäällikkö varmistaa, että kaikki päätöskirjaukset löytyvät päätöslokeista. 

 

Päätösesityksen sisältö: 

• Muutostarpeen esittely ja lähtötietojen luotettavuuden arviointi 

• Yleisaikataulun ja asetettujen tavoitteiden vaikutusten arviointi 

• Alkuperäisen päätöksen ja muutosesityksen vertailu eri näkökulmista ja avoimet 

tekniset kysymykset 

• Laatu & riskit & turvallisuus & tuotanto 

• Päätöspistevertailu (päätöspisteytys esim Multiviewer-työkalulla) 

• Elinkaariratkaisut ja huollettavuus 

• Alkuperäisen päätöksen ja muutosesityksen suunnittelu-, rakentamis- ja 

käyttökustannusten vertailu 

• Perustelut muutostarpeelle ja päätösesitys 

 

1.3.4. Toiminnallinen ohjausryhmä 

• Toiminnallisessa ohjausryhmässä voidaan tehdä linjauksia toiminnallisista 

suunnitelmaratkaisuista.  

• Toiminnallisen ohjausryhmän päätökset tuodaan tiedoksi APR:lle ja kirjataan 

mikropäätöslokiin. Mikäli päätöksellä on vaikutusta tilasuunnitteluun tai allianssin 

kustannuksiin, päätös käsitellään allianssissa sovitun menettelyn mukaisesti. 
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1.3.5. Suunnitteluprosessin päätökset 

Pääsuunnittelupalaveri käy läpi suunnitteluryhmien päätökset viikoittain, ja ne kirjataan 

mikropäätöksiksi. APR:n jäsenet käyvät mikropäätökset läpi itsenäisesti etukäteen, ja ne 

käsitellään aiheina lisäksi APR:ssä. Lähtökohtaisesti päätökset ovat hyväksyttyjä, ellei niitä 

APR:ssä tai pääsuunnittelupalaverissa kumota. Mikropäätöksiä voidaan pitää päätettyinä 

heti kun ne on tehty. APR joko hyväksyy tai kumoaa ne, tai mahdollisesti pyytää lisätietoa.  

 

Toteutusvaiheessa suunnitelmien muutostarpeita tulee käyttäjän, suunnittelijoiden ja 

työryhmien lisäksi toteutuksesta. Toteutusvaiheessa muutostarpeiden käsittelyn on oltava 

mahdollisimman nopeata ja jouhevaa, jotta muutosten päätösprosessista ei aiheudu 

kustannuksia aikatauluviiveiden muodossa. Laajuus- ja laatutason muutokset tulee 

käsitellä aina APR:ssä TAS-sopimuksen muutosmenettelyä koskevan liitteen mukaisesti. 

Kustannusten merkittävästi kasvaessa APR valmistelee päätösesityksen AJR:n käsittelyyn. 

 

Asiantuntijapäätös 

• Asiantuntijapäätös esitellään ja hyväksytään suunnittelunohjaustyöryhmässä, 

asiantuntijapäätöksen piirteitä ovat: 

o Tekninen suunnitteluratkaisu 

o Yksittäinen asiantuntija on tehnyt pienen itsenäisen päätöksen, jotta 

suunnittelutyö voi edetä 

o Asiantuntijapäätös perustuu kokemusperäiseen tietoon ja ammatilliseen 

osaamiseen 

o Asiantuntijapäätös voidaan perustella tutkimustuloksilla tai muulla 

luotettavalla näytöllä, kuten asiantuntijalausunnolla 

o Asiantuntijapäätökset eivät vaikuta kustannuksiin, laatuun tai laajuuteen 

merkittävästi. Mikäli vaikuttaa merkittävästi, on asia vietävä APR:n 

päätettäväksi. 

o Asiantuntijapäätöksen perustelut voidaan dokumentoida kyseisen 

työryhmän kokoontumisen pöytäkirjaan. Tällöin mikropäätöslokin 

kirjaukseen laitetaan linkki kyseiseen pöytäkirjaan/muistioon. Teams-

keskustelut eivät ole riittävää dokumentointia (Teams-keskusteluita ei 

arkistoida) 

 

Mikropäätös 

• Mikropäätös voi syntyä työryhmän sisällä esimerkiksi työpajassa, ns. työryhmän 

päätös. Työryhmän puheenjohtaja vastaa päätöksen kirjaamisesta lokiin. 

Mikropäätöksen piirteitä ovat: 

o Tekninen suunnitteluratkaisu 

o Työryhmä tekee yhdessä johtopäätöksen, jotta suunnittelutyö voi edetä 

o Mikropäätös perustuu kokemusperäiseen tietoon ja ammatilliseen 

osaamiseen 

o Mikropäätös voidaan perustella tutkimustuloksilla tai muulla luotettavalla 

näytöllä, kuten työryhmän lausunnolla 

o Mikropäätökset eivät vaikuta kustannuksiin, laatuun tai laajuuteen 

merkittävästi. 

o Mikropäätöksen perustelut voidaan dokumentoida esim. työpajan 

pöytäkirjaan. Teams-keskustelut eivät ole riittävää dokumentointia (Teams-

keskusteluita ei arkistoida) 
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• Asiantuntijapäätös, Mikropäätös 

o Päätöksenteko on yksimielistä ja tehdään valtuuksien puitteissa 

 

Jos asiantuntija- tai mikropäätös saattaa vaikuttaa merkittävästi kustannuksiin, se 

kirjataan mikropäätöslokin sijaan seuraavan pääsuunnittelupalaverin pöytäkirjaan, ja 

käsitellään sitä kautta pääsuunnittelupalaverissa sekä APR:ssä. 

 

1.3.6. Päätettyjen suunnitelmaratkaisujen muutosprosessi 

Muutosprosessi 

• Tehdyn päätöksen (Toim. OHRY, APR, AJR) kumoaminen vaatii sen, että muutos 

hyväksytetään muutosprosessin mukaisesti.  

• Muutostarpeen ilmaannuttua suunnittelualueen vetäjä ilmoittaa muutostarpeen 

APR:lle. 

• Muutokset arvioidaan päätöksentekolomakkeen (liite 1) kriteerein tai niihin 

perustuen. 

• Ilmoitukseen kirjataan mikä/mitkä työryhmät (vastuuhenkilöt) aloittavat muutoksen 

työstämisen 

• Muutosprosessin alussa muutostarpeelle tehdään nopea tilannearviointi, onko 

muutosta mahdollista arvioida olemassa olevilla tiedoilla vai tarvitseeko tietoja 

pyytää lisää. Tilannearvion avulla päätetään, että kuinka asiaa käsitellään 

muutosprosessin puitteissa. 

• Mikäli lähtötiedot riittävät tekee APR päätösesityksen AJR:lle 

• Mikäli lisätietoja tarvitaan, pyytää APR valitulta tekniseltä työryhmältä lähtötiedot, 

asettaa selvitystyölle aikataulun, tavoitteet sekä valvoo ja tiedottaa selvitystyön 

etenemistä. 

 

Päätösesityksen sisältö 

• Päätösesityksen avulla arvioidaan, millaiset vaikutukset lukitun päätöksen 

kumoamisella on yleisaikatauluun, asetettuihin tavoitteisiin sekä kustannuksiin 

• Päätösesityksen sisältö voi tarpeen mukaan olla suppeampi kuin alla oleva listaus, 

mikäli osaa tiedoista ei saada luotettavasti ja asian käsittely vaatii ketteryyttä 

(kriittinen polku). 

• Päätösesityksen sisältö: 

o Muutostarpeen esittely ja lähtötietojen luotettavuuden arviointi 

o Yleisaikataulun ja asetettujen tavoitteiden vaikutusten arviointi 

o Alkuperäisen päätöksen ja muutosesityksen vertailu eri näkökulmista ja 

avoimet tekniset kysymykset 

o Laatu & riskit & turvallisuus & tuotanto 

o Päätöspistevertailu 

o Elinkaariratkaisut ja huollettavuus 

o Alkuperäisen päätöksen ja muutosesityksen suunnittelu-, rakentamis- ja 

käyttökustannusten vertailu 

o Perustelut muutostarpeelle ja päätösesitys 

 

Laajuus- ja/tai laatutasomuutos 
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• Mikäli muutos täyttää TAS-sopimuksen mukaisen laajuus- ja/tai 

laatutasomuutoksen kriteerit, sen käsittely etenee laajuus- ja/tai 

laatutasomuutoksen määrittelevän sopimusliitteen mukaisesti. 

1. Muutosaihe, ilmoittaminen 

• Muutostarpeita ja -aiheita tulee muun muassa käyttäjältä ja toteutukselta. 

Kun tarve tai aihe havaitaan, siitä ilmoitetaan APR:lle.  

2. Kehityskohteiden tarkastelu 

• Pyritään yhdessä hankkeen parhaaksi -periaatteella kehittämään ratkaisuja 

ja keinoja, millä minimoidaan kustannus- ja/tai toiminnallisuusvaikutukset. 

3. Tarkastelu sopimuksen määrittelyyn, toteaminen, ohjaaminen eteenpäin 

• APR:n toimesta laaditaan arviot kustannusvaikutuksesta ja päätetään, 

miten muutoksen kanssa edetään ja ketkä edistävät. 

4. Tilaajan käsittely ja ratkaisu 

• Tilaaja päättää toteutetaanko muutos. 

5. Arvion/Tavoitekustannuksen muutoslaskelman laatiminen 

• Lisäykset hinnoitellaan laskennallisesti, suunnitelmien mukaisilla määrillä 

ja toimittajien tarjoamilla tai laskennallisilla arviohinnoilla. 

• Lisäyksissä huomioidaan aliurakoiden kustannukset, työmaan käyttö- ja 

yhteiskustannukset (12%) sekä lisääntyneet suunnittelukustannukset. 

• Vähennykset hinnoitellaan kustannusarvion mukaisilla hinnoilla. 

6. Toteutuksen sekä palkkion, tavoitekustannuksen ja avaintulostavoitteiden 

muutoksen päättäminen (AJR) 

• Laajuus- ja/tai laatutason muutosprosessikaavio tulee liitteeksi 38. 

 

1.4. Projektiorganisaatio  

1.4.1. Allianssin johto- ja projektiryhmät 

Projektin organisaatio muodostuu TAS-sopimuksen mukaisesti allianssin johto- ja 

projektiryhmästä sekä allianssin projektipäälliköstä. Organisaatio ja henkilöt on kuvattu 

Allianssin organisoituminen -esityksessä (liite 2). 

 

1.4.2. AJR:n kokoonpano: 

Allianssin johtoryhmä koostuu kaikkien allianssiosapuolten edustajista. AJR:n jäsenten 

vaihdoksiin tarvitaan kaikkien allianssiosapuolten hyväksyntä.  

 

- Katkelma TAS-sopimuksesta: ”jokaisella osapuolella (Tilaaja, Arkkitehtisuunnittelija, 

Erikoissuunnittelijat, Rakentaja ja Talotekniikkaurakoitsija) on oikeus nimetä 

jäsenet AJR:ään seuraavasti: Tilaaja nimeää neljä (4) jäsentä ja heille kullekin 

varajäsenet. Palveluntuottajina olevat yritykset voivat jokainen nimetä AJR:ään 

yhden (1) jäsenen ja tälle varajäsenen siten, että samaan konserniin kuuluvista 

yrityksistä on kuitenkin vain yksi edustaja AJR:ssä. Lisäksi me voimme erikseen 

sopia, että osapuolella voi olla enemmänkin kuin edellä mainittu määrä AJR:n 

jäseniä.” 

- Tämänhetkinen kokoonpano: 

o Puheenjohtaja (KHSHP) + varahenkilö 
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o KHSHP:ltä kaksi varsinaista jäsentä puheenjohtajan lisäksi. Yksi 

varsinainen jäsen kultakin muulta osapuolelta varajäsenineen (Skanska, 

Sweco rakennetekniikka, Sweco talotekniikka, Integrated) 

o yksi edustaja, jolla puhe- ja läsnäolo-oikeus (Hämeenlinnan Kaupunki)  

▪ Allianssin projektipäällikkö, toimii esittelijänä + varahenkilö 

▪ sihteerinä projektipäällikkö (KHSHP) 

 

1.4.3. APR:n kokoonpano: 

Allianssin projektiryhmä koostuu projektin osapuolten edustajista. APR:n jäsenten 

vaihdokset hyväksytetään AJR:n kokouksissa.  

 

• Tämänhetkinen kokoonpano: 

o Allianssin projektipäällikkö (pj) 

o Vara-pj, Sweco PM 

o projektipäällikkö, KHSHP 

o rakennuttajakonsultti, KHSHP 

o tekninen johtaja, KHSHP 

o työpäällikkö, Skanska 

o ARK-suunnittelunohjaus vastuuhlö, Skanska 

o pääsuunnittelija, Integrated 

o projektipäällikkö, Sweco rakennetekniikka  

o suunnittelujohtaja, Sweco talotekniikka 

o sihteeri/jäsen, Skanska 

 

1.4.4. Allianssin työryhmät 

Projekti on jaoteltu hankkeen tehokkaan läpiviennin varmistamiseksi 

tehtäväkokonaisuuksiin, joiden mukaisesti eri työryhmät muodostuvat. Työryhmät 

toimenkuvineen kuvataan Allianssin organisoituminen -esityksessä (liite 2) 

 

1.5. Tilaajan organisaatio ja rooli 

Tilaajan eli KHSHP:n organisaatio koskien koko hanketta on kuvattu alla. 

Allianssiorganisaatio vastaa rakentamisen osa-alueesta, muut osa-alueet ovat KHSHP:n 

vastuulla. 

 

Ahveniston sairaala -allianssin johtoryhmässä KHSHP:n edustajina ovat (varahenkilöt 

suluissa): 

• Sairaanhoitopiirin johtaja, AJR:n puheenjohtaja (varah. varajohtaja) 

• Projektijohtaja, AJR:n jäsen  

• Talous- ja tukipalvelujohtaja, APR:n jäsen (varah, tekninen johtaja) 

Allianssin johtoryhmän sihteerinä toimii 

• Projektipäällikkö (KHSHP) 
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Ahveniston sairaala -allianssin johtoryhmässä on lisäksi Hämeenlinnan kaupungin 

edustajana 

• Sosiaali- ja terveysjohtaja, läsnäolo-oikeus AJR:ssä  

Ahveniston sairaala -allianssin projektiryhmäedustajat on listattu Allianssin 

organisoituminen -esityksessä (liite 2). 

 

Tilaaja tekee yksipuolisesti lopulliset päätökset seuraavissa asioissa (TAS-sopimuksessa 

“Tilaajan oikeudet ja velvollisuudet”): 

 

a) Toteutusvaiheen keskeytys ja uudelleen aloitus 

b) sopimuksen irtisanominen  

c) hankkeen toiminnalliset vaatimukset, laajuus ja suunnittelua ohjaavat 

periaatteet 

d) yhteydenpito tiedotusvälineisiin, ellei erikseen muuta sovita.  

e) yhteydet lupaviranomaisiin ja sidosryhmiin, ellei erikseen muuta sovita ja ellei 

lainsäädännöstä ja viranomaisohjeista muuta johdu. 

– rakentamiseen liittyvä yhteydenpito viranomaisiin ja sidosryhmiin on 

allianssin vastuulla. 

 

f) kaikki muut asiat, jotka TAS-sopimuksen mukaisesti annetaan Tilaajan 

päätettäväksi, määrättäväksi tai ohjattavaksi. 

g) Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimintaan liittyvien 

viranomaisohjeiden antaminen 

h) Päättää TAS-sopimuksen mukaisesta talousasiantuntijasta ja muussa kuin 

taloudellisessa asiassa mahdollisesta muusta ulkopuolisesta tarkastajasta ja 

vastaa niiden kustannuksista. 

Hankkeen aikana voimaan tulevien, tilaajan yksipuolisiin päätöksiin liittyvien muutosten 

vaikutukset tulee ottaa huomioon suunnittelussa, aikataulussa, tavoitekustannuksessa 

sekä avaintulosalueissa ja palkkiossa. 

 

1.6. Viranomaisyhteistyö ja lupaprosessi 

Viranomaisten kanssa sovitaan:  

• Suunnitelmien esitys- ja hyväksyntämenettelyt 
• Ulkopuolisten suunnitelmien mahdolliset tarkastukset ja hyväksymistarpeet 
• Mahdollisista kolmansien osapuolien tarpeesta suunnitelmiin tehtävien 

tarkastusten osalta 
• Rakennuslupaa varten tarvittavat asiakirjat, suunnitelmat, liitteet ja selvitykset. 
• Neuvotellaan asiakirjojen muoto, sekä luovutus- ja käsittelytapa 
• Sovitaan rakennusaikaisten muutosten päivitysprosessi rakennusvalvonnan 

suuntaan: rakennusvalvonnan ja viranomaisten seurantapalavereissa esitetään 

kootusti luvanvaraiset muutokset, ja sovitaan näiden muutosten päivitysten 
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aikajänne eli sykli, jossa muutokset viedään suunnitelmiin päivittämällä 

rakennuslupakuvat ja/ tai lupaliitteet.  
• Sovitaan tietomallin rooli rakennusaikaisten muutosten päivitysprosessin osalta.  

 
Ennen kuin suunnitelmien muutokset viedään virallisiin suunnitelmiin, on ne esitettävä ja 

hyväksytettävä viranomaisilla. Esim. tilamuutoksia, jotka aiheuttavat myös palo-osastojen 

muutoksia, esitetään sekä rakennusvalvonnalle että paloviranomaisille. 
Viranomaisosapuolien kanssa pidettäviä seurantapalavereita on noin kuukausittain. Päivät 

tarkentuvat myöhemmin. 
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2. LAAJUUDEN JA TAVOITTEIDEN HALLINTA  

2.1. Lähtökohta ja toiminnalliset tavoitteet 

Hankesuunnitelmassa tilaajan hankkeelle asettamat tavoitteet: 

 

• Ainutlaatuisen hyvä asiakaspalvelu 

• Tiivis yhteistyö maakunnan erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja 

sosiaalihuollon sekä yliopistosairaaloiden ja yksityisten palveluntuottajien välillä. 

• Tuottavuuden kasvu toimintaprosesseja uudistamalla (investointi rahoittaa itsensä 

takaisin 14-15 vuodessa) 

o Somatiikan osastohoito vähenee 20 % 

o Tilan käytön tehostaminen (vastaanottojen aukioloaika 10 h/arkisin, 

vastaanottotilojen yhteiskäyttöisyys, vastaanottotilojen ja leikkaussalien 

käyttöasteen nostaminen) 

o Sähköisen asioinnin osuus käynneistä kasvaa vähintään 15 prosenttiyksikköä 

vuoden 2016 tasoon verrattuna  

o Lyhytkestoisten hoitojen ja tutkimusten keskittäminen avovastaanotoille tai 

päiväsairaalayksiköihin 

o Sujuvat asiakasprosessit; asiakas, ammattilainen ja kalliit laitteet eivät odota 

o Kotiin annettavan hoidon lisääminen 

o Erikoissairaanhoidon vastaanottotoimintaa kehitetään jatkossakin Riihimäellä ja 

Forssassa 

• Sähköisten palveluiden ja uuden teknologian innovatiivinen hyödyntäminen 

o digitaalisen työympäristön kehittämisessä 

o potilashoidon järjestelmien  

o tuotannonohjauksessa 

o viestintäratkaisuissa 

• Maakunnan terveydenhuollon palvelukeskus houkuttelee asiakkaita ja ammattilaisia 

• Rakennuksen edulliset käyttö-, huolto-, energia- ja elinkaarikustannukset 

• Toimiva, terveellinen ja turvallinen rakennus 

• Rakennushankkeen toteutus on kustannustehokas ja laadukas 

o Kustannusten hallinta ja kustannusarviossa pysyminen 

o Suunnittelun ja rakentamisen laatu on erinomainen 

o Käyttäjien toiveet on huomioitu suunnitelmissa ja toteutuksessa 

o Projekti on investointi- ja elinkaarikustannuksiltaan kustannustehokas 

• Rakennus on käyttöönotettu sovitussa aikataulussa, jossa toteutusvaiheen kesto on 

optimoitu 

o Luotettava ja kattava aikataulunhallinta 

o Onnistunut käyttöönottovaihe suunnitellun käyttöönottovaiheen aikataulun 

mukaan. 

 

Nämä tilaajan hankesuunnitelmassa esittämät tavoitteet toimivat lähtökohtina projektin 

tavoitteiden asettamiselle. 

 

Projektisuunnitelman tässä osassa on esitetty Allianssin asettamat tavoitteet ja niiden 

saavuttamisen menetelmät. Allianssin avaintulostavoitteet on johdettu kehitysvaiheen 

aikana näistä tavoitteista.  
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2.1.1. Arvoa rahalle 

Allianssin toimintaa ohjaa ”arvoa rahalle” -periaate, jolla tarkoitetaan saavutettavien 

hyötyjen suhdetta niiden kustannuksiin ja riskeihin. Se on laadun ja kustannusten 

optimoitu kokonaisuus, jolla täytetään tilaajan asettamat tavoitteet. Kehitysvaiheen 

lopussa tai viimeistään toteutusvaiheen alussa laaditaan arvoa rahalle -raportti (liite 36). 

 

2.2. Avaintulostavoitteet 

AJR on päättänyt avaintulostavoitteet, joita käytetään Allianssin toteutusvaiheessa 

kaupallisen mallin osana. Nämä ohjasivat Allianssin toimintaa myös kehitysvaiheessa.  

 

Avaintulostavoitteet pohjautuvat tilaajan tarjouspyynnössä esitettyihin tavoitteisiin. 

Avaintulostavoitteet ovat mukana toteutusvaiheen sopimusaineistossa. 

 

2.3. Jatkuva parantaminen 

Toimivan yhteistyön jatkumista edistää jatkuva palautteen antaminen päivittäisessä 

työskentelyssä sekä toiminnan reflektointi. Reflektointi voidaan järjestää tarpeen 

vaatiessa, jos havaitaan puutteita tai korjattavaa esim. Allianssin viikkorutiineissa tai 

toiminnassa. Reflektointi voidaan järjestää esim. Multiview-työkalulla kuuden kuukauden 

välein. Reflektointitilaisuudessa käsitellään kyselyn perusteella havaitut kehittämisen 

kohteet, ja niiden toteuttamiseksi sovitaan yhteisesti toimenpiteet. Niiden toteutumista 

seurataan jatkokyselyin.  

 

2.4. Hankkeen parhaaksi 

Me teemme kaikki päätökset ”hankkeen parhaaksi” -periaatteella. Päätöksiä tehdään 

hankkeen kokonaisetu edellä, vaikka se vaikuttaisi olevan jonkin osapuolen kannalta 

epäedullista. Emme kuitenkaan tee päätöksiä tai pyri myötävaikuttamaan sellaiseen 

päätöksentekoon, joilla tietoisesti loukkaamme tiedossamme olevia toisten osapuolten 

oikeutettuja etuja ja odotuksia. 
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3. AIKATAULUHALLINTA 

Hankkeen kehitysvaihe kesti xx kuukautta. Hankkeen toteutusvaiheen kestoksi on arvioitu 

xx kuukautta, ja uusi Assi-sairaala on tarkoitus luovuttaa tilaajan hallintaan 31.12.2025 

mennessä ja muutto on tarkoitus saattaa loppuun syksyyn 2026 mennessä. 

 

3.1. TAS-vaiheen keskeiset aikataulun hallinnan periaatteet 

Tilaajan tavoitteiden mukaisesti projekti toteutetaan LEAN-periaatteiden ja 

tavoiteaikataulun mukaisesti sekä häiriöttömästi.  

 

Aikatauluhallinnan keskeiset periaatteet ovat: 

• Toteutusvaihe aikataulutetaan siten, että toteutussuunnittelu on tuottanut 

tarvittavat suunnitelmat riittävän aikaisessa vaiheessa TAS-vaiheen hankintojen 

toteuttamiseksi ja tuotannon käynnistämiseksi. 

• Aikataulussa huomioidaan tilaajan ja Allianssin päätöksenteossa tarvittava aika.  

• Aikataulu tehdään mitoittamalla tehtävien kestot määrien, menekkien ja resurssien 

avulla sekä määrittämällä tehtävien väliset riippuvuudet. 

• Toteutusvaiheen aikahallinta lähtee yleisaikataulusta, jonka pohjalta luodaan 

tarkemmat vaiheaikataulut ja lopulta viikkoaikataulut hankkeen edetessä. 

• Erityistä huomiota kiinnitetään tavoitteiden ja pakkopisteiden sekä 

toteutussuunnitelmien ja hankintojen tarvepäivien tunnistamiseen. 

• Hyödynnetään virtaavan toiminnan periaatteita ja Last Planner –menetelmää, jossa 

tehdään tarkka töiden ennakkosuunnittelu ja tehtävien aloitusedellytysten 

kartoittaminen ennen tehtävien aloittamista. Näin varmistetaan lähtötietojen 

saatavuus, ja että tehtävien aikana ilmenee mahdollisimman vähän ongelmia. 

Tästä menettelystä käytetään myös nimitystä käänteinen vaiheaikataulutus. 

• Toteutuksessa tullaan hyödyntämään tahtiaikataulutusta, millä pyritään 

vähentämään toteutuksesta tyhjäkäyntiä ja lyhentämään läpimenoaikaa verrattuna 

”perinteiseen” rakentamisen aikataulutukseen, kriittisiä aikavarauksia 

(kuivumisajat yms) vaarantamatta. 

 

3.2. Aikatauluhierarkia 

Toteutusvaiheen toteutusaikatauluhierarkia muodostuu kolmesta tasosta: 

• Toteutusvaiheen yleisaikataulu (liite 3) 

• Rakennusvaiheaikataulut 

• Viikkoaikataulut 

 

Hankeaikataulu (liite 4) on hankkeen johtamisen ja edistymisen raportointiväline, joka 

sisältää:  

• KAS- ja TAS-vaiheet (suunnittelu ja rakentaminen) 

• Keskeiset vaiheet sekä päätöksenteko- ja pakkopisteet (mm. suunnitelmatasot 

kehitysvaiheessa ja hankintojen ja toteutussuunnitelmien tarvepäivät) 
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Toteutusvaiheen aikataulu rakentuu käänteisesti siten, että yleisaikataulun pohjalta 

laaditaan tarveperusteisesti hankinta-aikataulu, ja sen perusteella edelleen 

suunnitteluaikataulu. Nämä viedään keskinäisine riippuvuuksineen hankeaikatauluun. 

 

Viikkosuunnittelun tehtävä on tehdä edistymisen seurannasta läpinäkyvää ja 

aikataulupoikkeamien havaitsemisesta välitöntä ja luotettavaa. Projektin osittelu riittävän 

tarkalle tasolle mahdollistaa töiden luotettavan ohjaamisen. 

 

3.2.1. Vastuut ja vastuuhenkilöt  

Vaiheiden aikataulusuunnittelusta ja viikkosuunnittelusta vastaavat nimetyt 

suunnittelualakohtaiset pääsuunnittelijat ja muiden tehtäväkokonaisuuksien 

vastuuhenkilöt. Tuotannon viikkoaikataulutuksista vastaavat kunkin kokonaisuuden 

vastuulliset työnjohtajat. 

 

Toteutuksen koordinoinnista ja ohjaamisesta kokonaisuutena vastaavat työmaapäällikkö ja 

työpäällikkö. 

 

Suunnittelun koordinoinnista ja ohjaamisesta kokonaisuutena vastaavat pääsuunnittelija ja 

suunnittelupäällikkö. 

 

3.3. Yleisaikataulu 

Työmaapäällikkö on laatinut toteutusvaiheen yleisaikataulun yhdessä toteutuksen 

asiantuntijoiden kanssa paikka-aikakaavioperiaatteella. Yleisaikataulu pohjautuu 

tahdistavien ja merkittävien tehtävien keskinäisen toteutusjärjestyksen tunnistamiselle ja 

kyseisten tehtävien määräpohjaiselle kestojen arvioinnille. 

 

3.4. Suunnitteluaikataulu 

Pääsuunnittelija koordinoi muiden suunnittelijoiden kanssa suunnitteluaikataulun 

laadinnan yleisaikataulun pohjalta yhteistyössä suunnittelun ohjauksen kanssa. 

Suunnittelutehtävät pilkotaan suunnittelupaketteihin, joiden aikataulutus yhteensovitetaan 

toteutuksen ja hankinnan kanssa. Suunnitteluaikataulussa otetaan huomioon myös 

viranomaisprosessit. Suunnitteluaikataulu tulee liitteeksi 40. 

 

3.5. Lähtötietoaikataulu 

Lähtötietoaikataulussa lukitaan päätökset, ottaen huomioon suunnittelu- ja hankinta-

aikataulun tarpeet. Lähtötietoaikataulu tulee liitteeksi 41. 

 

3.6. Hankinta-aikataulu 

Hankintapäällikkö koordinoi yhdessä muiden hankintahenkilöiden kanssa hankinta-

aikataulun yleisaikataulun pohjalta ja ristiin sovittaen suunnitteluaikataulun kanssa 

hankinta-aikataulun laadinnan. Hankinta-aikataulu koostuu hankintapaketeista, joiden 
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määrittely kuvataan tarkemmin hankintastrategiassa (liite 29). Hankinta-aikataulu tulee 

liitteeksi 42. 

 

3.7. Vaiheaikataulut 

Yleisaikataulun pohjalta laaditaan vaiheaikataulut seuraaville keskeisille rakentamisen 

vaiheille: Maa- ja pohjarakentamisvaihe, Runkovaihe, Sisävalmistusvaihe (P1-siivoukseen 

asti), P1-aikaiset sisävalmistusvaiheet ja toimintakokeet, sekä Käyttöönottovaihe. 

Käyttöönottovaiheen alustava aikataulu tulee liitteeksi 39. 

 

3.8. Käänteinen vaiheaikataulutus ja urakoitsijoiden sitouttaminen 

Käänteisessä vaiheaikataulutuksessa urakoitsijat osallistuvat aktiivisesti esim. 

valkotaululle laadittavan aikataulun laadintaan siten, että lähdetään lopusta alkua kohti 

tehtävä kerrallaan. Tällä menettelyllä varmistetaan, että kaikelle varataan riittävä aika, ja 

että urakoitsijat sitoutuvat laadittuun aikatauluun, koska ovat itse voineet vaikuttaa sen 

laatimiseen aidosti. 

 

3.9. Tahtiaikataulutus 

Tahtiaikatuotannon toteutus etenee pelkistetysti seuraavanlaisissa vaiheissa: 

 

1. Kootaan tieto tuotantoprosessista, sen vaiheista, työvaiheiden järjestyksestä ja 

kestoista. Tässä voidaan käyttää esim. Last Plannerista tuttua 

seinätaulumenetelmää. 

2. Ositetaan työmaa sopivan pieniin lohkoihin tai toistuviin alueisiin, jotka toimivat 

tahtiaikasuunnittelun yksiköinä. 

3. Määritetään tuotannon tahtiaika (etenemisnopeus) hitaimman työvaiheen mukaan 

(voiko hitainta vaihetta nopeuttaa/ töitä jakaa?). 

4. Tasataan kaikki työvaiheet, ”tuotantojuna”, ko. etenemisnopeuden mukaan: 

keinoina resurssien mitoitus jne. Aliurakoiden sanktiot 

sidotaan etenemisnopeuteen, ei vain välitavoitteisiin. 

5. Myös materiaalitoimitukset ja suunnitelmien yms. tietojen saanti sidotaan 

etenemistahtiin ja pyritään mahdollisimman täsmällisiin toimituksiin (tasautettu, 

ennakoitava tuotanto antaa siihen mahdollisuuden). 

6. Hiotaan prosessia jatkuvasti paremmaksi: tehdään kerralla valmista, selvitetään 

ongelmien syyt ja ratkaistaan ne, tutkitaan voiko tuotantojunan etenemistä 

nopeuttaa kokonaisuutena, ei vain yksittäisiä työvaiheita. 
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4. KUSTANNUSTEN HALLINTA 

4.1. Hankkeen tavoitekustannus 

Hankkeen tavoitekustannus on jaettu Talo-80 jaottelun mukaisiin pääryhmiin (0-9), KSL- ja 

ICT-kustannuksiin, varauksiin ja riskeihin sekä näihin perustuvaan palkkioon. Lisäksi 

tavoitekustannuksessa on mukana tavoitekustannuksen hyväksymisen yhteydessä siihen 

mukaan otettaviksi sovitut tilaajan korvattavat kustannukset. 

 

Tavoitekustannuksen rakennusosista ja panoksista muodostetaan työmaan 

aloitusvaiheissa tavoitelittera sijainneittain (ns. WBS-rakenne). WBS-rakenteessa työ ja 

kustannus kohdistetaan rakennukseen (Kuuma, elektiivinen, jne siltä osin, kuin on 

tarkoituksenmukaista), sekä hankintapakettipohjaiseen tavoitelitteraan. 

WBS-rakenteen kautta muodostuu hankintapaketit, joille viedään tavoitteellinen kustannus 

tavoitekustannuksen sisältämästä kustannusarviosta (hinnoitellut panokset/rakennusosat 

ja määrät sekä muut mahdolliset työhön liittyvät kustannukset. Tavoitekustannuksessa 

määrien ja hintojen osalta huomioitu epävarmuus otetaan huomioon myös 

hankintapakettien kustannusarvioissa). Tätä hankintapaketin kustannusarviota verrataan 

toteutuksen aikana sitoutuneeseen, toteutuneeseen ja ennustettuun kustannukseen. 

 

Hankintasopimus, seuranta, laskutus, raportointi ja loppuselvitys ao. työstä tehdään saman 

nimikkeen mukaan, vaikkakin sama toimittaja voi toimittaa useamman lohkon tai 

kerroksen töitä. Periaatteena on, että yksi lasku kohdistuu aina vain yhtä hankintapakettia 

kohti ja laskut on jaoteltu hankintapakettikohtaisesti etukäteen määritellyllä rakenteella. 

 

Tavoitteena on, että jokainen hankintapaketin osa sisältää kaikki valmiiseen 

urakkasuoritukseen vaadittavat työt loppuun asti suoritettuna. Mikäli ennakoidaan, että 

hankinta ylittää sille tavoitekustannuksessa arvioidun määrän, jatketaan 

kustannustehokkaiden ratkaisujen etsimistä suunnittelunohjauksen kautta, sekä uusien 

yhteistyökumppaneiden etsimistä. 

 

Toteutusratkaisuja valittaessa ja hankintoja vertailtaessa arvioidaan, saavutetaanko 

ratkaisulla asetetut kustannustavoitteet. Ratkaisujen perusteluissa huomioidaan 

kokonaisvaikutukset kustannuksiin, ylläpitoon ja toteutusaikaan. Tavoitteiden 

saavuttamista vaarantavat asiat on tuotava viipymättä APR:n tietoon. 

 

Mikäli havaitaan, että tavoitekustannuksen lähtötietoihin kohdistuu muutospaineita (esim. 

toiminnan muutos, laajuuden muutos tai laatutason muutos), on muutoksen aihe tuotava 

viipymättä APR:n tietoon. APR arvio muutoksen tarpeellisuuden ja tarvittaessa esittää 

AJR:lle muutosta tavoitekustannukseen, joka tekee päätökset sopimuksen mukaisella 

menettelyllä. Muutos on hyväksytettävä allianssin johtoryhmällä ennen ko. töihin tai 

hankintoihin ryhtymistä. Tavoitekustannuksen muutoksista on raportoitava 

projektiraportissa.  
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4.2. Kustannusten seuranta ja raportointi 

Kukin palveluntuottaja seuraa oman seurantajärjestelmänsä kautta oman vastuuosansa 

sitoutuneita (hankintojen sopimustilanne) ja toteutuneita kustannuksia ja tuo nämä tiedot 

allianssin yhteiseen kustannushallintajärjestelmään. Tunti-/yksikköhintaiset kustannukset 

ennustetaan sidottuna parhaana arviona todennäköisestä lopputulemasta. Allianssin 

kustannusjärjestelmä on määrämuotoinen excel-tiedosto PowerBI-visualisoinnilla.  

 

Allianssin kustannushallintajärjestelmän avulla seurataan allianssin tavoitekustannukseen 

sisältyviä kustannuksia. Järjestelmään kustannukset tuodaan kerran kuukaudessa 

palveluntuottajien omista järjestelmistä erikseen sovittavalla tavalla (automaattisesti tai 

manuaalisesti) ja yhdistetään allianssin kustannusraportiksi. Allianssin 

kustannusraportissa esitetään tavoitekustannukseen sisältyvät sitoutuneet ja toteutuneet 

kustannukset pääryhmittäin ja palveluntuottajittain eriteltyinä korvattaviin kustannuksiin ja 

palkkioihin, ja peilataan näitä tavoitekustannukseen sekä ennustetaan lopputilannetta 

 

Palveluntuottajat seuraavat kustannusseurantajärjestelmissä kustannuksia litteratasolla, 

joten tarvittaessa raportoinnissa voidaan porautua myös syvemmälle kuin 

pääryhmätasoon. Litteratasoinen kustannusraportointi ei kuitenkaan ole jatkuvassa 

raportoinnissa tarkoituksenmukaista. 

 

Allianssin kustannusraportoinnista vastaa allianssin projektipäällikkö. Kukin 

palveluntuottaja (vastuullinen henkilö määritettävä palveluntuottajittain) toimittavat 

raportointiin tarvittavat tiedot kustannushallinnan ylläpidosta vastaavalle projekti-

insinöörille, sisältäen myös ennustetiedot. Myös tilaaja toimittaa tiedot omista 

tavoitekustannukseen sisältyvistä korvattavista kustannuksistaan vastaavasti. 

 

Projektipäällikkö toimittaa allianssin johtoryhmälle neljän viikon välein projektiraportin, 

jossa esitetään merkittävimmät tapahtumat ja toimenpiteet raportointivälillä, sekä 

kuvataan toteutuksen tilanne ja ennuste. Mikäli AJR:n kokousväli aiheuttaa tarvetta 

tiheämmälle raportoinnille, tekee AJR asiasta päätöksen.  
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5. LAADUN HALLINTA 

5.1. Laatujohtaminen 

Hanke on terveydenhuollon hanke. Se asettaa allianssille tietyt laadulliset raamit ja 

vaatimukset: 

 

• Rakennusluvan kautta tulee vaatimuksena kosteudenhallintakoordinaattorin 

nimeäminen ja sitä kautta kuivaketju10-vaatimukset. Puhtaudenhallinnan luokka 

P1 tulee terveydenhuollon kohteessa automaattisesti vaatimukseksi.  

• Hankkeessa on päätetty tavoitella RTS-ympäristöluokituksen pisteitä, mikä 

osaltaan myös asettaa kuivaketju10- ja P1-vaatimussisällön lisäksi muitakin 

tavoitteita ja vaatimuksia laadullisesti. WELL-standardia hyödynnetään 

suunnittelussa kustannuksiin vaikuttamattomin osin. 

• Hankkeen sisältö asettaa myös joitain laadullisia vaatimuksia, tavoitteita ja 

toimenpiteitä, kuten validointiprosessit apteekille ja muille puhdastiloille. Apteekin 

lääkevalmistus, sekä kaikki siihen liittyvät toiminnot tulee GMP-sertifioida. 

 

Toteutusvaiheen laadunvarmistustoimenpiteitä on kuvattu alla olevissa kappaleissa 

liitteineen. Laadunvarmistukseen liittyvät vastuut jakautuvat seuraavasti: 

 

• Laadunvarmistuksen menettelyistä hankkeessa vastaa viime kädessä APP. 

• Toteutuksen laadunvarmistuksen suunnittelusta ja seurannasta vastaa 

koordinointivastuullinen laatuinsinööri yhdessä työpäällikön, työmaapäällikön ja 

aluevastaavien kanssa. 

• Suunnittelun laadunvarmistuksesta vastaa kunkin suunnitteluosapuolen 

vastuullinen suunnittelija, sekä viime kädessä pääsuunnittelija. 

Toteutusosapuolelta suunnittelun laadunvalvonnasta vastaa suunnittelupäällikkö. 

• Toteutuksen ja suunnittelun laadunvarmistuksen yhteensovittaminen toteutetaan 

laatu- ja turvallisuustyöryhmässä, vastuuhenkilönä laatu- ja turvallisuustyöryhmän 

puheenjohtaja. Siellä on edustettuna suunnitteluosapuolten vastuuhenkilöiden 

(myös P1-, RTS- ja kuivaketju10 osalta) lisäksi toteutus, suunnittelun ohjaus ja 

rakennuttajakonsultti. 

 

Projektisuunnitelman liitteeksi 43 tulee valvontasuunnitelma. 

 

5.1.1. Tarkastusasiakirja ja laatumatriisi 

Hankkeelle on laadittu viranomaisen peruspohjaa merkittävästi laajempi 

tarkastusasiakirja, jota ylläpidetään Congrid-järjestelmässä sähköisesti. Hankkeen 

tarkastusasiakirjaa täydentävät vastaava mestari tai aluevastaava yhdessä 

rakennuskohtaisen työmaainsinöörin kanssa. Hankkeen tarkastusasiakirjan täydentymistä 

seuraa ja koordinoi koordinointivastuullinen laatuinsinööri. Samassa järjestelmässä on 

laatumatriisi, jonka täydentyminen liitteineen etenee samalla tavalla, kuin yllä hankkeen 

tarkastusasiakirja. Erityistä huomiota kiinnitetään kriittisen tarkastelun kautta havaittuihin 

Valtuusto 15.12.2020 § 47 Liite 7



ASSI-sairaalan toteutusvaiheen projektisuunnitelma | 27.10.2020 

Sisäinen 

 

Ahveniston sairaala -allianssi | Ahvenistontie 24 | 13500 Hämeenlinna | 28

8/www.ahvenistonsairaala.fi 

General Information \ Generale \ Ogólna \ Sisäinen \ Generell \ Generell \ Obecné 

työvaiheisiin, joihin on sovittu laadunvarmistuksen toimintatavat ja tarkastukset ja joissa 

huomioidaan toteuttavan henkilöstön osaamisvaatimukset.  

 

Hankkeen tarkastusasiakirja ja laatumatriisi laaditaan ensin excel-taulukkoon (liite 5), josta 

se hyväksynnän jälkeen päivitetään mainittuun järjestelmään seurantaa ja kuittauksia 

varten. Viranomaisen kanssa sovitaan erikseen menettely rakennuslupaan liittyvän 

tarkastusasiakirjan osalta. Rakennuttajakonsultin valvonnan tarkastussisältö integroidaan 

tarkastusasiakirjaan ja laatumatriisiin. 

 

5.1.2. RTS 

Hankkeessa tavoitellaan 4-5 tähden saavuttamiseen oikeuttavaa pistemäärää RTS-

ympäristöluokituksen mukaan. RTS-ympäristöluokituksen maksimipistemäärä on 100 

pistettä (innovaatioista voi saavuttaa lisäksi 10 bonuspistettä) ja luokitustasona on 

viisiportainen tähtiluokitus (1-5 tähteä). 70 pistettä on 4-tähden, ja 85 pistettä on 5-tähden 

RTS-ympäristöluokituksen raja. Hankkeessa on käytössä RT-ympäristötyökalu, jonne on 

määritelty tavoiteltavat kriteerit ja pisteet. Tavoiteltavat pisteet on myös kuvattu hankkeen 

RT-ympäristökonsultin laatimassa esityksessä (liite 6). RTS-luokitusta ei virallisesti haeta ja 

pisteet lasketaan ns. varjolaskelmana käyttäen allianssin asiantuntemusta. 

 

5.1.3. P1 ja pölyn-/puhtaudenhallinta 

Hankkeessa tehdään kaikki tilat P1-puhtausluokalla. P1-koordinaattori on valvonut 

suunnittelun soveltumista P1-hankkeeseen, ja toteutusvaiheessa P1-työnjohtaja valvoo 

tavoitteiden toteutumista työmaalla. 

 

Kohteen rakennustöiden sekä ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokitus on kaikkien tilojen 

osalta P1. P1-puhtausluokan tuomat ratkaisut ja vaatimukset on viety suunnitelmiin eri 

suunnittelualojen ja P1-koordinaattorin yhteispalaverien sekä P1-koordinaattorin tekemien 

asiakirjatarkastelujen ja –kommentoinnin kautta. 

 

Hankkeelle on laadittu erillinen työmaatoteutuksen puhtaudenhallinnan ohje (liite 7), jossa 

on esitetty yksityiskohtaisemmin puhtaudenhallintaan liittyvät tavoitteet, erityiset 

määräykset, vastuut ja velvoitteet urakoitsijoittain, töiden vaiheistus sekä 

laadunvarmistuksen menettelytavat. 

 

Toteutusorganisaatio laatii työmaan puhtaudenhallintasuunnitelman (liite 8), jossa 

esitetään konkreettiset pölynhallinnan toimenpiteet, tarvittaessa työvaiheittain. P1-

puhtausluokituksen toteutusohjeistus liitetään osaksi työmaan perehdytysmateriaalia ja 

tarvittaessa työmaahenkilöstölle järjestetään erillisiä koulutustilaisuuksia. 

Puhtausluokituksen toteutumista valvotaan työmaaorganisaation omavalvontana 

viikoittain, esim. TR-mittausten yhteydessä sekä erikseen sovittavin P1-koordinaattorin/-

valvojan tarkastus- ja valvontakäynnein. 
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5.1.4. Kuivaketju10 ja kosteudenhallinta 

Hankkeen kosteudenhallintaa suunnitellaan, toteutetaan ja valvotaan kuivaketju10-

järjestelmän pohjalta kohdekohtaiseksi hiotulla prosessilla. Hankkeeseen on nimetty 

kosteudenhallintakoordinaattori (KHK) ja rakennusfysiikkasuunnittelija (RF).  

 

KHK:n tehtävä on valvoa kosteudenhallinnan toteutumista suunnittelussa ja 

rakentamisessa hankkeelle räätälöidyn KK10 riskilistan (liite 9) ja suunnitteluratkaisujen 

laadun kannalta (kuva kappaleen lopussa).  

 

RF osallistuu suunnitteluratkaisujen kehittämiseen, ehdottaa kosteusteknisesti toimivia 

ratkaisuvaihtoehtoja, tarkastaa riskikohteiden suunnitelmat ja hyväksyy riskin 

ratkaisemiseen liittyvät suunnitelmat. KHK:n ja RF:n tehtävinä on myös neuvoa ja opastaa 

suunnittelijoita ja rakentajia kosteudenhallintaan ja kosteustekniseen suunnitteluun 

liittyvissä ongelmissa.  

 

KK10:ssa tarkastellaan suunnittelua ja rakentamista laaditun kosteusriskilistan (riskit 1 -

10) pohjalta. Suunnitteluvaiheessa prosessi toimii yksinkertaistettuna:  

• Suunnittelija merkitsee riskiin liittyvän suunnitteluratkaisun valmiiksi 

kommentoitavaksi 
• RF ja muut suunnittelijat, joita riski koskee, kommentoivat suunnitelmaa => 

muutokset ja uusi kommenttikierros 
• RF-suunnittelija tarkastaa ja hyväksyy suunnitelmat  
• KHK kuittaa riskiin liittyvät suunnitelmat valmiiksi. 

 

Valtuusto 15.12.2020 § 47 Liite 7

https://skanska.sharepoint.com/sites/Kantasairaala/Shared%20Documents/Hallinto-%20ja%20riskiryhmä/TAS-VAIHEEN%20SOPIMUS/TAS%20projektisuunnitelma%20liitteineen/Y%20LT%20OH%20Kuivaketju10%20Todentamisohje%20DDMM2020.xls


ASSI-sairaalan toteutusvaiheen projektisuunnitelma | 27.10.2020 

Sisäinen 

 

Ahveniston sairaala -allianssi | Ahvenistontie 24 | 13500 Hämeenlinna | 30

8/www.ahvenistonsairaala.fi 

General Information \ Generale \ Ogólna \ Sisäinen \ Generell \ Generell \ Obecné 

 
Kuva 2: Kosteudenhallinnan prosessi 

5.1.5. Erityisvalvottavat kokonaisuudet 

Hankkeessa on käyttötarkoituksestaan johtuen muutamia erityisvalvottavia ja/tai 

validoitavia työvaiheita ja tilakokonaisuuksia. Alla on käyty läpi muutamia. 

 

• Puhdastilat 

Apteekin lääkevalmistustilat toteutetaan puhdastiloina. Suunnittelunohjauksessa 

on mukana puhdastilakonsultti. Myös kuumassa sairaalassa on joitakin 

puhdastiloja. 

 

• Apteekki 

Kohteeseen rakennettava sairaala-apteekki on erillisvalvottava ja Fimean toimesta 

validoitava sekä prosessi että tilakokonaisuus. Apteekki on suunniteltava ja 

rakennettava Fimean antamien ohjeiden mukaisesti. Apteekkiin rakennetaan myös 

lääkeholvi puolustusvoimien ohjeiden mukaisesti, sekä kylmäsäilytystiloja, jotka 

ovat taloteknisesti tavallisesta poikkeavia kylmäjärjestelmän vuoksi. Toiminnallinen 

validointi on käyttäjän vastuulla, ja tekninen validointi allianssin. Validointien piiriin 

kuuluvat kaikki tilat ja toiminnot, joilla on mahdollinen vaikutus 

lääketurvallisuuteen. 
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• Leikkaus- ja synnytyssalit ym vastaavat tilat 

Leikkaussalit ovat kovassa siivous-/desinfiointirasituksessa, ja niille on asetettu 

lisäksi muitakin taloteknisiä erityisvaatimuksia (mm. ilmankosteuden hallinta). 

Mahdollinen toiminnallinen validointi on käyttäjän vastuulla, ja tekninen validointi 

allianssin. 

 

• Kuvantaminen 

Kuvantamislaitteet ympäröivine tiloineen ovat poikkeavia rakenteellisesti muun 

muassa kuormitusteknisesti ja väliseinärakenteiden osalta, sekä taloteknisesti 

esimerkiksi ilmankosteuden hallinnan puolesta. 

 

• Psykiatrian osastot 

Psykiatrian osastoilla on erityisvaatimuksia muun muassa pintamateriaaleihin, 

ovien ja ikkunoiden toimintaan ja heloituksiin, irtaimistoon, sekä kulunvalvontaan 

liittyen.  

 

• Murtosuojatut 

Kohteeseen tulee muutamia murtosuojattuja tiloja, kuten lääkkeiden säilytystilat. 

Apteekin ulkokuori toteutetaan standardilla SFS-EN-1627 luokkaan 3. Ensiavussa 

ja triagessa on mahdollisesti myös joitain luodinkestäviä tiloja suunnitelmien 

mukaan. 

 

• ICT-konesali 

Uudessa sairaalassa tulee olemaan toimiva primäärinen TIER3 –tason vaatimukset 

täyttävä konesali, jonka kahdennus on toteutettu kolmannen osapuolen toimesta 

sairaalan ulkopuolelle. Konesalissa on myös poikkeavia turvallisuusvaatimuksia. 

 

5.1.6. Tehtäväsuunnittelu 

Hankkeessa laaditaan vaativimmista, poikkeuksellisimmista ja kriittisimmistä vaiheista 

tehtäväsuunnitelmat tarkastusasiakirjan ja laatumatriisin mukaan. Vastuuhenkilönä 

työvaiheelle nimetty työnjohtaja ja tarkastajana vastaava mestari ja 

koordinointivastuullinen laatuinsinööri. 

 

5.2. Ympäristöjohtaminen 

Kohteen ympärillä on luonto- ja kulttuurikohteita, jotka ovat suojeltavia. Tämä asettaa 

työmaan toiminnalle vaatimuksia ja rajoitteita, jotka on kuvattu tarkemmin 

ympäristösuunnitelmassa (liite 10) ja ympäristön suojeluohjeessa (liite 11). 

Ympäristösuunnitelmassa huomioidaan lisäksi kierrätys. 

 

Tilaajan hankesuunnitelmassa yhdeksi tavoitteeksi on asetettu ympäristöystävälliset 

suunnitteluratkaisut. Keskeisenä tavoitteena on myös rakennuksen edulliset energia- ja 

elinkaarikustannukset. Kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden tavoitteita on kuvattu 

tarkemmin hankesuunnitelmassa. 

 

Kestävä kehitys on huomioitu hankkeessa RTS-ympäristöluokituksen muodossa jo 

hankkeen alusta asti. RTS-ympäristöluokitus sitoo yhteen alan yhteisiä hyviä käytäntöjä ja 
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sisältää mitattavia energia-, laatu- ja ympäristökriteerejä. Tavoittelemme hankkeessa RTS-

ympäristöluokituksen kriteerejä, joissa kiinnitetään huomioita rakennuksen käyttäjien 

viihtyvyyteen hyvän sisäilmaston, valaistuksen ja tila-akustiikan kautta. Ympäristön osalta 

pyrimme säästämään rakennuksen energiankulutusta ja elinkaareen hiilijalanjälkeä 

verrattuna normaaliin rakentamiseen, varmistamme, että rakennustyömaa täyttää 

energiatehokkaan ja ympäristöä säästävän työmaan tavoitteet ja pyrimme esimerkiksi 

suosimaan vähäkulutuksellisia vesikalusteita. Lisäksi huomioimme rakennuksen 

elinkaarikustannukset yhtenä osana päätöksentekoa. 

 

Ympäristöjohtamiseen liittyy Ahveniston alueen ympäristöarvojen huomioiminen. 

Rakennuspaikan lähistöllä on rauhoitetun Hämeen kylmänkukan esiintymä ja sairaala-alue 

rajoittuu Natura-alueeseen. Rakennusalueen ja nykyisen sairaalan välissä on vuoden 1918 

sisällissodan aikainen joukkohauta sekä vanha ortodoksikappeli hautamuistomerkkeineen. 

Välittömässä läheisyydessä sijaitsee suojeltavat rakennukset Ahveniston sairaala ja 

ylilääkärin talo. Ahveniston alueella on muutoinkin sekä kulttuurihistoriallisia että 

luontoarvoja urheilualueineen ja mäntymetsineen. Suojeltavat kohteet ja ELY-keskuksen 

selvityksen keskeinen sisältö löytyy hankesuunnitelmasta. 

 

Ympäristönäkökulmiin kiinnitetään huomiota myös Allianssin päivittäisessä toiminnassa, 

kuten työmatkojen ohjeistuksessa (liite 12), tarpeettomien paperitulosteiden välttämisessä 

ja kertakäyttöastioiden välttämisessä. Lisäksi jätteiden lajittelu työmaan henkilöstötiloissa 

mahdollistetaan asianmukaisin jäteastioin. 

 

Allianssi pyrkii vaikuttamaan siihen, että tulevan sairaalan käyttäjien mahdollisuudet 

käyttää julkista liikennettä ja henkilöstön osalta myös pyöräilyä paranevat. 

  

5.3. Turvallisuusjohtaminen 

Tilaajan hankesuunnitelmassa Ahveniston sairaala -hankkeelle on asetettu useita 

turvallisuustavoitteita: 

o ”turvallinen hoitoympäristö” 

o ”potilasturvallisuus ei vaarannu” 

o ”projektista ei aiheudu tapaturmia ja työmaan turvallisuus on 

tavoitetasolla”  

 

Hankkeen turvallisuusjohtaminen perustuu riskien tunnistamiseen, arviointiin ja hallintaan. 

Turvallisuus tulee huomioida projektin kaikissa toimissa; kehitysvaiheen työskentelyssä, 

suunnitelmissa ja toteutusvaiheessa.  

 

Turvallisuusnäkökulmia (riskilajeja) hankkeessa ovat mm.  

 

o potilasturvallisuuden vaarantuminen 

o työmaa-alueen aiheuttamat riskit ulkopuolisille 

o ulkoiset uhkatekijät (rikollisuus) 

o tietoturvallisuus  

o projektin työturvallisuus  

 

Hankkeessa on laadittu eri turvallisuusnäkökulmia kattava toteutusvaiheen 

turvallisuussuunnitelma, joka on TAS-sopimuksen liitteenä. 
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5.3.1. Työturvallisuusmenettelyt 

Päätoteuttaja nimeää hankkeelle ennen rakennustöiden aloittamista 

työturvallisuuspäällikön, joka hoitaa samalla työturvallisuuskoordinaattorin tehtäviä. 

 

Suunnitteluvaiheen turvallisuussuunnitelma on laadittu kehitysvaiheen alussa ja sitä 

päivitetään projektin vaiheiden muuttuessa. Sen yhtenä osana on sairaalan 

turvallisuussuunnittelun tarkastuslista, joka on käyty läpi laatu- ja turvallisuusryhmän 

toimesta. Myös suunnittelijat käyvät sen läpi omalta osaltaan. Suunnittelijat laativat oman 

alansa suunnitelmista HAVAT-riskikartoitukset. Turvallisuusasiat ovat työryhmien, APR:n ja 

AJR:n kokouksien esityslistoilla tarvittaessa. Toteutusvaiheessa voidaan järjestää 

turvallisuuteen liittyviä lyhyitä tietoiskuja ja koulutuksenomaisia tilaisuuksia. 

 

5.3.2. Toteutusvaiheen turvallisuussuunnittelun toimenpiteet: 

• Projektin yleistiedon ja työturvallisuuteen liittyvän perustiedon jakamista varten 

tehdään projekti-info, joka jaetaan jokaiselle työmaalla ja työmaatoimistolla 

työskentelevälle infoTV:n välityksellä ja palavereissa. 

 

• Jokaiselle työmaalle työskentelemään tulevalle annetaan perehdytys työmaahan. 

Työturvallisuuskulttuuria pidetään yllä viikkopalavereissa ja mm. 

turvallisuustietoiskuin ja verkkokoulutuksilla. 
 

• Kaikista riskialttiiksi luokiteltavista työvaiheista tehdään erillinen työn 

turvallisuussuunnitelma (TTS). 

 

• Kaikista työmaalla tapahtuvista työtapaturmista ja ’vähältä piti’-tilanteista laaditaan 

työturvallisuuspäällikön koordinoimana raportti. 

 

• Skanska on työmaan aloitusvaiheessa yhteydessä paikallisiin pelastusviranomaisiin, 

joiden kannanotot turvallisuusasioihin tiedotetaan hankkeen eri osapuolille. Lisäksi 

paloviranomainen kutsutaan käymään työmaalla ja perehdytetään hankkeeseen 

hätätilanteita varten. 
 

• Turvallisuusasiakirjan ja turvallisuusriskikartoituksen mukaiset suunnitelmat, 

asiakirjat ja toimenpiteet. 

 

• Vakiosopimusehdot aliurakassa/materiaalihankinnassa, jotka sisältävät mm. 

työturvallisuuskannustimet sekä laiminlyönteihin liittyvät sanktiot. 
 

• Työmaan kiinteä alkusammutuskalusto sekä ensiapuvälineiden sijainti merkitään 

työmaasuunnitelmaan. 
 
Kaikille hankkeen osapuolille turvallisuus on merkittävimpiä tavoitteita hankkeessa ja 

ylipäänsä kaikessa toiminnassa.  

 

Työmaan keskeisiä turvallisuustavoitteita ovat muun muassa:  
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• 0 tapaturmaa 

• läheltä piti -tilanteiden raportointi sovitulla menettelyllä 

• potilasturvallisuuden vaarantumattomuus 

• hankkeen aikana olemassa ja toiminnassa olevan keskussairaalan toiminnan 

turvaaminen 

 

5.3.3. Turvallisuuden seurannan prosessi ja työkalut 

Turvallisuuden seuranta hankkeessa lähtee kattavasta perehdyttämisestä ja 

ohjeistuksesta. Seuranta perehdyttämisen jälkeen toteutetaan jatkuvalla työnjohdolla ja 

valvonnalla, viikoittaisin TR-mittauksin, sekä turvallisuuskokouskäytännöin. Hankkeeseen 

nimetään työturvallisuuspäällikkö ja työsuojelupäällikkö sekä -valtuutetut.  

 

Skanskalla on käytössä kolmiportainen varoituskäytäntö, jolla puututaan työmaalla 

mahdollisesti tapahtuviin työturvallisuusvelvoitteiden laiminlyönteihin.  Velvoitteiden 

laiminlyönneistä on seurauksena puhuttelu ja työmaalta poisto, mahdollisesti 

urakoitsijoiden sakottaminen rikkeistä ja viimekädessä urakkasopimuksien purku, mikäli 

urakoitsija ei noudata sille asetettua työturvallisuuden vaatimustasoa. 

 

5.3.4. TR-/MVR-mittaukset 

Viikoittaista turvallisuusasioiden seurantaa dokumentoidaan TR- ja MVR-mittauksin. Nämä 

tehdään Congrid-ohjelmaan ja kaikki tulokset sekä seurantakäyrä ovat aina kaikkien 

nähtävillä. Kierroksilla havaitut puutteet korjataan hetimmiten ja korjaukset kuitataan 

Congridiin, kun TR-mittaaja on tarkastanut ne. 

 

5.3.5. Tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet 

Tapaturmat ja läheltä piti-tilanteet raportoidaan viipymättä ja totuudenmukaisesti. Raportin 

laadinnasta vastaavat vastaava mestari ja työturvallisuuspäällikkö. Raportit julkaistaan 

kaikkien nähtäville SharePointiin ja työmaatiloihin. Raportointi sisältää toimenpiteet, mitä 

tilanne on aiheuttanut, sekä toimenpiteet, tapahtuman toistumisen välttämiseksi. 

 

5.3.6. Raportointi ja seuranta 

Turvallisuutta ja sen valvontaa seurataan kokouskäytännöllä. Osallistujat ovat vastaava 

mestari ja aluevastaavat, turvallisuuskoordinaattori (mikäli on erillinen), 

työturvallisuuspäällikkö, sekä muut tarpeelliset henkilöt. 

 

5.3.7. Turvallisuussuunnittelu 

Hankkeelle on laadittu turvallisuusasiakirja tilaajan toimesta. Turvallisuusasiakirjaa 

ylläpidetään toteutusvaiheessa sovitun mukaisesti. Lisäksi niin suunnittelu- kuin 

toteutusvaiheessakin laaditaan turvallisuusriskikartoitukset. Edellä mainitut otetaan 

huomioon työmaan turvallisuussuunnitelmaa ja työturvallisuusohjetta, sekä 

työvaihekohtaisia työvaiheen turvallisuussuunnitelmia laadittaessa. Työvaiheen 

turvallisuussuunnitelmat laaditaan vähintään laatumatriisin osoittamassa laajuudessa. 
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• Turvallisuusasiakirja 

Hankkeen turvallisuusasiakirjan (liite 13) on laatinut hankkeen KAS-vaiheen 

turvallisuuskoordinaattori. Hankkeen TAS-vaiheen turvallisuuskoordinaattori 

ylläpitää ja päivittää turvallisuusasiakirjaa TAS-vaiheessa. 

 

• Turvallisuussuunnitelma ja -ohjeet 

Pääurakoitsija on laatinut toteutusvaihetta varten turvallisuussuunnitelman (liite 

14), joka sisältää kaikki hankkeen yleiset turvallisuusvaatimukset, seurannan ja 

menettelytavat, sekä riskikartoitukset. 

 

• Työvaihekohtainen turvallisuussuunnittelu 

Työvaiheista laaditaan yhteistyössä työntekijöiden kanssa työvaiheen 

turvallisuussuunnitelmat vähintään laatumatriisin osoittamassa laajuudessa. 

Aliurakoissa urakoitsija laatii TTS:n työntekijöidensä kanssa yhteistyössä, ja 

pääurakoitsija tarkastaa sen. 

 

5.4. Suunnittelun ohjaus 

Tilaajan hankesuunnitelman mukaan Ahveniston sairaalahankkeen toiminnallisen 

suunnittelun periaatteet ovat: 

• Asiakas ensin -periaate 

• Hoidon laadun ja potilasturvallisuuden parantaminen 

• Tuottavuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen 

• Avohoidon vahvistaminen 

• Sairaansijojen vähentäminen 

• Tilojen ja toimintojen vakiointi 

• Resurssien joustava yhteiskäyttö 

• Ammatillisen työnjaon uudistaminen 

• Tehokkaat tilaratkaisut ja muuntojoustavuus 

• Tilojen yhteiskäyttöisyys, monikäyttöisyys ja viihtyisyys 

• Tehokkaat logistiset ratkaisut 

• Tietotekniikan ja tietojärjestelmien hyödyntäminen 

• Energiatehokkuuden lisääminen 

• Yhden hengen potilashuoneet (pääsääntöisesti)  

• Suunnittelu yhdessä perusterveydenhuollon ja maakunnan toimijoiden kanssa. 

 

Suunnittelun ohjauksen tavoitteena on saada tuotantosuunnitelmat palvelemaan 

mahdollisimman hyvin lopputuotetta. Tärkeimpiä näkökulmia 

tuotannonsuunnitteluvaiheessa ovat: 

• Aloitus- ja rakentamisedellytysten varmistaminen 

• Toteutussuunnitelmien tarpeen määrittäminen ja aikatauluttaminen yhdessä 

tuotannon ja suunnittelijoiden kanssa 

• Suunnitelmien ohjaaminen hankintaa palvelevaksi 

• Rakennettavuuden, kosteushallinnan ja sisäilmaolosuhteiden tekninen 

toteuttaminen 

• Tuotannon kustannustehokkuus 
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• Aikataulun toteutusvarmuus 

• Suunnitelmien ristiriidattomuuden varmistus yhteistyössä pääsuunnittelijan kanssa 

• Laadukkaan lopputuotteen (toteutettujen ratkaisujen) kokemukset 

• Riskirakenteiden kartoitus ja hallinta 

• Ympäristön huomioiminen 

• Työturvallisuuden huomioiminen tuotannossa 

 

Kehitysvaiheen aikana suunnitelma- ja hankintakokonaisuuksia on jaettu 

osakokonaisuuksiin, jotka muodostavat suunnittelun, hankinnan ja toteutuksen kannalta 

mielekkäät tehtäväkokonaisuudet. Toteutusvaiheessa näitä tullaan tarvittaessa edelleen 

tarkentamaan pienempiin osiin. Tämä on johdettua ja aikataulutettua suunnittelutyötä, 

jonka ohjaus ja koordinointi kohdistuu erityisesti aikataulu-, laatu-, rakennettavuus- sekä 

kustannustavoitteiden saavuttamiseen. 

 

Toteutussuunnittelu tehdään hankintaa ja rakentamista varten. Suuria muutoksia 

yleissuunnitelman pääratkaisuun ei enää pystytä tekemään, sillä hankkeen toteutukselle 

varattu aika ja kustannus ei anna siihen mahdollisuuksia. Toteutuksen rinnalla etenevän 

suunnittelun aikatauluohjaus sekä lähtötietoaikataulu perustuvat hankkeen 

yleisaikatauluun ja tämän pohjalta laadittavaan hankinta-aikatauluun ja 

työvaiheaikatauluihin sekä näiden pohjalta laadittaviin suunnitteluaikatauluihin.  

 

Työpiirustusten valmistumista ohjataan ja seurataan hankintapaketeittain siten, että 

kunkin hankintapaketin edellyttämien töiden suorittamiseksi tarvittava tietous on esitetty 

suunnitelmissa yhteen sovitettuna ja ristiriidattomana sekä oikea-aikaisesti. Mikäli osa 

toteutussuunnittelusta päätetään ostaa aliurakoitsijalta tuoteosakauppaan kuuluvana, 

sovitaan suunnitelmien yhteensovitus- ja hyväksyttämismenettelyistä osapuolien kesken 

ennen työpiirustus- ja valmistussuunnittelun aloittamista. 

 

5.4.1. Suunnitelmien laadunvarmistus ja hyväksyntä 

Toteutussuunnitelmien laadunvarmistus- ja hyväksyntäprosessista on laadittu kaavio (liite 

15). 

 

5.4.2. Hankkeen erityispiirteet ja -vaatimukset 

Hankkeelle asettavat erityispiirteitä ja -vaatimuksia muun muassa tilaajan tavoitteet, 

rakennusmassan käyttötarkoitus sairaalana, sekä viranomaisvaatimukset. 

 

5.4.3. CE ja vaatimustenmukaisuus 

Suunnittelijoiden tulee määrittää tuotteiden vaatimukset yhteneväisesti siten, että niissä ei 

tule ristiriitaa tuotestandardien kanssa. Yhteensovituksesta ja määrityksestä päävastuun 

kantaa pääsuunnittelija. 

 

Pääsuunnittelijan on siis huolehdittava, että suunnitelmissa esitetään riittävän 

yksityiskohtaiset vaatimukset käytettävien rakennustuotteiden ominaisuuksille ja että ne 
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on esitetty CE-merkintäkäytännön mukaisesti. Lisäksi pääsuunnittelija huolehtii, että 

suunnittelijat täyttävät kohteen tarkastusasiakirjaa tuotekelpoisuuden osalta. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa 5.2.1999/132 mukaisten erikoisalan kokonaisuudesta 

vastaavan suunnittelijan huolehtimisvelvollisuuksien lisäksi erikoisalan kokonaisuudesta 

vastaavat suunnittelijat vastaavat siitä, että erillistehtävinä laaditut rakenteiden, 

rakennusosien tai järjestelmien suunnitelmat muodostavat keskenään toimivan 

kokonaisuuden. Suunnitelmien on siis täytettävä voimassa olevat viranomaisvaatimukset 

sekä tilaajan esittämät vaatimukset.  

 

Rakennustuotteille suunnitelmissa asetettujen vaatimuksien tulee noudattaa kohteen 

suunnitteluratkaisuja. Suunnitelmiin merkitään tuotteille asetetut perusvaatimukset, ja 

niille vaatimustasot harmonisoidun tuotestandardin mukaisesti, CE-merkinnän avulla.  

 

Erityissuunnittelijan tulee täyttää tuotekelpoisuuden osalta tarkastusasiakirjaa ja huolehtia 

vastuulleen määrättyjen rakennustuotteiden kelpoisuuden tarkastamisesta. 

 

Kaikkien tuotteiden, joiden tulee EU:n lainsäädännön perusteella olla CE-merkittyjä, osalta 

täytyy löytyä vaatimustenmukaisuustodistus (Declaration of Performace eli DoP), CE-

merkintä tuotteesta tai sen pakkaus- tai lähetysmateriaalista, sekä jäljitettävyystieto 

(kuormakirja, erä- tai toimitusnumero tms). Suunnittelijoiden on varmistettava, että heidän 

kohteeseen suunnittelemansa/hyväksymänsä tuotteet täyttävät kyseiset vaatimukset. 

Hankkeella vaatimustenmukaisuustodistukset kerätään RT Tuotetieto-järjestelmään. 

 

5.4.4. Tietomallinnus 

Hankkeessa tullaan hyödyntämään laajasti tietomallinnusta niin suunnittelussa kuin 

toteutuksessakin. Allianssin osapuolilla on nimetyt tietomallivastaavat. Urakoitsijoille 

järjestetään mahdollisuus käyttää tietomalleja Hankkeen erityispiirteet –asiakirjan 

määrittelemällä tavalla. Tietomalliohje (liite 16) toteutussuunnittelua varten laaditaan 

kehitysvaiheen aikana. 

 

5.4.5. Suunnittelun viikkoaikataulu 

Toteutusvaiheessa suunnittelu siirtyy suunnittelupaketteihin. Suunnittelun viikkoaikataulu 

laaditaan allianssihengessä yhteisesti. Suunnittelun etenemistä seurataan ja ohjataan 

viikoittain esimerkiksi aikataulupalaverissa. 

 

5.5. Dokumentaation hallinta 

5.5.1. Projektipankki 

Hankkeen projektipankkina toimii Skanskan hallinnoima SharePoint-alusta. Se koostuu 

kahdesta kirjastosta: Teams – Documents, joka on suorassa yhteydessä Teams-keskustelu- 

ja mediapalaveriohjelmaan, sekä Suunnitelmat ja tietomallit, joka toimii 

piirustusluettelotasoisten suunnitelmien ja tietomallien projektipankkina. 
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Projektipankkia hallinnoi hankkeen pääkäyttäjä, sekä hänelle määritellyt 1-2 varahenkilöä. 

Heillä on ns. Owner-oikeudet (näkee kaiken projektipankin sisällön ja pystyy luomaan ja 

poistamaan tiedostoja ja kansiota koko projektipankissa). Näiden henkilöiden lisäksi 

Owner-oikeudet on Skanskan IT:n määrittelemillä henkilöillä tietoteknisen toiminta- ja 

huoltovarmuuden varmistamiseksi.  

Käyttäjillä on pääsääntöisesti Member-tunnukset. Heillä on täydet oikeudet 

pääsääntöisesti projektipankin sisältöön. On kuitenkin erikseen määriteltäviä rajattuja 

oikeuksia sisältäviä kansioita esimerkiksi hankinnan, kustannuslaskennan ja -seurannan 

sekä Allianssin johtoryhmän tarpeisiin, mihin Member-käyttäjillä on oikeudet vain erikseen 

määriteltäessä.  

Lisäksi on vielä Visitor-oikeudet, joille voidaan määritellä rajatut katseluoikeudet rajattuihin 

osiin projektipankkia, mutta ei mitään muokkausoikeuksia. Näitä käytetään esim. tiettyjen 

konsulttien ja mahdollisesti joidenkin urakoitsijoiden edustajien kohdalla. 

 

Projektipankki sijaitsee fyysisesti Microsoftin Office365-ympäristössä EU:n lainsäädännön 

mukaisesti EU:ssa sijaitsevassa palvelinkeskuksessa. Skanskan Office365-ympäristö vaatii 

vahvan tunnistautumisen. Lisäksi se kerää lokitietoa vahvalla tunnistautumisella sisään 

kirjautuneista käyttäjistä esimerkiksi siitä millä käyttäjällä on mikä tiedosto auki milläkin 

hetkellä mahdollisten tietomurtotilanteiden selvittämisen auttamiseksi. Keskeistä on 

kuitenkin, että tietoturvallisuuden tärkein tekijä on käyttäjien tietoturvallinen toiminta. 

 

Hankkeen päätteeksi projektipankin sisältö kopioidaan jokaiselle allianssiosapuolelle. 

 

5.5.2. Suunnitelmat ja tietomallit 

Tähän rakenteeseen tallennetaan hankkeen piirustusluettelotasoiset suunnitelmat, sekä 

tietomallit. Rakennetta hallinnoi tietoteknisesti Skanskan kehitysinsinööri. Kirjaston 

tarkoitus ja toiminta on esitelty tarkemmin Dokumentointiohjeessa (liite 17). 

 

5.5.3. Muu dokumentaatio 

Teams – Documents -rakenteeseen tallennetaan kaikki muu hankkeen dokumentaatio. 

Sen sisällä noudatetaan tallentamisohjetta (liite 18) ja nimeämisohjetta (liite 19). Kirjasto 

on yhteydessä Teams-keskustelu- ja mediapalaveriohjelmaan, jolloin tiedostoja voi 

yhteistyöstää porukalla Teamsin kautta. 

 

5.5.4. Ohjelmistot 

Kevään 2020 aikana ennen toteutusvaiheen alkamista laaditaan toteutuksessa 

hyödynnettävistä tietoteknisistä ohjelmistoista (liite 20), jossa esitellään käytössä olevat 

ohjelmistot käyttäjärajauksineen, sekä kuvataan kutakin ohjelmistoa lyhyesti.  

 

5.5.5. Tietosuoja 

Hankkeessa noudatetaan Skanskan tietosuojalauseketta (liite 21), sekä 

viestintätyöryhmän mahdollisesti määrittelemiä muita tietosuojaohjeita. 
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5.5.6. Dokumentoinnin salassa pidettävyys 

Hankintaohjeessa osiossa 3 Dokumentointi määritellään suunnitelmien salassapitoa 

koskevat asiat. 
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6. RESURSSIHALLINTA JA OSAPUOLTEN SITOUTTAMINEN 

6.1. Henkilöstöjohtaminen 

6.1.1. Resursointi 

Kaikki resurssit tullaan valitsemaan ”Hankkeen parhaaksi” -periaatteella. Me, Allianssin 

osapuolet, tulemme käyttämään omia resurssejamme yhdistettynä tarvittaessa 

ulkopuolisilta toimittajilta hankittaviin resursseihin suorittaaksemme hankkeen tehtävät 

Projektisuunnitelman mukaisesti. 

 

6.1.2. Koulutus 

Koulutussuunnitelman (liite 33) mukaan Allianssin yhteiset koulutukset 

päätetään/hyväksytään APR:n päätöksen perusteella. Tuotannon koulutuksia 

toteutusorganisaatiolle ei tuoda APR:ään. Työmaapäällikkö päättää tuotannon 

koulutuksista hankintastrategian mukaisen mandaattinsa rajoissa. 

 

6.1.3. Matkustaminen ja vierailut 

Matkustamisen ja vierailujen osalta menetellään matkustusohjeen mukaan (liite 12). 

 

6.1.4. Me-henki 

Allianssin yhteishengen ylläpitäminen on jatkuvaa toimintaa, jotta varmistetaan yhteisten 

tavoitteiden toteutuminen. Tähän liittyviä toimenpiteitä ovat: 

• Big Roomin pelisäännöt 

• Yhteiset virkistymistilaisuudet sovituin aikavälein 

• Viihtyisä kahvi-/virkistymistila projektitoimistossa, joka houkuttelee kaikkia 

yhteiseen tilaan 

• Yhteisiä harrasteryhmiä Big Room -päivien yhteydessä 

• Allianssin tulee työskennellä yhtenä organisaationa, jossa kaikkien osapuolien 

henkilöstöä kohdellaan henkilöinä tasavertaisina ja –arvoisina, ja jossa jokainen 

voi kokea itsensä kuulluksi. 

 

6.1.5. Palkitseminen 

Tavoitteiden saavuttamista ja onnistumisia juhlitaan yhdessä. Juhlistaminen voi tarkoittaa 

esim. symbolista palkitsemista, yhteisiä kahvihetkiä tai erityisiä yhteistoimintatilaisuuksia. 

Kiireisessä aikataulussa pitää löytää aikaa onnistumisen huomioimiseen. Pieniltäkin 

tuntuvista onnistumisista annetaan myönteistä palautetta. Myönteinen asenne ja palaute 

luovat ryhmälle turvallisen, avoimen, hyväksyvän, luottamuksellisen sekä sitoutuneen 

ryhmään kuulumisen tunteen. Työturvallisuuspalkkioista on määrätty hankintastrategiassa. 
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6.1.6. Ongelmatilanteet 

Jos kuka tahansa projektissa työskentelevä henkilö havaitsee/tunnistaa Allianssin 

toimintaa häiritseviä tekijöitä, puutteita/virheitä suunnitelmissa tai laskelmissa niin ne 

tulee viedä APP:lle, joka määrittelee tarpeen käsitellä ne Allianssin projektiryhmässä 

avoimesti mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Yhdessä haetaan näihin tilanteisiin 

tarvittavat ratkaisut. Allianssin projektipäällikkö raportoi näistä tilanteista tarvittaessa 

Allianssin johtoryhmälle. 

 

6.2. Big Room -työskentely 

Big Roomilla tarkoitetaan sekä projektille varattua yhteistä työtilaa, että 

suunnitteluprosessia, jossa tilaajan edustajat, suunnittelijat, käyttäjät, urakoitsijat ja muut 

sidosryhmät työskentelevät yhdessä välittömässä vuorovaikutussuhteessa hankkeen 

parhaaksi. LEAN-periaatteita noudattava integroidun suunnittelun ja rakentamisen 

menetelmä mahdollistaa uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kokeilun ja kehittämisen 

tehokkaasti ”arvoa rahalle” ja ”hankkeen parhaaksi” -periaatteiden mukaisesti.  

 

Hanketoimistossa työskennellään Allianssin sopiman käytännön mukaisesti. Hankkeen 

edetessä kokoontumistiheyttä voidaan muuttaa ”hankkeen parhaaksi” -periaatteella. 

Hanketoimisto sijaitsee työmaan läheisyydessä. Tilan tulee mahdollistaa Allianssin 

henkilökunnalle asianmukaiset työskentelyolosuhteet. Lisäksi huomiota kiinnitetään 

erilaisten ryhmien työpajojen toteutumiseen tiloissa. Tilan tulee olla esimerkiksi käyttäjien 

saavutettavissa kesken työpäivän. 

 

Fyysisen tilan lisäksi työskentelyssä olennaista on virtuaalisuus ja toimivat 

tietoliikenneyhteydet Allianssin kaikkien jäsenyritysten välillä. Hankkeessa mahdollistetaan 

tiedonkulku sekä virtuaalinen vuorovaikutteisuus mm. yhteisten SharePoint ja Teams -

sovellusten avulla. Videokokouksiin käytetään Skanskan hallinnoimaa Teamsia. Lisäksi 

selvitetään tarpeen mukaan muita nykyaikaisia sovelluksia tiedon käsittelyyn, tiedon 

kulkuun ja visualisointiin. 

 

Toteutusvaiheessa työmaatoimisto tulee olemaan hanketoimistosta erillinen kokonaisuus. 

Nämä sijoitetaan kuitenkin lähelle toisiaan, ja hanketoimistolla järjestettäviin työpajoihin ja 

kokoontumisiin osallistutaan yhä ihan samalla tavalla. Kaikilla hanketoimistolla 

työskentelevillä on pääsy työmaatoimistolle, ja toisin päin. Työmaatoimistolla on oma big 

room urakoitsijoiden kanssa työskentelyä ja kokoontumisia varten. 
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Kuva 3: Big Room -pelisäännöt 

 

 

6.3. Käyttäjälähtöinen suunnittelu 

Käyttäjien osallistaminen suunnitteluun on ollut kehitysvaiheessa keskeinen osa hanketta. 

Käyttäjälähtöisen suunnittelun tavoitteena on ollut 

• varmistaa yhteistyössä allianssin asiantuntijoiden kanssa, että tilojen 

toiminnallisuus vastaa toiminnan tarvetta 

• tukea muuntojoustavien ja kustannustehokkaiden tilaratkaisujen toteuttamista, 

• simuloida uudenlaisia tiloja ja toimintoja virtuaalitilan avulla  

• hyödyntää käyttäjien kokemuksia, ideoita ja palautetta suunnitteluvaiheessa. 

 

Keskeisiä käyttäjäryhmiä ovat olleet mm. sairaalan työntekijät, potilaat ja omaiset. Lisäksi 

voidaan hyödyntää muiden sidosryhmien kuten opiskelijoiden ja palveluntuottajien 

kokemuksia ja näkemyksiä. 

 

Toteutusvaiheessa käyttäjälähtöistä suunnittelua johdetaan tilaajan nimeämien 

vastuuhenkilöiden välityksellä (liite 2). TAS-vaiheessa toiminnallisuus ja tilasijoittelu 

lukitaan seuraavasti, tilojen sijoittelu kortteleihin, käyttäjäkierrokset + tilalukinta:  

• Kuuma    marraskuu 2020 

• Osasto + nivelosa  joulukuu 2020 

• Elektiivinen tukirakennukset  tammikuu 2021  

• SHP Jory Tilakatselmus  31.1.2021, (mahdolliset muutokset uudelleen 

suunnittelua) 

• Tilakatselmus 2  28.2.2021 (mahd. muutokset tehty) 

• Rakennusluvan jättö  30.3.2021 
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6.3.1. Käyttäjien osallistuminen toiminnalliseen suunnitteluun läpi hankkeen 

Tilaaja on linjannut suunnittelun toteutuvan käyttäjälähtöisesti, joten käyttäjät on 

osallistettu suunnitteluun erilaisten toiminnallisten ryhmien kautta. Lisäksi toimintaa 

arvioidaan jatkuvan kehittämisen periaatteella. Käyttäjän osallistuminen KAS-vaiheeseen 

on kuvattu alla: 

 

Suunnittelun lähtökohtana on sairaalatoiminta, jonka pohjalta on muodostunut tilatarve. 

Tilasuunnittelussa huomioidaan sairaalan toiminnallisten prosessien tukeminen LEAN-

periaatteiden mukaisesti. Tilaohjelman täsmentämisessä hyödynnetään sekä käyttäjien 

että Allianssin asiantuntemusta. 

 

TAS-vaiheessa tilaajan edustajana allianssissa toimivat projektipäällikkö. projektiylilääkäri 

ja projektikoordinaattorit. He konsultoivat sairaalan käyttäjäryhmiä ja järjestävät 

tarvittaessa yhteisiä työpajoja suunnittelun tarpeiden mukaisesti. Toiminnallista 

suunnittelua jatketaan sairaanhoitopiirin linjausten mukaisesti TAS-vaiheen ajan siten, että 

kaikilla yksiköillä on valmius siirtyä suunnitellun mukaisiin uusiin toimintamalleihin 

rakennuksen valmistuttua. TAS-vaiheen aikana valmistaudutaan myös käyttöönottoon, joka 

edellyttää merkittävää käyttäjäresursointia. 

 

6.3.2. Vaatimusmallien luominen (vaatimukset rakennukselle, tiloille ja 

rakennusosille)  

3D-virtuaalitilan eli CAVE:n (Computer Assisted Virtual Environment) avulla mahdollistetaan 

tilojen ja toimintojen simulointi sekä suunnittelijoiden ja käyttäjien ideoiden testaaminen 

kehitysvaiheessa. CAVE-tilassa käyttäjät näkevät, miltä tilat tulevat todellisuudessa 

näyttämään. Mikäli TAS-vaiheessa havaitaan muutostarvetta ennen rakentamisvaihetta 

voidaan muutosta tarvittaessa havainnollistaa CAVE-tilassa. 

 

3D-virtuaalitilaan mallinnetaan ns. tyyppitiloja, joiden avulla käyttäjien kanssa voidaan 

käydä vuoropuhelua erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista. Virtuaalitilan avulla voidaan myös 

arvioida tilojen toimivuutta tavoitetilaprosessien näkökulmasta. Tyyppitilojen avulla on 

myös mahdollista lisätä käyttäjien sitoutuneisuutta hankkeeseen sekä tiedottaa hankkeen 

periaateratkaisuista. Toteutusvaiheessa hyödynnetään kaluste- ja varustesijoituksiin. 

 

Tiloista voidaan rakentaa myös fyysisiä mallihuoneita, joissa arvioidaan tilojen 

käytettävyyttä ja rakennettavuutta. TAS-vaiheessa mallitiloja ja -huoneita voidaan rakentaa 

myös kohteeseen. Kun fyysinen mallihuone on rakennettu ja hyväksytty, voidaan kyseisen 

tilan suunnitelmat lukita rakennettavaksi. Samalla kun arvioidaan käyttäjien kokemuksia, 

heidät sitoutetaan hankkeeseen. Mallitilojen tarkoituksena on tilasuunnitelmien ja tilojen 

toiminnallisten ja teknisten ominaisuuksien testaus ja arviointi lopullista 

rakentamissuunnittelua varten. Hyötynä ovat mm. suunnitteluvirheiden eliminointi, 

suunnitelmien yhteensovittaminen, malliasennusten mahdollistuminen ja määriteltyihin 

varusteisiin tutustuminen. Virtuaaliympäristön avulla voidaan tuottaa erilaisia vaihtoehtoja, 

mutta oikeaan mittakaavaan rakennetut mallihuoneet antavat mahdollisuuden kaikkein 

todenmukaisimpaan arviointiin.  
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6.4. Työmaasuunnitelma 

Skanska on laatinut hankkeelle työmaasuunnitelman (liite 22), joka sisältää VnA 

rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205 vaatimat asiat. 

 

6.5. Logistiikkasuunnitelma 

Hankkeelle on laadittu työmaan logistiikkasuunnitelma (liite 23), joka sisältää ohjeet 

materiaalien toimituksesta, varastoinnista ja välivarastoinnista, vastaanottamisesta 

työmaalle ja tarkastamisesta, purkamisesta ja siirroista, sekä tiedot 

logistiikkaurakoitsijasta ja/tai vastuuhenkilöistä.  
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7. PROJEKTIVIESTINNÄN HALLINTA 

7.1. Viestinnän vastuut 

Hankkeen viestinnästä vastaavat AJR:n hyväksymän viestintäsuunnitelman (liite 24) 

mukaiset henkilöt.  

 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri vastaa siitä, että hankkeen etenemisen seuranta 

toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriön, Kanta-Hämeen 

maakunnan, TAYS:n erityisvastuualueen sekä Maakuntien Tilakeskus Oy:n kanssa STM:n 

investointiluvan mukaisesti. 

 

7.2. Suunnitelmat ja ohjeet  

Viestintäsuunnitelmassa on määritelty sisäisen ja ulkoisen viestinnän tavoitteet, keinot ja 

vastuut.  

 

Hankkeen sisäisen viestinnän ohjeessa (liite 25) on täsmennetty Allianssin sisäisiä 

käytäntöjä. 

 

Hankkeelle on laadittu myös kriisiviestintäohje (liite 26). 

 

7.3. Asiakasnäkökulma 

Keskeiset tavoitteet: ainutlaatuisen hyvä asiakaskokemus, maakunnan palvelukeskus 

houkuttelee asiakkaita ja ammattilaisia. 

 

Asiakasnäkökulma on käyttäjälähtöisen suunnittelun perusta. Asiakas tulee ymmärtää 

terminä laajasti käsittäen potilaat, heidän omaisensa sekä muut tiloissa asioivat henkilöt. 

 

Asiakasedustajat tuovat toiminnallisiin työryhmiin sekä toiminnalliseen ohjausryhmään 

oman näkemyksensä. Asiakasedustajia pyydetään mm. arvioimaan virtuaalimalleja. 

 

Kolmannen sektorin, kuten potilasjärjestöjen, näkökulma otetaan huomioon kutsumalla 

heitä mukaan esim. virtuaalimallien arviointiin. Sairaanhoitopiirin ja potilasjärjestöjen 

yhteisissä tapaamisissa ja asiakasraadin tapaamisissa keskustellaan hankkeesta.  

 

Asiakkailta voidaan kerätä tietoa suunnittelun pohjaksi erilaisilla haastatteluilla ja kyselyillä 

sekä toiminnallisilla työpajoilla. Asiakkaiden avulla voidaan myös arvioida suunnitelmia ja 

teknisiä ratkaisuja. Huomioitavaa on se, että asiakasedustajat ovat käytettävissä 

pyydettäessä oman toimintansa ohella. Työssäkäyvien asiakasedustajien osallistamisessa 

on syytä kiinnittää huomiota ajankohtaan. Avoimet asiakasillat hankkeeseen liittyen 

järjestetään asiakasosallisuussuunnitelman mukaisesti. 

 

Asiakasnäkökulmassa kiinnitetään huomiota myös henkilöstön viihtyvyyteen ja 

työhyvinvointiin tilasuunnittelun näkökulmasta. Oppilaitosyhteistyön yhtenä näkökulmana 

ovat opiskelijat tulevaisuuden työntekijöinä. 
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8. RISKIEN (JA MAHDOLLISUUKSIEN) HALLINTA 

8.1. Riskit ja mahdollisuudet 

Allianssi on laatinut hankkeelle riskienhallintaperiaatteet, jossa määritellään tavoitteet, 

vastuut, periaatteet, menettelytavat sekä organisaatio, (liite 27). Riskienhallintaperiaatteet 

sisältävät myös taloudellisten, ajallisten, viranomais- ja turvallisuusriskien sekä 

mahdollisuuksien arvioinnin ja hallinnan. Hyvin laadittu riskienhallintasuunnitelma sekä 

sen noudattaminen mahdollistavat hankkeen tavoitteiden toteutumisen. 

 

Riskienhallinnan tulee kattaa koko sairaalan elinkaari. Strateginen johtotason 

riskienhallinta peilaa kauemmas tulevaisuuteen, kun taas operatiivinen käytännön 

riskienhallinta keskittyy nykyhetkeen ja lähitulevaisuudessa käsiteltäviin riskeihin. 

 

Riskienhallintaperiaate on hyväksytty Allianssin johtoryhmässä (AJR) 21.9.2018. 

 

Hankkeelle on laadittu riskienhallintasuunnitelma (liite 28). Riskien analysoinnissa ja 

hallintamenetelmien tekemisessä ja seurannassa hyödynnetään yhteistä alustaa, johon 

asiantuntijoiden riskianalyysit ja toimenpiteet on koottu ja jatkossa ylläpidetään osana 

riskienhallintasuunnitelmaa. Näihin kerätään myös toteumatiedot riskien hallintaan 

määriteltyjen toimenpiteiden onnistumisesta. Riskienhallintasuunnitelmiin sisällytetään 

myös riskien tunnistamisen pvm ja riskien päivitykset sekä vastuuhenkilöt. 

Riskienhallintasuunnitelman hyväksyy AJR. 

 

Päivittäinen riskienhallinta toteutetaan riskienhallinta-alustan kautta. Riskit ovat 

vakioaihekohtana allianssin kokouksissa ja näissä esiin nostetut riskit kirjataan alustalle 

kokouksen sihteerin toimesta. Riskien seurantaa ja hallitsemista varten APR muodostaa 

erillisen työryhmän, joka kokoontuu säännöllisesti noin kuukauden välein. Keskeiseksi 

arvioidut riskit (TOP 10) nostetaan AJR:lle toimitettavaan raporttiin. 

 

Hankkeen vakuutussuunnitelmassa määritellään hankkeen vakuutustarpeet (liite 34). 

 

8.2. Riski- ja kustannusnousuvaraukset  

Varaukset ovat osa korvattavia kustannuksia kaupallisen mallin mukaisesti.  

Varaukset koskevat lähinnä toteutusvaihetta ja Allianssin rakentamistoimintaa ja ovat  

osa tavoitekustannusta, vaikka käsittelymenettelyä ei ennätetä tehdä ennen kustannusten 

realisoitumista tai se jäisi huomaamatta.    

 

Rakentamisen riskivaraus koostuu riskityöpajoissa koostetusta 

riskienhallintasuunnitelmasta, sekä kehitysvaiheen laskennan epävarmuuksista.  

Kustannusten nousuvaraus on rakentamisen kustannusten nousuvaraus, jota kasvattavat 

raaka-aineiden, materiaalien, palveluiden tai henkilöstökustannusten 

kustannustasomuutokset. 

 

Laskelmassa käytetyt varaussummat sisältävät palkkio-osuuden. Riskivarausten 

ennakointi, seuranta ja ohjaustoimet on kuvattu riskienhallintaperiaatteet -dokumentissa, 

riskienhallintasuunnitelma sisältää suunnitellut hallintatoimet.  
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Toteutusvaiheen riskien ennakointi on jatkuvaa, suunnitellut torjuntatoimet ja varausten 

seuranta tapahtuu työmaatoteutuksen kuukausipalavereissa sekä kaikissa työryhmissä. 

Kustannusvaikutusta ennakoidaan hankintaryhmässä, vaikutuslaskelma sekä ennuste 

tehdään palkkiollisena laskennan toimesta ja 5miksi-analyysi AO ryhmän / työmaan 

toimesta.  

 

Varauksiin kohdistuvat kustannusvaikutukset käsitellään APR:ssä. AJR käsittelee ja 

päättää esitysten mukaiset jatkotoimet ja varausten purkamisen ennusteeseen. 

Käsittelytilanteesta riippumatta vastike (korvattavat kustannukset + palkkio) maksetaan 

toteuman mukaan tavoitekustannuksen puitteissa. Toteutuneen riskin palkkio laskutetaan 

erillisenä summana. 

 

Riskienkäsittelyprosessin kuvaus on liitteenä (liite 37).  
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9. HANKINTOJEN JA SOPIMUSTEN HALLINTA 

9.1. Hankintastrategia 

Systemaattisella ja vuorovaikutteisella hankintojen toteuttamisella sitoutetaan allianssissa 

toimivat alihankkijat allianssiperiaatteisiin sekä mahdollistetaan näiden osallistuminen 

innovointiin. Hankintastrategiassa on kuvattu keskeiset periaatteet ja menettelyt 

hankintojen ohjaamiseksi ja toteuttamiseksi (liite 29). Hankintastrategian hyväksyy AJR. 

Tavoitekustannuksen ylittävistä hankinnoista on tultava tieto AJR:lle ajantasaisesti. 

Hankintapakettikohtaisen tavoitekustannuksen ylittyessä 5-10%, on suunniteltava 

toimenpiteet ylityksen minimoimiseksi. 

 

9.2. Hankintasuunnitelma 

Hankintastrategiaa toteutetaan hankintasuunnitelman (liite 30) avulla. 

Hankintasuunnitelma on asiakirja, jossa esitetään toteutusvaiheen hankinnat sekä näille 

vastuuhenkilöt, sopimusmuodot, hankinnan aikataulu sekä mahdollinen kannustimien 

käyttö. Hankintasuunnitelman kokoaa hankintaryhmä ja suunnitelman laatimisesta ja 

ylläpitämisestä on vastuussa hankintapäällikkö. Hankintasuunnitelman hyväksyy AJR. 

Hankintaan liittyvät päätökset tekee toteutusvaiheessa hankintaohjeessa mainituin rajoin 

ja ehdoin hankintakokous. 

 

9.3. Hankintaohje 

Hankintaohje (liite 29) ohjeistaa hankinnan käytännön suorittamista.  

 

Hankintojen prosessi ja organisointi kuvataan siten, että varmistetaan erityisesti 

talotekniikan ja rakennustekniikan hankinnan vastuuhenkilöiden tiivis yhteistyö, jotta 

varmistetaan urakkasisältöjen yhteensopivuus ja vältetään ristiriidat aliurakoiden 

rajapinnoissa. 

 

Hankintaohjeessa määritellään lisäksi hankintojen yhteiset dokumentit, sopimustyypit ja -

ehdot, sopimusten valvonta, dokumentointi ja raportointi. 

 

Hankintojen hallintaan käytetään Skanskan hankintajärjestelmää, jonka avulla löydetään 

laaja toimittajakunta ja varmistetaan alihankkijoiden vastuullinen toiminta. 

Hankintajärjestelmän avulla voidaan myös hyödyntää Skanskan kausisopimuksia silloin, 

kun se on kokonaistaloudellisesti edullista. Paikallisten toimijoiden kiinnostus ja 

mahdollisuudet toimia hankkeessa selvitetään sekä viestimällä hankkeesta että suorilla 

kyselyillä tunnetuille paikallisille toimijoille. Hankintapaketit pyritään laatimaan siten, että 

ne eivät rajaa paikallisten toimijoiden mahdollisuutta osallistua tarjouskilpailuun. 

 

9.4. Hankintarajaliite 

Allianssin palveluntuottajaosapuolten tekemien hankintojen lisäksi allianssiin liittyy tilaajan 

erillishankintoja. Näitä voivat olla esimerkiksi kiinteiden sairaalalaitteiden, ict-ratkaisuihin 
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sekä sairaalan varusteluun liittyvät hankinnat. Myös erilliset urakkaosat voivat olla tilaajan 

hankintoja. Näiden kuulumisesta allianssin tavoitekustannukseen tekee päätökset 

allianssin johtoryhmä sekä tilaajaorganisaatio. Allianssin ja tilaajan välinen vastuun- ja 

riskienjako määritellään hankintarajaliitteessä (liite 31). 

 

 

 
Kuva 4: Hankintaohjeistuksen rakenne, hierarkia, keskeinen sisältö ja hyväksyvä taho 
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10. KÄYTTÖÖNOTTO, LUOVUTUS JA PROJEKTIN 

PÄÄTTÄMINEN 

10.1. Käyttöönoton ja muuton organisoituminen 

Tilaajan käyttöönoton ja muuton alustava organisoituminen on esitetty kuvassa alla. 

Työryhmien tarkempi kuvaus on muutto- ja käyttöönottosuunnitelmassa (liite 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5: Tilaajan alustava organisaatio käyttöönotto- ja muuttosuunnitelman mukaan. 

 

Skanskalta on käyttöönottovaiheessa mukana osa toteutuksen toimihenkilöistä, etenkin 

työmaapäällikkö, aluevastaavat ja tuotantoinsinöörit. Dokumentaatiota koordinoi 

koordinointivastuullinen laatuinsinööri ja huoltokirjakoordinaattori. Merkittävässä roolissa 

tässä vaiheessa on myös projektipäällikkö, työpäällikkö ja muut osa-aluekohtaiset 

päälliköt. 

 

Suunnitteluosapuolilta mukana ovat etenkin vastuulliset suunnittelijat sekä 

tietomallikoordinaattorit. 

 

10.2. Käyttöönoton tavoitteet ja mittarit 

Käyttöönoton ja muuton tavoitteena on turvallisesti sovitussa aikataulussa ja sovitulla 

budjetilla toteutettu sairaalan muutto, joka takaa onnistuneen aloituksen uudelle 

sairaalalle 

- potilaiden hoito jatkuu suunnitelmallisesti ja turvallisesti muutosta huolimatta 

- henkilöstö osaa toimia ja liikkua uudessa rakennuksessa 

- järjestelmät toimivat suunnitellusti 

 

Ohjausryhmä 

Projektiryhmä, 

alaryhmien pj:t 

Kiinteistö-

työryhmä 
Turvallisuus 

Hankinta 

Palvelut ja 

sopimukset 

Viestintä Muutto 

ICT 
Koulutus ja 

perehdytys 

Johtoryhmä, shp:n 

johtoryhmä 
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Käyttöönottovaiheen tavoitteita ja niiden mittareita on määritelty hankkeen ATA-

tavoitteissa. Sairaanhoitopiirin alustavassa muuttosuunnitelmassa on määritelty seuraaviin 

teemoihin liittyviä tavoitteita: 

• Turvallisuuskriittisyys 

• Hyvä organisointi 

• Materiaalilogistiikka 

• Henkilöresursointi 

• Potilassiirrot 

• Järjestelmätestaukset 

• Henkilöstöperehdytykset 

• Muuton optimoitu kesto 

• Tiedottaminen 

• Kokonaisprojektin onnistuminen 

 

10.3. Käyttöönottoon valmistautumisvaihe 

Käyttöönottoon liittyvät valmistelut alkavat jo TAS-vaiheessa. Tehtävät tarkentuvat TAS-

vaiheen aikana. Ennen luovutusta toteutettavia käyttöönoton tehtävät on kuvattu 

tarkemmin muutto- ja käyttöönottosuunnitelmassa (liite 32). 

 

10.4. Huoltokirjaprosessi 

Huoltokirja-aineisto (juridisesti rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje) pyritään keräämään 

suoraan tulevaan huoltokirjana toimivaan ohjelmistoon. Ohjelmiston hankinta on tilaajan 

hankinta. Se on sairaanhoitopiirin puolesta ajoitettu alustavasti kesälle 2021, josta alkaen 

ohjelmisto olisi allianssin täydennettävissä. Järjestelmän hankinnan vastuuhenkilö on 

sairaanhoitopiirin tekninen johtaja. Huoltokirjan sisällön tulee noudattaa Maankäyttö- ja 

rakennuslain 5.2.1999/132 117 i §, sekä hankkeen RTS-tavoitteita. Hankkeelle laaditaan 

huoltokirja-aineistolistaus hankkeen edetessä tilaajan tarpeiden pohjalta. Aineiston 

keräämisen koordinoinnista rakentamisen aikana vastaa erikseen tilaajan toimesta 

nimettävä huoltokirjakoordinaattori. 

 

10.5. Luovutusprosessi 

Koko kohteen luovutus tapahtuu sovittujen sääntöjen mukaan koolle kutsutussa 

luovutustarkastustilaisuudessa. Luovutusvaiheeseen liittyvät työvaiheet, tehtävät, vastuut, 

roolit ja dokumentointi esitetään hankkeen tarkastusasiakirjassa ja laatumatriisissa. 

 

10.5.1. Toiminnan tarkastus- ja toimintakoeprosessi 

Toimintakokeet suoritetaan ennen luovutusta kaikin mahdollisin osin (poikkeuksia saattaa 

aiheuttaa sairaanhoitopiirin erillishankinnat, joiden osalta toimintamalli sovitaan erikseen). 

Urakoitsijoiden omien toiminnan tarkastusten ja itselle luovutusten jälkeen järjestetään 

rakennuttajan toimintakoejakso, jonka ajankohta sovitaan vähintään kaksi viikkoa ennen 

aloittamista. Rakennuttajan toimintakoejakson tarkkailuun osallistuminen mahdollistetaan 
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laajasti tarvittaville tilaajan ja rakennuttajakonsultin edustajille. Rakennuttajan 

toimintakokeiden dokumentoinnista vastaavat urakoitsijat.  

 

Ennen kuin tilaajan ja käyttäjän edustajia, jotka eivät ole rakennustyömailla 

tavanomaisesti, päästetään mukaan, sovitaan pelisäännöt esim. perehdytysten, 

suojainkäytäntöjen ja tämänkaltaisten asioiden osalta. 

 

10.5.2. Jälkivastuuaika 

Jälkivastuuajasta on määritelty tarkemmin TAS-sopimuksessa ja hankinnan Hankkeen 

erityispiirteet -dokumentissa. 

 

10.5.3. Projektin päättäminen 

Projektin päätyttyä järjestetään taloudellinen loppuselvitys yhdessä myöhemmin 

sovittavana ajankohtana tarkoituksenmukaisessa vaiheessa. Taloudellisessa 

loppuselvityksessä käsitellään myös ATA-tavoitteiden lopputulokset. 

Huoltokirja- ja muu luovutettava loppumateriaali kerätään jatkuvasti hankkeen edetessä 

tilaajan osoittamaan järjestelmään, ja materiaalin täytyy olla valmis ja kerätty 

rakennusviranomaisen loppukatselmuksessa. Mikäli allianssille tai päätoteuttajalle 

määräytyy poikkeavia takuita tai ennalta määritettyjä takuuajan huoltoja, niistä tulee sopia 

erikseen. 

 

Projektin päättämiseen liittyy varsinaisen luovutuksen ja käyttöönottoprosessin lisäksi 

kirjallisen loppuraportin laadinta, jossa huomioidaan ainakin seuraavat näkökulmat:  

• Miten onnistuimme tavoitteissa? 

• Palaute asiakkailta 

• Palaute väestöltä 

• Palaute henkilökunnalta 

• Sidosryhmien palautteet 

• Resurssisuunnittelun onnistuminen? 

• Ongelmatilanteiden ratkaisu 

• Budjetin riittävyys 

• Mitä olisi voinut tehdä paremmin? 
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LIITELUETTELO 
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Liite 2: Allianssin organisoituminen     APP 
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Liite 4: Hankeaikataulu       APP 

Liite 5: Hankkeen tarkastusasiakirja ja laatumatriisi   Työmaapäällikkö 

Liite 6: RTS-ympäristöluokituksen tavoiteltavat kriteerit   RTS-konsultti 

Liite 7: Työmaan puhtaudenhallintaohje     P1-Konsultti 

Liite 8: Puhtaudenhallintasuunnitelma     Kv laatuinsinööri* 

Liite 9: Kuivaketju 10 riskilista ja todentamisohje    KHK** 

Liite 10: Ympäristösuunnitelma      Kv laatuinsinööri 

Liite 11: Työmaan ympäristönsuojeluohje     Kv laatuinsinööri 

Liite 12: Allianssin matkustusohje      APP 

Liite 13: Hankkeen turvallisuusasiakirja     Turvallisuuskoord.*** 

Liite 14: Toteutusvaiheen turvallisuussuunnitelma    Työturvallisuuspäällikkö 

Liite 15: Toteutussuunnittelun laadunvarmistus- ja hyväksyntäprosessi Suunnittelupäällikkö 

Liite 16: Tietomalliohje       TM-koordinaattori 

Liite 17: Dokumentointiohje      Kv laatuinsinööri 

Liite 18: Tallennusohje       Kv laatuinsinööri 

Liite 19: Dokumenttien nimeämisohje     Kv laatuinsinööri 

Liite 20: Toteutuksen tietoteknisten ohjelmien kuvaus   Kv laatuinsinööri 

Liite 21: Skanskan tietosuojaseloste     Skanska IT 

Liite 22: Työmaasuunnitelma      Työmaapäällikkö 

Liite 23: Työmaan logistiikkasuunnitelma     Työmaapäällikkö 

Liite 24: Hankkeen viestintäsuunnitelma     APP 

Liite 25: Sisäisen viestinnän ohje      APP 

Liite 26: Kriisiviestintäohje      APP 

Liite 27: Hankkeen riskienhallintaperiaatteet    APP 

Liite 28: Hankkeen riskienhallintasuunnitelma liitteineen   APP 

Liite 29: Hankintastrategia ja -ohje     Hankintapäällikkö 

Liite 30: Hankintasuunnitelma      Hankintapäällikkö 

Liite 31: Hankintarajaliite       Hankintapäällikkö 

Liite 32: Muutto- ja käyttöönottosuunnitelma    xx 

Liite 33: Allianssin koulutussuunnitelma     APP 

Liite 34: Allianssin vakuutussuunnitelma     APP 

Liite 35: Raportointi- ja laskutusmenettelyt 

Liite 36: Arvoa rahalle -raportti 

Liite 37: Riskienkäsittelyprosessi      APP 

Liite 38: Laajuus- ja laatutason muutosprosessi    APP 

Liite 39: Käyttöönottovaiheen alustava aikataulu    APP 

Liite 40: Suunnitteluaikataulu      Suunnittelupäällikkö 

Liite 41: Lähtötietoaikataulu      APP 

Liite 42: Hankinta-aikataulu      Hankintapäällikkö 

Liite 43: Valvontasuunnitelma      Rakennuttajakonsultti 

 

Kursivoidulla tekstillä kirjoitetut liitteet laaditaan myöhemmin. 

 
*Koordinointivastuullinen laatuinsinööri 

**Kosteudenhallintakoordinaattori 

***Turvallisuuskoordinaattori 
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Ahveniston sairaalahankkeen rahoituksen hyväksyminen

Hallitus 29.9.2020 § 148

Valmistelijat: projektijohtaja Petrus Kukkonen puh. 050 461 7820 ja 
talous- ja tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäki puh. 040 485 9098

Assi-hankkeen päätösaikataulu

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti kokouksessaan 8.9.2020 jatkaa Assi-
sairaalahankkeen suunnittelua nykyisten allianssikumppaneiden 
kanssa. Päätös sairaalan rakentamisesta tehdään sairaanhoitopiirin 
joulukuun 2020 valtuustossa.

Tästä syystä hankkeen myös hankkeen rahoituksen tulee olla 
kilpailutettuna ja tiedossa kun valtuusto joulukuussa päättää hankkeen 
toteutuksesta. Sairaanhoitopiirin yhteistyökumppanina rahoituksen 
kilpailutusta hoitaa Inspira Oy. 

Rahoitusta koskevat päätökset

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Assi-sairaalan 
rakentamishankkeelle ns. rajoittamislain mukaisen poikkeusluvan 
15.2.2018. Päätöksen mukainen hankkeen kokonaiskustannus on 
enintään 388,5 milj. euroa. Kokonaiskustannus sisältää sekä sairaalan 
että pysäköintilaitoksen kustannukset. Sairaalan sijainti ja 
hankesuunnitelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin valtuustossa 
20.3.2018. 

Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi kokouksessaan 11.12.2018 
rahoituksen järjestettäväksi Kuntarahoitus Oyj:n kanssa 
luottolimiittisopimuksella. Päätöksen jälkeen Kuntarahoituksen hallitus 
päätti helmikuussa 2019, että Kuntarahoitus rahoittaa 
lainalimiittituotteen puitteissa toteutettavista hankkeista ainoastaan 
puolet hankkeiden rahoitustarpeesta. Sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli 
muuttunutta tilannetta kokouksessaan 23.4.2019 (§ 55) ja päätti, että 
rahoitusvaihtoina kartoitetaan myös Euroopan investointipankki, 
Pohjoismaiden investointipankki, Kuntarahoitus sekä mahdolliset muut 
pankit. 

Muuttuneen tilanteen johdosta sairaanhoitopiiri lähti kartoittamaan myös 
muita rahoitusvaihtoehtoja yhteistyössä Inspira Oy:n kanssa.

Tähän mennessä rahoitusneuvottelut ovat edenneet seuraavasti:
 Rahoittajavuoropuhelut mahdollisten rahoittajien kanssa käytiin 6.-

17.5.2019. Neuvotteluihin osallistuivat Euroopan investointipankki 
(EIP), Pohjoismaiden investointipankki (NIB), 

 Kuntarahoitus Oyj, Danske Bank, Nordean Pankki ja Etelä-Hämeen 
Osuuspankki. 

48. §

Valtuusto Kokouspäivä

15.12.2020

Esityslista

Sivu

 266



 Sairaanhoitopiirin korkosuojauspolitiikka hyväksyttiin hallituksessa 
3.9.2019.

 EIB:n edustajat tutustuivat paikan päällä hankkeeseen 9. - 
10.12.2019.

 Rahoituksen tarjouspyyntö julkaistiin 23.3.2020, tarjousten 
jättämisen määräaika oli 5.5.2020.

 Koronapandemian vuoksi rahoituksen kilpailutus keskeytettiin ennen 
tarjousten jättämisen määräaikaa. Kilpailutus keskeytettiin 
15.4.2020.

 Kaikkiin rahoittajiin oltiin yhteydessä 27.5.2020, jolloin käytiin 
läpihankkeen töiden keskeytyspäätös, vaihtoehdot jatkosta sekä 
aikataulut. Asiasta pidettiin vielä erilliset palaverit EIB:n ja NIB:n 
edustajien kanssa

 Uusi rahoituksen tarjouspyyntö on tarkoitus julkaista syys-lokakuun 
vaihteessa. 

 Tarjousten jättämisen määräaika päättyy marraskuun alussa.
 Päätöksenteko sairaanhoitopiiri hallitus marraskuu ja valtuusto 

joulukuu

Rahoituskilpailutuksen periaatteet 

Tarjouspyynnössä määritellään pyydettävä lainasumma, laina-aika, 
lainanlyhennysohjelma ja lyhennysten maksuväli, tarjouksessa 
käytettävät koron määräytymisperusteet sekä arvio lainan 
nostoaikataulusta. 
Lainasumma on enintään 389 M€, ja sitä voidaan käyttää sekä 
sairaalan että erilliseen selvitykseen ja päätökseen perustuen 
pysäköintilaitoksen rahoitukseen.

Rahoittajien kanssa käytyjen neuvotteluiden perusteella pisin 
yhtäjaksoisen lainan maturiteetti voi olla enintään 25 vuotta. 
Vaihtoehtoisesti 30 vuoden lyhennysohjelma voidaan tehdä 15 vuoden 
lainalle, joka uusitaan vastaavalle ajalle ensimmäisen laina-ajan 
päätyttyä. Tarjousta pyydetään kummastakin vaihtoehdosta.

Korkovaihtoehtoina käytetään kiinteää korkoa (25, 15 ja 10 vuotta) sekä 
euribor-korkoja.

Sairaanhoitopiiri voi ottaa rahoituksen kokonaan yhdeltä tarjoajalta tai 
jakaa sen osiin tarjoajien kesken parhaaksi katsomallaan tavalla. Jos 
tarjoukset eivät vastaa sairaanhoitopiirin tarvetta, kaikki tarjoukset on 
mahdollista hylätä.

Mikäli hanke ei toteudu tai hanke keskeytetään, lainan nosto voidaan 
peruuttaa. Sairaanhoitopiiri pidättää itselleen myös oikeuden ottaa osan 
rahoituksesta nyt ja kilpailuttaa osan rahoituksesta myöhemmin.

Muut tarjouspyyntöön sisällytettävät ehdot

Tarjouksissa tulee korkoindikaatioihin liittää vaihtuvan koron osalta 
hinnoittelun perustana toimiva marginaali, kiinteiden korkojen osalta 

Valtuusto Kokouspäivä

15.12.2020

Esityslista

Sivu

 267



viitekoron taso ja viitekorkoon lisättävä marginaali, tarjouksessa käytetyt 
korkopäivät, koronmaksuajankohdat tarjouspyynnön mukaisesti, 
korkomarginaalin sidosaika tarjouspyynnön mukaisesti, mahdolliset 
lainan nosto ja lyhennyskulut sekä muut mahdolliset kulut.

Lisäksi sairaanhoitopiiri voi maksaa ylimääräisiä lyhennyksiä aina 
korontarkistuspäivinä ilman lisäkustannuksia. Tästä poikkeava 
menettely ja sen kustannukset tulee ilmoittaa tarjouksessa. 

Tarjous tulee toimittaa suomen tai englannin kielellä.

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää käynnistää Assi-
sairaalahankkeen rahoituksen kilpailutuksen edellä selvitettyjen 
periaatteiden mukaisesti.

Käsittely: Merkittiin, että Päivi Sieppi jääväsi itsensä tässä asiassa 
(yleislausekejäävi, jäsenyys Kuntarahoituksen Vihreän rahoituksen 
arviointiryhmässä) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. 

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Hallitus 24.11.2020 § 188

Assi-sairaalahankkeen rahoitustarjoukset

Assi-sairaalan rahoituksen tarjousten jättöaika päättyi 5.11.2020. 
Tarjouksen antoivat Euroopan investointipankki (EIP), Kuntarahoitus 
Oyj, Nordea Pankki ja Danske Bank. 

Pohjoismaiden investointipankki (NIP) ja Etelä-Hämeen Osuuspankki 
eivät jättäneet tarjousta.

Inspira Oy:n laatiman tarjousvertailun mukaan edullisimman tarjouksen 
kiinteäkorkoisesta lainasta ja vaihtuvakorkoisista lainoista 
tarjouspyynnön mukaisilla vaihtoehdoilla teki Euroopan 
investointipankki. Seuraavaksi edullisimman tarjouksen teki 
Kuntarahoitus Oyj. Euroopan investointipankilta saadun tiedon mukaan 
pankin rahoitusosuus voi olla enintään 175 milj. euroa, joten toiseksi 
hankkeen rahoittajaksi on syytä valita Kuntarahoitus Oyj. Lainojen 
arvioitu nostoaikataulu vuositasolla on seuraava:

- 102 milj. euroa vuonna 2021
-   98 milj. euroa vuonna 2022
- 104 milj. euroa vuonna 2023
-   40 milj. euroa vuonna 2024
-   45 milj. euroa vuonna 2025.

Uuden sairaalan rakentamishankkeessa on varauduttu aiemmin 
voimassa olleen hankesuunnitelman pohjalta ottamaan lainaa vuosina 

Valtuusto Kokouspäivä

15.12.2020

Esityslista

Sivu

 268



2021 - 2025 yhteensä 389,00 milj. euroa. Lainaa nostetaan Assi-
investointipäätöksen mukaisesti tarvittava määrä. 
Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 29 §:n mukaan valtuusto päättää 
lainan ottamista sekä lainan antamista, kokonaisvarallisuuden hoitoa ja 
muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Hallitus päättää lainan 
ottamisesta ja lainan antamisesta noudattaen valtuuston hyväksymiä 
periaatteita. Hallitus voi siirtää lainan ottamiseen ja antamiseen liittyvää 
toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle. 

Sairaanhoitopiirin lainaottovaltuus tulevalle talousarviovuodelle 
vahvistetaan vuosittain valtuuston päätöksellä tulevan vuoden 
investointisuunnitelman ja maksuvalmiuden edellyttämän 
rahoitustarpeen mukaisesti. Päätöksessä määritellään sairaanhoitopiirin 
hallituksen valtuus pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen lainan ottamiseen 
talousarviovuonna. 

Lainojen nosto jakautuu useamman vuoden ajalle, joten 
rahoitustarjouksissa nyt esitetyt indikatiiviset korot ja korkomarginaalit 
tulevat muuttumaan lainojen nostoajankohtiin mennessä. Lainaa 
nostetaan rakennusvaiheen aikana useammassa erässä, joten lainojen 
korkoperustetta ja korkosidosta ei tässä vaiheessa ole syytä päättää, 
vaan korkoperuste ja korkosidos voidaan päättää erikseen kunkin 
lainaerän noston yhteydessä edullisimman vaihtoehdon mukaisesti. 

Liite (9) Inspira Oy:n laatima lainatarjousten yhteenveto

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että

1. Euroopan investointipankin ja Kuntarahoitus Oyj:n tarjoukset 
Ahveniston sairaalahankkeen rahoittamiseksi hyväksytään

2. rahoitusosuudet ovat Euroopan investointipankin osalta enintään 
175 milj. euroa ja Kuntarahoitus Oyj:n osalta enintään 214 milj. 
euroa.

Käsittely: Merkittiin, että Päivi Sieppi jääväsi itsensä tässä asiassa 
(toimeksiantosuhdejäävi, jäsenyys Kuntarahoituksen Vihreän 
rahoituksen arviointiryhmässä) ja poistui kokouksesta tämän asian 
käsittelyn ajaksi.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 15.12.2020 § 48

Liite (8) Inspira Oy:n laatima lainatarjousten yhteenveto

Hallitus: Valtuusto päättää

1. hyväksyä Euroopan investointipankin ja Kuntarahoitus Oyj:n 
tarjoukset Ahveniston sairaalahankkeen rahoittamiseksi 
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2. että rahoitusosuudet ovat Euroopan investointipankin osalta 
enintään 175 milj. euroa ja Kuntarahoitus Oyj:n osalta enintään 214 
milj. euroa.

Päätös: 
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KHSHP:lle

toteutettu 

lainakilpailutus
TARJOUSVERTAILU - YHTEENVETO

MARRASKUU 2020

Valtuusto 15.12.2020 § 48 EI JULKINEN Liite 8
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Yhteenveto
Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy on avustanut KHSHP:iä lainarahoituksen kilpailutuksessa 

- Lainarahoituksen kilpailutus toteutettiin KHSHP:n Assi keskussairaalan uudisrakennushanketta varten (389 MEUR). Inspira toteutti tarjousvertailun saapuneista 

lainatarjouksista. 

- Vastauksena lainatarjouspyyntöön saatiin tarjoukset seuraavilta neljältä rahoituslaitokselta: Danske Bank, EIB, Kuntarahoitus ja Nordea. 

- NIB ja OP eivät jättäneet tarjousta.

- Lainaa tarjottiin sekä 15 vuoden laina-ajalla ja 30 vuoden lyhennysohjelma (suuri kertalyhennys laina-ajan lopussa), että 25 vuoden laina-ajalla ja 20 vuoden 

lyhennysohjelmalla. Rakennusjakso 5 vuotta on lyhennysvapaata molemmissa vaihtoehdoissa.

- EIB voi rahoittaa alustavasti enintään 175 MEUR. Danske tarjosi enintään 102 MEUR osuutta ja Kuntarahoituksella oli rajoitteita lainan nostoaikatauluun.

1

EIB oli edullisin kiinteän koron tarjous

- 5 vuotta kiinteä EIB 0,00 %

- 10 vuotta kiinteä EIB 0,00 %, Kuntarahoitus 0,17 % (laina-aika 10 vuotta) 

- 15 vuotta kiinteä EIB 0,10 %, Nordea 0,59 % (marginaalin tarkistus 5 vuotta)

- 25 vuotta kiinteä EIB 0,23 %

3

EIB oli edullisin vaihtuvan koron tarjous

- Tarjotut marginaalisidokset ja efektiiviset korot olivat:

- 5 vuotta EIB 0,13 % (6 kk euribor), Kuntarahoitus 0,36 % (6 kk euribor), Danske 0,36 % (12 kk euribor), Nordea 0,49 % (12 kk euribor) ja Nordea 0,57 (6 

kk euribor)

- 10 vuotta EIB 0,21 % (6 kk euribor), Kuntarahoitus 0,41 % (6 kk euribor) ja Danske 0,47 % (12 kk euribor) 

- 15 vuotta EIB 0,26 % (6 kk euribor)

- 25 vuotta EIB 0,29 % (6 kk euribor)

- Vertailu on tehty olettaen, että 6 kk euribor ja 12 kk euribor ovat 0,0 % (indikaatiohetkellä ne olivat negatiivisia). EIB ainoana rahoittajana huomioi myös 

negatiivisen viitekoron aina marginaaliin asti, mikä käytännössä vielä parantaa EIB:n asemaa muihin nähden.

2
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Yhteenveto saaduista tarjouksista 
Tarjoukset Laina-

aika

Korkosidos

5 vuotta

Korkosidos

10 vuotta

Korkosidos

15 vuotta

Korkosidos

25 vuotta

Vaihtuva 

korko 

25 

vuotta

6kk Euribor EIB 0,13 % 6kk Euribor EIB 0,21 % 6kk Euribor EIB 0,26 % 6kk Euribor EIB 0,29 %

6kk Euribor Kuntarahoitus 0,36 % 6 kk Euribor Kuntarahoitus 0,41 %

6kk Euribor Nordea 0,57 %

12kk Euribor Danske 0,36 % 12 kk Euribor Danske 0,47 %

12kk Euribor Nordea 0,49 %

15 

vuotta

6kk Euribor Kuntarahoitus

0,36 %

6kk Euribor Kuntarahoitus 0,42 

%

Ei tarjottu Ei mahdollinen

6kk Euribor Nordea 0,57 %

12kk Euribor Nordea 0,48 % 12 kk Euribor Danske 0,47 %

12kk Euribor Danske 0,36 %

Kiinteä 

korko

25 

vuotta

EIB 0,00 % EIB 0,00 % EIB 0,10 % EIB 0,23 %

Kuntarahoitus 0,40 % 

(koronvaihtosopimus + marginaali)

Nordea 0,58 % Nordea forward-5v 

0,76 %
Nordea forward-5v korkoputki

0,76 % (0,20 % + marginaali)

15 

vuotta

Ei tarjottu Kuntarahoitus 0,05 % (tasalyh)* Nordea (forward start, marg.tark 5 

vuotta) 0,75 % 

Ei mahdollinen

Kuntarahoitus 0,18 % (bullet)*

Kuntarahoitus 0,17 % (30 v 

tasalyh)*

Nordea forward-5v korkoputki

0,75 % (0,20 % + marginaali)

EIB oli edullisin kaikissa tarjoamissaan vaihtoehdoissa.

*Kuntarahoituksen kiinteä korko on 10 vuoden laina-ajalla*
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§
Kuten normaalisti toimeksiantoja hoitaessaan / laskelmia tehdessään, Inspira on luottanut käyttämänsä Toimeksiantajalta, Toimeksiantajan 

osoittamalta taholta ja julkisista lähteistä saamansa tiedon oikeellisuuteen ja täydellisyyteen, eikä ole vastuussa minkään julkisesti tiedossa 

olevien tai sille annettujen tietojen itsenäisestä tarkastamisesta, eikä ole tietoja itsenäisesti tarkastanut. Inspira on toimeksiantoa ja 

taloudellista mallinnusta varten olettanut ja luottanut siihen, että kaikki kyseessä olevat tiedot ovat paikkansa pitäviä ja riittäviä. Inspira ei ole 

myöskään suorittanut minkään omaisuuserän tai varojen fyysistä tarkastusta, eikä ole hankkinut tai saanut muulta taholta käyttöönsä mitään 

riippumatonta arviota mistään Kohteen omaisuuserästä, varoista tai vastuista.

Antamamme raportti ja laskelmat perustuvat raportin päivämääränä vallitsevaan markkinatilanteeseen, taloudellisiin, rahoituksellisiin ja muihin 

olosuhteisiin sekä Inspiralle raportin päivämäärään mennessä toimitettuihin tietoihin. Muutokset edellä mainituissa tiedoissa, olosuhteissa tai 

materiaalissa edellyttävät uudelleen arvostamista ja voisivat johtaa raportin ja laskelmien olennaisiin muutoksiin. Inspira ei ole edellä 

mainittuja tietoja, olosuhteita tai materiaaleja koskevien muutosten johdosta velvollinen päivittämään tai muuttamaan raporttia ja laskelmia. 

Raportti sekä laskelmat ja niiden tulokset sekä näiden perusteella tehdyt johtopäätökset ovat riippuvaisia käytetyistä oletuksista. Kun käytetyt 

oletukset liittyvät muun muassa oletuksiin tulevaisuuden kehityksestä, Inspira ei voi taata raportin ja laskelmien oikeellisuutta eikä Inspira

vastaa raportissa esitettyjen tietojen tai arvioiden oikeellisuudesta tai pitävyydestä. Mahdollisten järjestelyiden toteuttaminen perustuu kaikilta 

osin Toimeksiantajan omaan perusteltuun päätöksentekoon eikä Inspira ota vastuuta järjestelyn toteuttamisesta tai muustakaan 

päätöksenteosta. 

Tätä raporttia ei saa muuttaa tai luovuttaa taikka käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin, mitä toimeksiantosopimuksessa osapuolten 

välillä on sovittu. Muuttamista, luovuttamista tai käyttämistä koskevan rajoituksen rikkominen johtaa Inspiran vapautumiseen kaikista 

raportista johtuvista tai siihen liittyvistä vastuista. 

Inspiran vastuu on rajattu siten kuin Toimeksiantajan kanssa on sovittu. Inspira ei hyväksy vastuuta raportista suhteessa muihin tahoihin kuin 

Toimeksiantajaan eikä Inspira ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että kolmas osapuoli saa tiedon raportista, käyttää sitä tai 

luottaa siihen. 

Vastuuvapauslauseke
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Sairaanhoitopiirin talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 
2021-2024 hyväksyminen

Hallitus 27.10.2020 § 168

Valmistelijat: johtajaylilääkäri Sally Järvelä puh. 0400 497 418, 
johtajaylihoitaja Kirsi Leino puh. 040 569 3006, talous- ja 
tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäki puh. 040 485 9098, hallintojohtaja 
Miia Luukko puh. 045 7734 5790, sairaanhoitopiirin johtaja Seppo 
Ranta puh. 044 278 7320

Valmisteluraami

Sairaanhoitopiirin talousarvioraami vuodelle 2021 on laadittu normaalin 
toiminnan pohjalta ja sairaanhoitopiirin hallituksen ohjeistuksen (§ 86/ 
19.5.2020 ja § 146/ 29.9.2020) mukaisesti siten, että kuntamaksujen 
kokonaiskasvu on 3 %. Tämän valmisteluraamin mukainen 
kuntalaskutuksen kokonaiskasvu on noin 6,0 milj. euroa. Kuntien 
kanssa vuodelle 2021 tehtäviä palvelusopimuksia koskevat neuvottelut 
jäsenkuntien kanssa pidettiin seutukunnittain viikoilla 37 ja 43. Viikon 37 
neuvotteluissa jäsenkunnat esittivät kuntalaskutuksen kokonaiskasvun 
määräksi enintään 2,2 %. Tähän tasoon pääseminen edellyttäisi noin 
1,4 milj. euron vähennystä nyt valmisteluraamina käytettyyn tasoon.

Talousarvion laadintatilanne

Talousarviovalmistelua jatkettiin tulosalueiden kanssa 
talousarvioraamiin pääsemiseksi. Henkilöstökulujen osalta pyrittiin 
realistiseen tasoon. Valmistelun pohjana käytettiin tulosaluekohtaista 
vakanssilistausta, jotta kaikki olemassa oleva henkilöstö on varmasti 
mukana palkkakulujen kokonaismäärässä. Vuoden aikana täyttämättä 
tai osa-aikaisesti hoidettavien vakanssien vaikutus palkkamäärärahoihin 
otettiin huomioon valmistelussa. Henkilöstökulujen osalta talousarvossa 
päästiin raamin mukaiseen tavoitteeseen. 

Henkilöstökulujen karsinnan jälkeen eroa 3 %:n kuntamaksujen kasvun 
perusteella laskettuun talousarvioraamiin jäi vielä 2020 noin 3 milj. 
euroa. 

Talousarvion jatkovalmistelu

Talousarvion jatkovalmistelua on käsitelty palvelutuotannon 
johtoryhmässä ja sairaanhoitopiirin johtoryhmässä.  
Johtoryhmäkäsittelyissä päädyttiin esittämään seuraavia keinoja 
talousarvion saamiseksi raamiin.

Ulkopuolisten sairaaloiden ostopalvelumäärärahaa vähennetään
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Määrärahaa ulkopuolisista sairaaloista ostoihin vähennettiin 2 miljoonaa 
euroa. Lähtökohtana määrärahojen vähennykselle oli, että potilaiden 
hoitoon ohjausta toteutetaan yhteistyössä kuntien kanssa. Mikäli kunnat 
eivät ota tästä osaltaan vastuuta, ei tarvittavia säästöjä synny, koska 
merkittävä välitön taloudellinen johtamisinsentiivi peruskuntien taholla 
jäisi puuttumaan. 

Seutukunnittain viikolla 43 pidetyissä kuntaneuvotteluissa riskinjaosta 
kuntien ja sairaanhoitopiirin välillä ei kuitenkaan päästy sopimukseen. 
Merkittävä kannustin vapaan valinnan potilaiden ohjaamiseksi 
maakunnan omaan sairaalan jää ottamatta käyttöön. Riski ulkopuolisten 
sairaaloiden käyttöön varatun määrärahan riittävyydestä jäi tässä 
tapauksessa kokonaan sairaanhoitopiirille. Tämä johtaa 
sairaanhoitopiirin kannalta merkittävään riskiin talousarviossa 
pysymisen kannalta.

Vuosina 2016-2018 ulkopuolisten sairaaloiden palveluostojen määrä on 
ollut noin 42 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 määrä oli n. 45,5 miljoonaa 
euroa. Koska jäsenkunnat eivät kuntaneuvotteluissa hyväksyneet 
lainkaan riskinjakoa ulkopuolisten palveluostojen osalta, palautettiin 
ulkopuolisten palveluiden oston 2 miljoonan euron vähennyksestä 
sairaanhoitopiirin talousarvioon noin 0,2 miljoonaa euroa. Tällä tavoin 
talousarviossa on varattu ulkopuolisiin palveluostoihin 42 miljoonaa 
euroa, mitä voitaneen pitää perusteltuna talousarvion kannalta.

Ulkopuolisten sairaaloiden käyttö 2015-2019 ja ennuste 2020

euroa
2015 38 381 977
2016 40 805 618
2017 41 594 282
2018 41 654 259
2019 45 497 053
2020 42 000 000

Tuottavuusohjelman käyttöönotto

Osana tuottavuusohjelman käyttöönottoa talousarviosta vähennettiin 
200 000 euroa. Säästö kohdistuu merkittävässä määrin 
sairaanhoitopiirin Riihimäen kuntoutusyksikön toimintaan ja se 
toteutetaan toiminnan normaalia pitemmillä suluilla vuonna 2021.

Henkilöstökulujen vähennys

Henkilöstökuluja vähennettiin 350 000 euroa. Henkilöstökulujen 
vähennykset suunnitellaan toteutettaviksi vapaaehtoisilla palkattomilla 
vapailla, lomapalkkavarauksen pienentämisellä, lomarahojen vaihdolla 
vapaaksi sekä viime kädessä lomautuksilla.
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Sekä tuottavuusohjelmaan liittyvät että henkilöstökulujen säästöt 
yhteensä ovat suoraan sairaanhoitopiirin henkilöstökuluihin vaikuttavia, 
kokonaismäärältään 550 000 euroa (n. 0,5 % sairaanhoitopiirin 
henkilöstökuluista). Tämä määrä henkilöstökustannusten suoria 
säästöjä arvioidaan voitavan toteuttaa ilman kohtuuttoman merkittäviä 
toiminnallisia vaikutuksia.

Pandemiakuluihin saatava valtionosuus

Sairaanhoitopiirin pandemiajohtoryhmä kokoontuu kerran viikossa. 
Johtoryhmän toiminta on luettavissa koronapandemiaan varautumiseen, 
joten toiminnan voidaan katsoa kuuluvan valtion korvattaviin 
koronakuluihin. Talousarvion valtion avustuksiin lisätään 
pandemiajohtoryhmän kuluja 300 000 euroa.

Sydänsairaalan tavoitekustannusmallin säästöt

Sydänsairaalan kanssa käytyjen neuvotteluiden perusteella 
Sydänsairaala sitoutui vähentämään ulkopuolisten sairaaloiden eli 
Tampereen toimipisteen käyttöä yhteensä 533 000 euroa. Summa 
vähennettiin ulkopuolisten sairaaloiden käyttöön varattavasta 
määrärahasta.

Edellä kuvatuilla säästökeinoilla sairaanhoitopiirin talousarviossa on 
päästy 3 % kuntamaksujen kokonaiskasvuun sen jälkeen, kun 
ulkopuolisten palveluiden ostojen määrä palautettiin 42 miljoonan euron 
tasolle. 

Talousarvio sisältää näin laadittuna kuitenkin merkittäviä riskejä 
erityisesti ulkopuolisten sairaaloiden käytön ja henkilöstökulujen 
vähennyksen osalta. Mikäli henkilöstökuluja pyritään viimeisenä 
keinona alentamaan jonkin tai joidenkin henkilöstöryhmien 
lomautuksella, on vaarana hoitojonojen kasvu. Tämä johtaa 
pahimmillaan lisääntyvään ulkopuolisten sairaaloiden käyttöön, jonka 
kustannukset voivat ylittää lomautuksilla saatavan säästön.

Talousarvion tulo- ja menopuolelle lisätään tämän lisäksi 
koronapandemiasta aiheutuvat kustannukset.

Talousarvion 2021 menojen mahdollinen kattaminen 
valtionavustuksin

Taustaa

Kuntaneuvotteluiden viimevaiheessa Hämeenlinnan kaupunki ehdotti, 
että kuntien esittämään sairaanhoitopiirin talousarvion 2,2 %:n 
keskimääräiseen korotustasoon päästäisiin siten, että talousarvion 
tulopuolelle lisättäisiin vastaava määrä valtionavustuksia. Näiden 
perusteena olisi valtion vuoden 2021 tulo- ja menoarvioesityksen 
muotoilu.
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Kuntaneuvotteluissa erityisesti Forssa ja Tammela sekä myös Riihimäki 
korostivat realistisen budjetoinnin oleellisuutta.

Kun sairaanhoitopiirin perussopimuksen näkökulmasta kaikkien kuntien 
kanssa on käytännössä tehtävä sopimus yhdenmukaisten 
toiminnallisten ja taloudellisten perusteiden pohjalta, muodostuu 
kuntaneuvotteluiden tilanne jossain määrin haasteelliseksi eri kuntien 
näkökulmien poiketessa toisistaan tarkasteltaessa esimerkiksi 
talousarvioon sisältyvien riskien hyväksyttävyyttä.

Valtion talousarvioesitys 2021

Valtion tulo- ja menoarvioesityksessä (HE 146/2020) todetaan, että 
”Edellä mainittujen valtionapujen lisäksi kunnille ja sairaanhoitopiireille 
korvataan täysimääräisesti koronavirukseen liittyvät välittömät 
kustannukset, kuten testaus ja potilaiden hoito, niin kauan kuin 
tautitilanne ja hybridistrategian toimeenpano sitä edellyttävät. Tässä 
talousarvioesityksessä näihin toimiin ehdotetaan 1,66 mrd. euroa.”

Valtion talousarvioesityksen sanamuoto ”korvataan täysimääräisesti” 
viitannee siihen, että koronapotilaiden hoitokustannukset korvattaisiin 
kokonaisuudessaan. Tämä tarkoittaisi, että sairaanhoitopiiri voisi hakea 
valtionavustusta koronapotilaiden hoidon kustannuslaskennan 
mukaisista kustannuksista siltäkin osin, kuin käytetään sairaanhoitopiirin 
normaaleja resursseja. Tähän mennessä haetussa valtionavussa 
(vuoden 2020 valtion 4. lisätalousarvioon sisältynyt valtionapu 
sairaanhoitopiireille) kyse oli sairaanhoitopiirin normaaleihin 
resursseihin nähden ylimääräisten kustannusten (lisähenkilöstö, 
koronan takia tehdyt ylimääräiset hankinnat jne.) korvaamisesta.

Ennen kuin valtion talousarvioon sisältyvien valtionapujen hakemisen 
tarkat perusteet ovat tiedossa, ei voida olla varmoja siitä, miten 
talousarvioesityksen sanamuotoa lopullisesti tulkitaan.

Tulkintaa kirjauksille tiedusteltiin myös sosiaali- ja terveysministeriöstä. 
Ministeriön virkamiehen epävirallisessa vastauksessa todetaan, että 
vuoden 2021 kustannusten korvaamisen periaatteista tai hoito- ja 
palveluvelan arvioinnista ja siihen liittyvästä tuesta ei ole vielä 
jakoperusteita tai –muotoa selvillä. Edelleen todetaan, että hallituksen 
tahtotila on ollut, että koronaan liittyvät lisäkustannukset korvattaisiin.

Ministeriön epävirallisen kannanoton perusteella on arvioitavissa, että 
valtion talousarvioon kirjatussa menettelytavassa valtionavustuksia olisi 
saatavissa lähinnä koronahoidon lisäresurssien kustannuksiin.

Sairaanhoitopiirin talousarvioon sisältyvät koronan 
hoitokustannukset

Sairaanhoitopiirin talousarvion valmistelussa on tässä vaiheessa 
arvioitu, että koronan hoitoon liittyvät kustannukset vuodelle 2021 
olisivat suuruusluokaltaan noin 7,2 miljoonaa euroa.
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Tästä hoidosta osa toteutettaisiin sairaanhoitopiirin normaaleilla, 
tavanomaisen tilanteen mukaisilla resursseilla. Osaan hoidosta 
tarvitaan normaalitilanteeseen nähden lisäresursseja (määräaikaista 
lisähenkilökuntaa, lisätyötä, ostopalveluita, tarvike- ja laitehankintoja). 
Tässä vaiheessa arvioidaan, että näiden lisäresurssien euromääräinen 
tarve vuonna 2021 olisi 3,7 miljoonaa euroa.
Koska valtion talousarvioesityksessä käytetään sanamuotoa 
koronavirukseen liittyvien kustannusten täysimääräisestä korvauksesta, 
voitaisiin tällä perusteella arvioida, että valtio kattaisi myös 
kustannuserotuksen 7,2 – 3,7 miljoonaa euroa = 3,5 miljoonaa euroa.

On huomattava, että tässä vaiheessa voidaan esittää vain nykyhetken 
parhaaseen tietoon perustuva arvio kaikista ylle kirjatuista 
kustannuksista. Todellisuudessa toteuma voi merkittävästi poiketa 
arvioidusta ja aiheuttaa siten suuren epävarmuuden arvioon.

Menettelyn riskit

Jos sairaanhoitopiirin talousarvioon otetaan tuloina valtionapua yllä 
kuvatulla tavalla, menettely sisältää ainakin seuraavia riskejä:
- Valtion tulo- ja menoarvio on toistaiseksi hallituksen esitys, eikä sen 

lopputulos eduskunnan käsittelyn jälkeen ole tiedossa
- Valtion talousarviokirjauksen menettelytapoja ohjataan niiden 

käyttöönottoon liittyvin asetuksin ja ohjein, joiden sisältö ei ole 
tiedossa eikä siten valtionapujen kattavuuskaan ole tiedossa

- Sosiaali- ja terveysministeriöstä saatu epävirallinen näkemys viittaa 
siihen, että valtionavulla korvattavaksi tulevat lähinnä koronan 
hoidosta syntyneet lisäkustannukset eikä siten olisi perustetta 
olettaa saatavan valtionapua sairaanhoitopiirin normaaleilla 
resursseilla toteutettavaan hoitoon

- Koronasta aiheutuvien kustannusten syntyminen voi poiketa nyt 
tehdystä arviosta erittäin merkittävästi molempiin suuntiin ja siten 
edellä esitettyihin euromääriin liittyy suurta epävarmuutta.

- Sairaanhoitopiirien jäsenkuntien näkemys talousarvion riskeistä 
poikkeaa toisistaan.

Erityisvastuualueen muiden sairaanhoitopiirien menettelytavat
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin talousarviovalmisteluun 2021 on 
sisällytetty arvio valtionavustuksista siltä osin, kuin niistä ”on selvä 
lupaus ja pystytään arvioimaan”:
- suojavälineet
- testaus 
- kohorttiosasto

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ei ole sisällyttämässä 
valtionavustuksia vuoden 2021 talousarvioon, vaan ne otetaan 
huomioon kuntamaksuja alentavina, jos niitä toteutuu.
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Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin menettely talousarvion valmisteluissa 
poikkeaisi erityisvastuualueen muista sairaanhoitopiireistä, mikäli tässä 
kohdassa ylempänä kuvattu menettelytapa toteutettaisiin.

Liite (4) Kuntamaksut 2021
              Ensihoidon kuntamaksut 2021

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus 

1. merkitsee sairaanhoitopiirin talousarviovalmistelun tilanteen tiedoksi,
2. päättää, että valmistelua jatketaan esitellyn talousarvioehdotuksen 

ja keskimäärin 3 %:n kuntamaksujen korotuksen pohjalta ja 
3. päättää, että talousarvioon ei tulona oteta valtionapua siltä osin kuin 

sille ei ole vastaavaa sairaanhoitopiirin normaalitoimintaan nähden 
selkeää lisäkustannusta.

Käsittely: 

Päivi Kankaanmäki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.
Keskustelun kuluessa Riku Bitter teki sairaanhoitopiirin johtajan 
päätösehdotuksesta poikkeavan seuraavan ehdotuksen: ”Kohdat 2 ja 3 
poistetaan ja kohta 1 kuuluu seuraavasti: Hallitus merkitsee 
sairaanhoitopiirin talousarviovalmistelun tilanteen tiedoksi ja edellyttää, 
että talousarvion laadinnassa löydetään neuvotellen yhteinen ratkaisu 
omistajakuntien kanssa.” 

Kaija-Leena Savijoki kannatti Bitterin tekemää muutosehdotusta.
Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, 
asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja totesi, että äänestys toimitetaan 
nimenhuutoäänestyksenä. Puheenjohtaja teki seuraavan 
äänestysesityksen: Joka kannattaa sairaanhoitopiirin johtajan 
päätösehdotusta, äänestää JAA, ja joka kannattaa Bitterin 
muutosehdotusta, äänestää EI. 

Äänestyksen toimittamisen jälkeen Merja Taposen 
videoneuvotteluyhteys katkesi eikä hän päässyt liittymään enää takaisin 
kokoukseen. Taponen oli valittu tämän kokouksen pöytäkirjan 
tarkastajaksi, joten oli tarpeen valita tämän pykälän ja esityslistalla 
jäljellä olevien asioiden osalta uusi pöytäkirjan tarkastaja. Valittiin 
pöytäkirjan tarkastajaksi näiden asioiden osalta Sakari Raiskio. 

Sairaanhoitopiirin johtajan pohjaehdotusta äänestivät Kaistinen, 
Suoranta, Kurki, Taponen, Raiskio, Mäkinen ja Romu. Bitterin 
muutosehdotusta äänestivät Savijoki, Haonperä, Bitter ja Sieppi. 
Puheenjohtaja totesi, että hallituksen päätökseksi tuli äänin 7-4 
sairaanhoitopiirin johtajan pohjaehdotus.

Päätös: Hallitus valitsi kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi jäljellä 
olevien asioiden osalta Merja Taposen tilalle Sakari Raiskion. 
Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan ehdotuksen.
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Hallitus 24.11.2020 § 178

Talousarvio 2020 

Valmistelun lähtökohdat

Sairaanhoitopiirin talousarvioraami vuodelle 2021 on laadittu normaalin 
toiminnan pohjalta ja sairaanhoitopiirin hallituksen ohjeistuksen (§ 86/ 
19.5.2020, § 146/ 29.9.2020 ja 168 §/27.20.2020) mukaisesti siten, että 
kuntamaksujen kokonaiskasvu vuoden 2020 alkuperäiseen 
talousarvioon verrattuna on 3 %. Tämän valmisteluraamin mukainen 
kuntalaskutuksen kokonaiskasvu on noin 6,0 milj. euroa. 

Erityisvelvoitemaksuna (jäsenmaksuna) peritään 3 500 000 euroa, joka 
sisältyy kuntamaksujen kokonaiskasvuun. Tällä katetaan mm. seuraavia 
menoja: 

- Potilasvahinkovakuutus 
- Myrkytystietokeskus
- Alueellinen hygieniatoiminta (pandemiaan varautumisasiat) 
- Kehittämismäärärahat 

Talousarvioon sisältyvät covid-19 epidemian hoitokustannukset  
 
Sairaanhoitopiirin talousarvioon sisältyy arvio covid-
19 epidemian hoitoon liittyvistä kustannuksista vuodelle 2021. 
Hoitoon tarvitaan normaalitilanteeseen nähden lisäresursseja 
(määräaikaista lisähenkilökuntaa, lisätyötä, ostopalveluita, tarvike- ja 
laitehankintoja). Tässä vaiheessa arvioidaan, että näiden lisäresurssien 
euromääräinen tarve vuonna 2021 olisi 3,8 miljoonaa euroa. Tämän 
lisäksi hoitovelan purkuun on varattu 0,9 milj. euroa. Vastaava tuloerä 
on lisätty sairaan-hoitopiirin tuloksi valtiolta Covid-19 epidemian 
kustannuksiin saataviin korvauksiin.

Talousarvioon sisältyvät riskit 

Talousarvio sisältää näin laadittuna merkittäviä riskejä erityisesti 
ulkopuolisten sairaaloiden käytön ja henkilöstökulujen vähennyksen 
osalta. Ulkopuolisten sairaaloiden käyttöön on varattu 42 milj. euroa. 
Vuosina 2016-2018 ulkopuolisten sairaaloiden palveluostojen määrä on 
ollut noin 42 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 määrä oli noin 45,5 
miljoonaa euroa. Ulkopuolisten sairaaloiden käyttöön vaikuttaa myös 
Covid-19 epidemian johdosta toteutumatta jääneiden hoitojen 
toteutuminen talousarviovuonna. 
 
Tuottavuusohjelmaan liittyvät sekä muut henkilöstökulujen säästöt ovat 
laadittavassa talousarviossa kokonaismäärältään 550 000 euroa (noin 
0,5 % sairaanhoitopiirin henkilöstökuluista). Sairaanhoitopiirin 
talousarvion toteumatilannetta tarkastellaan osavuosikatsausten 
yhteydessä keväällä ja syksyllä 2021. Covid-19-epidemiatilanteen ja 
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siihen kytkeytyvien hoitojonojen kehittyminen sekä valtiolta saatavat 
avustukset saattavat muuttaa oleellisesti sairaanhoitopiirin 
taloustilannetta. Tarvittaessa sairaanhoitopiiri laatii lisätalousarvion 
jäsenkuntien kanssa käytyjen neuvotteluiden jälkeen. Mikäli 
talousarvioon sisältyviä säästötavoitteita ei muutoin saavuteta, 
käynnistetään tarvittaessa keväällä 2021 kunnallisen yhteistoimintalain 
4 §:n mukaiset yhteistoimintaneuvottelut. Yhteistoimintaneuvotteluissa 
käydään läpi eri vaihtoehdot talouden tasapainottamiseksi. 

Talousarvion tulot 

Kuntamaksut nousevat vuonna 2021 yhteensä 3,0 % kuluvan vuoden 
alkuperäiseen talousarvioon verrattuna ja niiden kokonaismäärä on 
206,6 milj. euroa ilman ensihoitoa. Kunnittainen erittely kuntamaksuista 
ja niiden muutoksista on esitetty talousarviokirjassa. 

Myyntituotot ovat noin 15,2 milj. euroa. Merkittävä osa myyntituotoista 
kertyy myynneistä muille sairaanhoitopiireille ja vakuutusyhtiöille sekä 
valtiolle. Koronapandemian on arvioitu vaikuttavan myyntituottojen 
määrään, joten niiden kokonaismäärän on arvioitu laskevan vuoden 
2020 tasosta. Maksutuottoja on arvioitu talousarviossa kertyvän 9,8 milj. 
euroa. Maksutuottojen määrä on pidetty vuoden 2020 talousarvion 
tasolla. Asiakasmaksut määräytyvät sairaanhoitopiirin hallituksen 
21.11.2017 (170 §) tekemän päätöksen mukaisesti. 

Tuet ja avustukset sisältävät 0,9 milj. euroa hoitovelan purkuun ja 3,8 
milj. euroa covid-19 epidemian varautumiseen ja hoitoon budjetoituja 
tuloja. Nämä summat on arvioitu saatavan valtion avustuksena korona-
epidemiaan varautumiseen ja hoitoon.

Vuokratuotot pysyvät alenevat hieman vuoden 2020 tasosta, koska 
Terveystalo vähensi vuokraamiensa tilojen määrää Riihimäen 
toimipisteessä. Vuokratuottoihin sisältyvät Tays Sydänkeskus Oy:n, 
Palmia Oy:n, Fimlab Laboratoriot Oy:n, Terveystalo Oy:n ja Riihimäen 
seudun terveyskeskuksen sairaanhoitopiirille maksamat vuokratuotot. 
Vuokratuottojen kokonaismäärä on noin 3,0 milj. euroa. 

Talousarvion menot 

Henkilöstömenojen määrä talousarviossa on 105,2 milj. euroa (ilman 
ensihoitoa). Henkilöstökuluissa on varattu hoitojonojen purkuun 0,7 milj. 
euroa ja covid-19 epidemiaan varautumiseen 1,6 milj. euroa. 

Ulkopuolisten sairaaloiden käyttöön on varattu 42,0 milj. euroa.

Muiden palveluiden ostoihin on varattu 45,6 milj. euroa. Summa sisältää 
1,4 milj. euroa covid-19 epidemian hoitoon varattua määrärahaa. 
Muiden palveluiden ostoihin sisältyy myös 
potilasvahinkovakuutusmaksu. Vuodelle 2021 
potilasvahinkovakuutusmaksuun on varattu 2,6 milj. euroa. 
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Aine- ja tarvikekuluihin sisältyvät lääkkeet ja hoitotarvikkeet sekä 
teknisten palveluiden ostot, kuten sähkö, vesi, lämpö ja rakennusten- ja 
kiinteistöjen korjaustarvikkeet. Aineisiin ja tarvikkeisiin on varattu 
talousarviossa noin 30,4 milj. euroa. Tämä summa sisältää 0,8 milj. 
euroa covid-19 epidemiaan varautumiseen varattua määrärahaa. 

Vuokria maksetaan noin 2,8 milj. euroa. Tästä suurin osa koostuu 
koneiden ja laitteiden vuokrista sekä Riihimäen terveyskeskukselta 
psykiatrialle vuokrattujen tilojen vuokrista. Tämän lisäksi vuokrat 
sisältävät 0,3 milj. euroa Hämeenlinnan Mehiläiseltä hoitojonojen 
purkua varten vuokratun leikkaussalin vuokria.

Muut kulut 1,5 milj. euroa sisältävät mm. kiinteistöveron ja 
kehittämismäärärahat. Rahoituskulut kertyvät pääosin lainojen koroista. 
Rahoitustuottoihin sisältyy arvio Coxalta, Sydänsairaalalta ja Fimlabilta 
saatavista osingoista. 

Rakennusten sekä koneiden ja laitteiden poistot ovat noin 14,9 milj. 
euroa. Summa sisältää Ahveniston rakennuksista tehtävän lisäpoiston 3 
milj. euroa. Poistoilla rahoitetaan investointimenoja. 

Ensihoito 

Ensihoidon kuntamaksut peritään asukaslukuperusteisesti, niiden 
määrä vuonna 2021 on 8,2 milj. euroa. Ensihoitopalvelun tuottaa 
erillisen yhteistoimintasopimuksen perusteella Kanta-Hämeen 
pelastuslaitos. Pelastushelikopteritoiminnasta vastaa kuitenkin 
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. 

Investoinnit

Talousarviokirjaan sisältyy myös investointisuunnitelma vuosille 2021 - 
2024. Investointien yhteismäärä vuodelle 2021 on 110,4 milj. euroa. 
Investointisuunnitelmassa on varauduttu uuden ASSI-sairaalan 
suunnitteluun ja rakentamisen aloittamiseen keväällä 2021. 
Talousarviossa on varauduttu vuonna 2021 yhteensä 107,1 milj. euron 
lainanottoon. 

Poistot Ahveniston nykyisistä rakennuksista

Ahveniston rakennusten poisto-ohjelma on vahvistettu hallituksessa 
19.11.2019 § 162 vuoteen 2023 saakka. Poisto-ohjelma Ahveniston 
sairaalan nykyistenä rakennusten osalta laaditaan yhteistyössä 
asiantuntijoiden kanssa ja tuodaan päätettäväksi kevään 2021 aikana. 
Ohjelma tulee toteutettavaksi, mikäli Assi-sairaala päätetään toteuttaa. 

Liitteenä olevassa taloussuunnitelmassa ei ole vuodelle 2024 huomioitu 
nykyisten rakennusten lisäpoistoja. Siten taloussuunnitelmaa on tältä 
osin korjattava yllä kuvatun päätöksenteon jälkeen. 

Liitteenä oleva talousarvioasiakirja sisältää kaikki talouslaskelmat.
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Liite (3) Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021 - 2024 
Yhteenveto kuntien lausunnoista taloussuunnitelmaan 
2021 – 2024 (hallitus 19.5.2020 86 §)

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää

1) esittää valtuustolle, että se hyväksyy sairaanhoitopiirin talousarvion 
2021 ja taloussuunnitelman 2021 - 2024 liitteen mukaisesti

2) oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään talousarvioon ja 
taloussuunnitelmaan oikaisuluontoisia sekä muita mahdollisia 
teknisiä korjauksia ennen kuin se lähetetään valtuustolle.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 15.12.2020 § 49

Liite (9) Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021 - 2024 
Yhteenveto kuntien lausunnoista taloussuunnitelmaan 
2021 – 2024 (hallitus 19.5.2020 86 §)

Hallitus: Valtuusto päättää hyväksyä sairaanhoitopiirin talousarvion 
2021 ja taloussuunnitelman 2021 - 2024 liitteen mukaisesti.

Päätös: 

Valtuusto Kokouspäivä

15.12.2020

Esityslista

Sivu

 284



Yhteenveto
1(11)

11.5.2020

Ehdotukset Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän talousarvioon 2021 ja 
taloussuunnitelmaan 2021 – 2024

Hämeenlinnan kaupunki

 Hämeenlinnan kaupunki pitää tärkeänä, että seuraavat asiat ja ehdotukset 
otetaan huomioon sairaanhoitopiirin taloussuunnitelman valmistelussa. Samalla 
Hämeenlinnan kaupunki esittää, että sairaanhoitopiiri antaa sairaanhoitopiirin 
ohjauksesta vastaavalle tilaajarenkaalle palautteen siitä, mihin toimiin esitysten 
perusteella on ryhdytty.

 Päivystävä keskussairaala on Kanta-Hämeelle ja Hämeenlinnalle elinvoiman 
elinehto. Maakunta maksaa Sairaalan tuottamista lakisääteisistä palveluista noin 
200 miljoona euroa vuosittain. Tämä raha jää pitkälti maakunnan alueelle, jos 
työpaikat ovat maakunnassa. Mikäli palvelut haetaan ja haettaisiin enenevässä 
määrin muualta, siirtyisivät täällä asuvat työntekijät ajan myötä työpaikkojen 
perässä lähemmäksi tuotantopaikkoja. Näin ollen myös kunnallisveroeurot ja 
alihankintaverkoston hyödyt menetettäisiin.

 Koska Kanta-Häme ja Hämeenlinna tarvitsevat sairaalan, jää sen toteutus 
vaihtoehdon ratkaisevaksi tekijäksi talousluvut sairaalan toteutuksesta. Sairaalaa 
ei kuitenkaan voi ylläpitää hinnalla millä hyvänsä. Arvioiden mukaan uusi sairaala 
tulee vanhan peruskorjausta edullisemmaksi jo melko lyhyelläkin aikajänteellä. 
On tärkeää huomata, että kysymys ei ole siitä, että eikö rahaa tarvitsisi sijoittaa 
sairaalarakennuksiin, vaan kysymys on siitä, että laitetaanko raha uuteen vai 
vanhan peruskorjaukseen. Hämeenlinnan kaupunki on uuden sairaalan 
rakentamisen kannalla.

 Sairaanhoitopiirin talouden tasapainon säilyttäminen ja talouden ennakoitavuus 
on ensiarvoisen tärkeää. Assi-sairaalan rakentaminen on sairaanhoitopiirissä 
tulevina vuosina erittäin merkittävä taloudellinen investointi, jolla on huomattavia 
taloudellisia vaikutuksia koko maakunnan alueelle. Noin 350 miljoonan euron 
rakentamisinvestointi tulee lähivuosina vaikuttamaan jäsenkuntien 
mahdollisuuksiin rahoittaa perusterveydenhuoltoa. Vaarana on, että uuden 
sairaalan rahoitus, muut erikoissairaanhoidon toiminnan kasvupaineet ja muuten 
yleisesti kiristyvä kuntatalous vievät jäsenkunnilta mahdollisuuden varata 
riittävästi resursseja perusterveydenhuoltoon ja muihin sosiaali- ja 
terveyspalveluihin. Korona-epidemia on entisestään lisännyt taloudellisten 
resurssien haastetta ja kohtaanto-ongelmaa tämän osalta. Kuntarahoituksen 
painopiste terveydenhuollossa uhkaa suuntautua yhä enemmän 
erikoissairaanhoitoon ja tämä voi aiheuttaa ongelmia peruspalvelujen toiminnalle. 
On siten ensiarvoisen tärkeää, että sairaanhoitopiiri pysyy tiukasti 
sairaalainvestoinnin talousraamissa ja muuten noudattaa tarkasti 
sairaanhoitopiirin talousarviota. Mahdollisiin toimintakulujen ylityksiin ja muihin 
poikkeamiin talousarviosta on reagoitava nopeasti. Uuden sairaalainvestoinnin 
myötä erikoissairaanhoidon toiminnan on merkittävästi tehostuttava, jotta 
investointi saadaan kannattavaksi. Uuden sairaalan suunnittelu on tehtävä 
huolella.
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 Sairaalainvestoinnin lähtökohta oli, että investointi maksaa itsensä takaisin 20 
vuodessa eikä siten lisää kuntien kuntamaksuja normaalia kustannuskehitystä 
voimakkaammin. Tästä lähtökohdasta tulee edelleen kaikin keinoin pitää kiinni. 
Vuoden 2020 kuntamaksujen kasvutaso, reilut 3 % on pitkällä aikavälillä liian 
suuri, eivätkä kunnat selviä sellaisesta kustannusten kasvusta.

 Uuden sairaalan suunnittelussa tulisi vielä kyetä huomioimaan tulevaisuuden 
digitaalinen sairaala, joka koronakriisin myötä näyttäytyy nyt aiempaa 
digitaalisempana ja mahdollistaa näin tilatehokkuuden kasvattamisen entisestään.

 Tähtisairaalahanke ei saa lisätä kuntien kuntamaksuosuutta vuodelle 2021 eikä 
suunnitelmakaudelle, eikä kustannusten kasvusta saa myöskään missään 
tilanteessa tulla automaatti, jonka hillitsemiseen kunnat eivät kykene.

 Potilasvahinkomaksujen (potilasvahinkojen) kehitykseen tulee kiinnittää tulevina 
vuosina edelleen erityistä huomiota.

 Hämeenlinnan kaupungin suhteellinen osuus sairaalan palveluiden käytöstä on 
viime vuosina hälyttävästi noussut. Sairaanhoitopiirin on yhdessä kaupungin 
kanssa työskenneltävä ponnekkaasti lähetekäytäntöjen kehittämisessä 
perusterveydenhuollossa. Vastuu tästä on toki kaupungilla itsellään.

 Ulkopuolisten sairaaloiden käytön lisääntyminen on pois sairaanhoitopiirin 
tuloskyvystä. Ulkopuolisten sairaaloiden käytön kasvua on tavalla ja toisella 
pystyttävä tulevaisuudessa hillitsemään tai vastaavasti omaa kapasiteettia 
selvästi karsimaan. Edeltävistä vaihtoehdoista ulkopuolisten sairaaloiden käytön 
kasvun hillitseminen on kuitenkin se kivuttomampia tie.

 Korona aiheuttaa talousongelmia sekä kunnissa että sairaanhoitopiireissä. 
Ongelmat ovat kuitenkin taloudellisesti merkittävämpiä kunnissa. Sairaat on 
luonnollisesti hoidettava ja muutoinkin pidettävä huolta epidemian hillinnästä, 
mutta tästä huolimatta ns. tyhjäkäynti perussairaalatoiminnassa on pyrittävä 
pitämään koko ajan mahdollisimman korkealla kapasiteetilla käytössä. Muutoin on 
toteutettava sopeutustoimia.

 Korona on laskenut Hämeenlinnan kaupungin verotuloja noin 20 milj. euroa viime 
vuonna hyväksytystä talousarviosta ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020 - 2024. 
Tason pudotus näyttää olevan pidempiaikainen, joten toiminnan suunnittelussa 
niin kaupungilla kuin sairaanhoitopiirissä on lähdettävä toimintakulttuurin 
kokonaisvaltaisesta muutoksesta: se mitä ennen on voitu tehdä, ei ole 
mahdollista enää jatkossa. Säästöjä on etsittävä kaikkialta aiempaa 
ponnekkaammin. Tulevat vuodet ollaan supistuvan talouden suunnittelussa, mikä 
tarkoittaa sitä, että myöskään sairaanhoitopiirin kuntamaksut eivät voi nousta 
aiempien suunnitelmien mukaisesti.

 Hämeenlinnan kaupunki on aloittanut toukokuussa 2020 YT-menettelyn, jonka 
toisena tavoitteena on pitkäjänteinen henkilöstön vähentäminen noin 100 
henkilöllä muiden säästötoimien lisäksi. Hämeenlinnan kaupunki katsoo, että 
säästötoimien tulee ulottua tavoitteiltaan, vaikutukseltaan ja laajuudeltaan 
samanlaisina konsernin kaikkiin osiin tai muuten ydinkunnan tuottamat 
peruspalvelut kurjistuvat suhteessa erityispalveluihin. Lisäksi tässä yhteydessä 
Hämeenlinnan kaupunki toteaa, että kaupungin rahoittamisvastuussa ja 
sairaanhoitopiirin järjestämisvastuussa olevan ensihoidon kustannuskehitys on 
ollut merkittävästi muita sosiaali- ja terveydenhuollon toimintoja nopeampaa. 
Ensihoidon ohjausjärjestelmä on rakennettava uudelleen siten, että rahoittajan 
mahdollisuus taloudelliseen ohjaukseen turvataan uudessa ohjausmallissa.

 Hämeenlinnan kaupunki esittää, että nykyisestä siirtoviivekäytännöstä luovutaan 
ja siirrytään yhteiseen prosessien ohjaukseen ja kapasiteetin käytön 
optimoimiseen yli kunta- ja organisaatiorajojen. Hoitojakso tulee nähdä 
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kokonaisuutena, jonka perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalitoimi 
järjestävät yhteistyössä siten, ettei siirtoviivekäytäntöä vain yhteen suuntaan 
tarvita. Ruuhkatilanteissa Hämeenlinnan seutu ja Riihimäen seutu ovat tehneet 
ylikunnallista yhteistyötä siten, että jatkohoitopaikka voidaan hoitojakson jälkeen 
tarjota mahdollisimman sujuvasti ja viiveettä.

 Toiminnan näkökulmasta erikoissairaanhoidon ja kuntien perusterveydenhuollon 
yhteistoiminnan keskeisenä tavoitteena on edelleen luoda edellytykset sille, että 
asiakkuuksia ei siirry valinnanvapauden vuoksi pois sairaanhoitopiirin omasta 
tuotannosta, ns. ulkopuolisille sairaaloille. Siksi määrätietoiset toimenpiteet 
kilpailukyvyn parantamiseksi, asiakaskadon minimoimiseksi ja uusien ulkoisten 
asiakkaiden saamiseksi ovat välttämättömiä. Tästä yhtenä esimerkkinä on 
kuntien perusterveydenhuollon ja sairaanhoitopiirin välinen yhteistyö 
lähetekäytännöissä. Kunnat kantavat asiakkuuksien kohdentumisesta oman 
vastuunsa lähetekäytäntöjen mukaisesti.

 Erikoishammaslääkäreiden konsultointimahdollisuuksia tulee lisätä, jotta 
perusterveydenhuolto pystyy toteuttamaan myös vaativaa suun terveydenhuoltoa.

 Kuntien mahdollisuudet ja näkymät kestävään sosiaali- ja terveydenhuollon 
rahoitukseen edellyttävät erittäin matalaan menokehitykseen sitoutumista pitkällä 
aikajänteellä. On ilmeistä, että toiminnan kustannuskehitys ylittää rahoituksen 
mahdollisuudet 2020 ja tulevina vuosina, ilman merkittäviä tasapainotustoimia. 
Kuntien mahdollisuudet kasvattaa rahoitusta ovat erittäin rajalliset kaikkien 
toiminnan rahoitusinstrumenttien (kunnallisverot, valtionosuudet, asiakasmaksut, 
muut tulot) näkökulmista. Suunnitelmakauden ajalle on rakennettava erittäin 
alhaiseen nykyrahoitustason kasvuun perustuva talousraami, jossa 
erikoissairaanhoidon rahoitustason kasvu on alhaisempi kuin sosiaali- ja 
terveydenhuollon peruspalveluissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuuden 
painopisteet ovat 2021 sekä suunnitelmakaudella Hämeenlinnassa 
perusterveydenhuollossa ja erityisesti lasten-, nuorten- ja perheiden palveluissa. 
Tuottavuuden kasvu on keskeinen talouden hallintatekijä erikoissairaanhoidossa 
tulevana vuonna ja lähivuosina.

 Yhteinen maakunnallinen sote-valmistelu on nostanut kehittämisen keskiöön 
monia yhteisiä teemoja, joista maakunnan kattava ICT-valmistelu, yhteinen 
prosessien suunnittelu ja tiedolla johtamisen rakenne ovat keskeisiä. 
Sairaanhoitopiirillä on ollut keskeinen rooli monissa yhteisissä hankkeissa, joilla 
on myös kauaskantoisia taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia kaikille 
maakunnan toimijoille. On tärkeää, että sairaanhoitopiiri on jatkossakin mukana 
yhteisissä hankkeissa ja rakentaa yhdessä kuntien kanssa maakunnan kattavaa 
kehittämisrakennetta.

 Maakuntavalmistelussa laadittiin sosiaali- ja terveyspalvelujen sähköisen 
asioinnin digiagenda, jossa huomioidaan peruspalvelujen lisäksi myös 
erikoissairaanhoito. Kokonaisuutena digitaalisten palvelujen osalta Hämeenlinna 
katsoo, että sairaanhoitopiiri ei ole kehityksessään nojautunut riittävästi yhteiseen 
kehittämisagendaan. Tämän agendan jalkauttamiseksi tarvitaan tiiviimpää 
ylikunnallista ja yliorganisatorista yhteistyötä esimerkiksi maakunnan strategisen 
kehittämisryhmän puitteissa. Maakunnallisen valmistelutyön osana edistettiin 
myös kansallisen
Omaolo-palvelujenkäyttöönoton mahdollisuuksia koko Kanta-Hämeen alueelle. 
Palvelu sisältää monia osia, jotka olisivat myös erikoissairaanhoidon 
käyttöönotettavissa, esimerkkinä mainittakoon älykkäät oirearviot, jotka ovat 
käytössä 24/7. Erityisesti yhteispäivystyksen kovaa kysyntäpainetta voitaisiin 
helpottaa näillä ratkaisuilla. Erikoissairaanhoidon esimerkki Omaolopalvelujen 
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käytöstä löytyy mm. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin päivystyksestä. Palvelut 
ovat tuotantokäytössä ja Omaolo tavoittaa tällä hetkellä n. 2,5 milj. asukasta.

 Neuvottelut ja päättäminen erikoissairaanhoidon kunnilta tulevasta rahoituksesta 
tulee sopia sopimusohjauksen prosessissa (tilaajarengas) ja sairaanhoitopiirin 
omistajaohjauksessa on tehtävä kaikki toimenpiteet neuvotteluissa määritellyn 
rahoitustason riittävyyden varmistamiseksi.

 Vuonna 2020 käyttöön otetut uudet prosessit sopimusneuvotteluissa ja yhteisen 
valmistelun tiivistämisessä tulevien vuosien suunnittelussa ansaitsevat erityisen 
kiitoksen.

 Sairaanhoitopiirin alijäämät tulee kirjanpito-ohjeistuksen mukaan kattaa vuoden 
2020 loppuun mennessä. Uuden, vuoden 2020 alusta voimaan tuleen 
perussopimuksen mukaan yhtiön alijäämät katetaan asiakaskäytön suhteessa. 
Vuoteen 2019 asti kunnat tekivät pakollisen varauksen sen hetkisen 
perussopimuksen mukaisesti peruspääomaosuuksien suhteessa. Vuoden 2020 
alusta lukien laskentaperusteena on palveluiden käyttö. Tämä tulee huomioida 
kunnille tehtävässä alijäämien laskutuslaskennassa vuoden 2020 perusteella. On 
tärkeää, että sairaanhoitopiiri on tilikauden 2020 tilinpäätöksessä niukasti 
ylijäämäinen, jotta pakollisen varauksen vuosittaisesta tarkastelusta päästään 
ainakin hetkellisesti eroon (ellei alijäämien kattamisvelvollisuuteen liittyviä 
kriteereitä muuteta).

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

 FSHKY:n toiveena on, että viime vuosina hyvin kehittynyttä yhteistyötä KHSHP:n 
ja FSHKY:n välillä jatketaan ja laajennetaan edelleen monipuolisten lähipalvelujen 
turvaamiseksi. Hoitoketjujen yhdessä kehittäminen, päällekkäisyyksien 
purkaminen sekä erilaisten etäyhteyksien hyödyntäminen tulee olla isossa 
roolissa toiminnan ja yhteistyön kokonaiskehittämisessä.

 Kaikki edellä mainitut asiat on huomioitu palvelusopimusneuvotteluista tehdyssä 
yhteenvedossa. FSHKY:n näkemyksen mukaan yhteenveto sisältää oikeat ja 
keskeiset asiat ja suunnittelussa voidaan edetä niiden mukaisesti.

 Lisäksi FSHKY korostaa pitävänsä erittäin tärkeänä, että KHSHP jatkaa hyvin 
alkanutta tuottavuusohjelmaansa, joka tähtää vuosittaiseen 1,5 prosentin 
tuottavuuden kasvuun.

 Varsinaisten ehdotusten lisäksi FSHKY tuo tässä yhteydessä esille hallinnollisen 
yksityiskohdan, jolla on kuitenkin olennainen vaikutus kuntamaksujen 
kohdistumiseen. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin omien ennusteiden mukaan 
koronatilanne vaikuttaa oleellisesti sairaanhoitopiirin talousarvion 2020 toteumaan 
sekä tulevaan suunnittelukauteen. Ulkopuolisten sairaaloiden käytön 
ennakoidaan alittavan talousarvion oleellisesti vuonna 2020 ja vuonna 2021 
ulkopuolisten sairaaloiden käytön ennakoidaan kasvavan voimakkaasti. 
Kuntamaksujen oikeanmukaisen kohdentumisen vuoksi FSHKY pitää tärkeänä, 
että olennaiset poikkeamat talousarvion toteutumassa ja erityisesti ulkopuolisten 
sairaaloiden käytössä huomioidaan tarvittaessa kesken talousarviovuotta 
sellaisella tavalla, joka kohtelee kuntia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

Forssan kaupunki

 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä tähdentää omassa ehdotuksessaan, että 
viime vuosina hyvin kehittynyttä yhteistyötä KHSHP:n ja FSHKY:n välillä jatketaan 
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ja laajennetaan edelleen monipuolisten lähipalvelujen turvaamiseksi. 
Hoitoketjujen yhdessä kehittäminen, päällekkäisyyksien purkaminen sekä 
erilaisten etäyhteyksien hyödyntämisen tulee olla isossa roolissa toiminnan ja 
yhteistyön kokonaiskehittämisessä.

 Kaikki edellä mainitut asiat on huomioitu palvelusopimusneuvotteluista tehdyssä 
yhteenvedossa. FSHKY:n näkemyksen mukaan yhteenveto sisältää oikeat ja 
keskeiset asiat ja suunnittelussa voidaan edetä niiden mukaisesti.

 Lisäksi FSHKY korostaa pitävänsä erittäin tärkeänä, että KHSHP jatkaa hyvin 
alkanutta tuottavuusohjelmaansa, joka tähtää vuosittaiseen 1,5 prosentin 
tuottavuuden kasvuun.

 Varsinaisten ehdotusten lisäksi FSHKY tuo tässä yhteydessä esille hallinnollisen 
yksityiskohdan, jolla on kuitenkin olennainen vaikutus kuntamaksujen 
kohdistumiseen. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omien 
ennusteiden mukaan koronatilanne vaikuttaa oleellisesti sairaanhoitopiirin 
talousarvion 2020 toteumaan sekä tulevaan suunnittelukauteen. Ulkopuolisten 
sairaaloiden käytön ennakoidaan alittavan talousarvion oleellisesti vuonna 2020. 
Vuonna 2021 ulkopuolisten sairaaloiden käytön ennakoidaan kasvavan selvästi. 
Kuntamaksujen oikeudenmukaisen kohdentumisen vuoksi FSHKY pitää tärkeänä, 
että olennaiset poikkeamat talousarvion toteutumassa ja erityisesti ulkopuolisten 
sairaaloiden käytössä huomioidaan tarvittaessa kesken talousarviovuotta 
sellaisella tavalla, joka kohtelee kuntia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

 Kaupunki voi yhtyä edellä kerrottuihin FSHKY:n näkemyksiin.
 Tällä hetkellä ensi ja seuraaviin vuosiin liittyy tavallistakin enemmän 

epävarmuustekijöitä, jotka saattavat selkeytyä vasta syksyn aikana. Tästä syystä 
sairaanhoitopiirin talousarvion valmisteluprosessilta edellytetään tietynlaista 
ketteryyttä.

Jokioinen

 Sairaanhoitopiirin esittämät toimenpide-ehdotukset yhteisiksi toimenpiteiksi 
vuodelle 2021 ovat kannatettavat. Potilaspolkujen kehittäminen erityisesti 
organisaation rajat ylittävissä tilanteissa on ensiarvoisen tärkeää asiakkaan ja 
potilaan turvallisen hoidon takaamiseksi.

 Sähköisten palvelujen laaja käyttöönotto tehostaa toimintaa merkittävästi, näitä 
kehittämällä on mahdollista saada merkittäviä tuottavuushyötyjä. Tietoon 
perustuva johtaminen on välttämättömyys, oikean ja ajantasaisen tiedon merkitys 
korostuu entisestään talouden kiristyessä.

 Vaikuttavuuden ja tuottavuuden kehittämisen tulee olla tavoitteellista, asetettu 
tavoite olla näiden osalta valtakunnan parhaan kymmenyksen joukossa on hyvä.

 Seudullisten toimenpiteiden osalta kaikki yhteistyön kehittämiseen ja 
organisaatiorajapintojen poistamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat kannatettavia.

 Myös erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön parantaminen 
antaa mahdollisuuden kokonaistaloudellisesti järkevien palvelukokonaisuuksien 
luomiseen. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön 
kehittämiseen on entistä määrätietoisemmin kytkettävä kuntien ja kuntayhtymien 
sosiaalitoimi, erityisesti tämän kytköksen merkitys korostuu vanhuspalveluissa, 
joissa on hyvin paljon terveyden-ja sosiaalihuollon rajapinnassa olevia 
kysymyksiä.

 Tuotantoennusteiden mukainen suoritteiden kolmen vuoden kasvun 
euromääräinen vaikutus on Jokioisten osalta 6,9 %. Kasvuarvio perustuu 
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ikärakenteen ja eri sairaustyyppien muutokseen, yhdistettynä muihin 
kustannuksia nostaviin tekijöihin rasite kuntataloudelle on merkittävä.

 Jotta ikärakenteen muutoksesta aiheutuvaa palvelukysynnän kasvua voidaan 
hallita, on määrätietoisesti kehitettävä uusia hoitojärjestelyjä, näistä erityisesti 
sähköisten palvelujen ja teknologian hyödyntäminen voivat vähentää 
kustannusten nousupainetta.

 Myös työnjaon kehittäminen eri toimijoiden välillä vähentää päällekkäisiä 
toimintoja, mikä osaltaan auttaa kustannusten nousun hillinnässä.

 Kuntien kannalta oleellista on saada karkeat laskelmat arvioidusta tulevaisuuden 
sairaalateknologian ja lääkekustannusten kehityksestä.

 Merkittävin Kanta-Hämeen erikoissairaanhoidon tuleviin kustannuksiin vaikuttava 
tekijä on Assi-sairaala. Korona-pandemian vuoksi Assin vaihtoehtojen tarkastelu 
on vielä kesken, koska maakunnalliset työpajat on jouduttu siirtämään syksyyn. 
Koronapandemian talousvaikutukset kuntatalouteen ovat joka tapauksessa 
erittäin merkittävät, minkä vuoksi on hyvin tarkasti selvitettävä kaikki muut 
mahdolliset vaihtoehdot uusirakentamiselle. Selvitettäviä asioita ovat ainakin 
investoinnin siirtäminen ja toteuttaminen kevennetyllä mallilla. Lisäksi tulee 
määritellä Forssan sairaalan palvelutuotannon profiili Kanta-Hämeen 
kokonaispalvelutuotannon osana, vastaava määrittely on syytä tehdä myös 
Riihimäen sairaalan osalta.

 Sairaanhoitopiirissä ei ole laadittu lakisääteistä terveydenhuollon 
järjestämissuunnitelmaa valtuustokausittain, kuten lainsäädännössä edellytetään. 
Järjestämissuunnitelmassa sovitaan erikoissairaanhoidon järjestelyistä 
sairaanhoitopiirin alueella. Samassa suunnitelmassa sovitaan 
erikoissairaanhoidon palveluverkosta sekä työnjaosta eri sairaaloiden välillä.

 Suunnitelma tulisi laatia yhdessä kuntien kanssa ja se hyväksytään 
sairaanhoitopiirin yhtymävaltuustossa määräenemmistöllä. Soteuudistukseen 
tähtäävät hankkeet eivät ole poistaneet järjestämissuunnitelman 
laatimisvelvoitetta. Järjestämissuunnitelman laadinta on nähtävä 
vuorovaikutteisena prosessina, jossa kunnat ja sairaanhoitopiiri keskustelevat ja 
sopivat yhdessä miten erikoissairaanhoito järjestetään. Nyt kun em. suunnitelmaa 
ei ole laadittu on samalla menetetty em. yhteisen sopimisen mahdollisuus eikä 
maakunnassa ole yhteisesti jaettua näkemystä.

Ypäjä

 Sairaanhoitopiirin 1,5 %:n tuottavuusohjelma on oikeansuuntainen ja kehitystä on 
syytä jatkaa. Se ei kuitenkaan yksin riitä. Tutkimusten ja käyntien 
päällekkäisyyksien poistaminen on tärkeää. Lean-johtamisfilosofian ajatuksia on 
syytä hyödyntää prosessissa, jotta toimintaa saadaan edelleen tehostettua. Kunta 
on tyytyväinen sairaanhoitopiirin kanssa tehtävään yhteistyöhön.

 Henkilökunnan osaamisen suuntaaminen keskeisempiin tehtäviin. On 
huolehdittava siitä, että henkilökunta saa keskittyä koulutustaan vastaavaan 
työhön. Paitsi että tehtävien oikeanlainen jako luo sairaanhoitopiirille säästöjä, 
kasvattaa se myös henkilöstön motivaatiota, kun työssään saa keskittyä 
ydinosaamisalueisiin.

 Digitalisaation hyödyntäminen. Etävastaanottojen ja muiden sähköisten 
hoitokanavien hyödyntämistä tulee tehostaa. Osa potilaista haluaa asioida 
sähköisesti, samalla henkilökunnan aikaa vapautuu. On kuitenkin muistettava, 
että kaikki eivät halua sähköisiä vastaanottoaikoja.
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 Erikoissairaanhoitoon ei saa ohjautua potilaita, joita voidaan hoitaa 
perusterveydenhoidossa. Tarvittaessa henkilökuntaa tulisi kouluttaa aiheesta.

Riihimäen seudun terveyskeskus

 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä antaa ehdotuksensa palvelujen 
käyttöön ja niiden suuntaamiseen ja painotuksiin suunnitelmakaudelle. 
Yhtymähallitus pitää tärkeänä, että seuraavat asiat ja ehdotukset otetaan 
huomioon sairaanhoitopiirin taloussuunnitelman valmistelussa.

 Yhä jatkuva koronavirus-pandemia on aiheuttanut koko yhteiskunnalle 
poikkeuksellisen ja vakavan häiriötilanteen ja julkiselle terveydenhuollolle 
valtavan haasteen. Tässä vaiheessa pandemian hoidon kaikkia toiminnallisia ja 
taloudellisia vaikutuksia ja jälkiseurauksia ei vielä tunneta. Joka tapauksessa se 
tiedetään, että ilman merkittävää valtionhallinnon taloudellista tukea julkinen 
terveydenhuolto joutuu pandemian hoidon seurauksena erittäin vaikeaan 
taloudelliseen tilanteeseen. Sairaanhoitopiirin oman arvion perusteella kuluvan 
vuoden alijäämäennuste on noin 10 M€ ja ensi vuodelle pandemiasta aiheutuvia 
lisämenoja ennakoidaan 14 M€. Kun sairaanhoitopiiri saa pääasiallisen tulonsa 
jäsenkuntamaksuista, sairaanhoitopiirin ennakoimat luvut ja arviot ovat kestävän 
kuntatalouden näkökulmasta poikkeuksellisen korkeita.

 Jo aiempina vuosina erikoissairaanhoidon kasvavat rahoitustarpeet ovat vieneet 
jäsenkunnilta mahdollisuuksia panostaa sosiaali- ja terveydenhuollon 
perustasoon ja ennaltaehkäisyyn. Tilanne ei näytä helpottuvan lähivuosina, 
pikemminkin päinvastoin. Assi-sairaalan rakentaminen on tehtyjen selvitysten 
perusteella tarpeellinen ja välttämätön investointi lakisääteisten 
erikoissairaanhoidon palveluiden varmistamiseksi. Samalla investoinnin rahoitus 
ja lainojen takaisinmaksu, uuden sairaalan poistot ja Ahvenistonmäen vanhan 
sairaalan alaskirjaus tulevat merkittävästi heikentämään sairaanhoitopiirin 
jäsenkuntien mahdollisuuksia rahoittaa muita toimialoja ja toimintoja ja kehittää 
esimerkiksi perusterveydenhuoltoa.

 Näiden seikkojen vuoksi sairaanhoitopiirin on kaikin keinoin varmistettava, että 
Assi-sairaalan investointi toteutetaan suunnitellun talousarvion mukaisesti tai 
mielellään sen alle, sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman täytäntöönpanoa 
jatketaan pandemian jälkeen mahdollisimman nopeasti ja erikoissairaanhoidon 
toimintaa suunnitelmallisesti tehostetaan ja hoitoketjuja kehitetään yhteistyössä 
perusterveydenhuollon kanssa. Olisi suotavaa, että sairaanhoitopiirin 
operatiivinen johto käyttää hyödyksi sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen 8.4.2020 
§ 67 tekemän päätöksen siitä, että Ahveniston sairaala-allianssin suunnittelu- ja 
valmistelutöitä jatketaan marraskuun 2020 loppuun saakka. Tämä ylimääräinen 
valmisteluaika kannattaa käyttää siten, että hankkeen kustannuksia saadaan 
edelleen painettua alaspäin ja riskitasoa pienennettyä.

 Toiminnan osalta yhtymähallitus kiinnittää sairaanhoitopiirin huomiota siihen, ettei 
terveyskeskuksella ole tällä hetkellä omaa psykiatria, vaan joudumme 
turvautumaan ostopalveluun. Psykiatrian ylilääkärin kanssa on keväällä 2019 
keskusteltu yhteisestä psykiatrista tai osan psykiatrian poliklinikan 
lääkärityöpanoksen allokoimisesta/myymisestä terveyskeskusyhteistyöhön, mutta 
tämä tai Ketterä-toimintamallin jatkokehittäminen ei ole sittemmin edennyt 
toistuvista yhteydenotoista huolimatta. Asiaa olisi hyvä saada eteenpäin.

 Diabetes on kansansairaus, jonka hoitaminen vie paljon julkiseen 
terveydenhuollon resursseja. Terveyskeskus pitää tärkeänä, että sairaanhoitopiiri 
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harkitsisi diabeteskeskuksen perustamista. Ko. keskuksessa diabetologi olisi 
matalalla kynnyksellä terveyskeskuksen käytettävissä tiettyinä päivinä tiiviissä 
yhteistyössä terveyskeskuslääkärin ja hoitajan kanssa. Samalla 
terveyskeskuksen oma osaaminen kehittyisi ja hoito painottuisi entistä enemmän 
perusterveydenhuollon puolelle. Terveyskeskus toimisi mielellään toimintamallin 
pilottikohteena.

 Koronapandemia on nopealla aikataululla pakottanut merkittävästi lisäämään 
digitaalisia palveluita ja mm. etäpalveluita. Tämä kehitys kannattaa 
täysimääräisesti hyödyntää myös sen jälkeen, kun tilanne normalisoituu. 
Esimerkiksi videoetäkonsultaatioita kannattaa edistää soveltuvilla erikoisaloilla. 
Digitaalisten palveluiden voimakas lisääminen pitäisi merkittävästi parantaa 
erikoissairaanhoidon tuottavuutta. Tämä ei kuitenkaan näy tällä hetkellä 
erikoissairaanhoidon suoritehinnoissa, jotka seuraavan kolmen vuoden 
ennusteessa nousevat.

 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän näkökulmasta yhteistyö 
sairaanhoitopiirin suuntaan on toiminut hyvin. Yhteistyö on ollut mutkatonta, 
rakentavaa ja asiallista. Sairaanhoitopiirin omaksumat uudet käytännöt 
(seudulliset neuvottelut, säännölliset talousjohtajatapaamiset ym.) 
tilaajarenkaankokousten lisäksi ovat olleet kuntayhtymän näkökulmasta 
myönteisiä uudistuksia. Ne ovat parantaneet sairaanhoitopiirin toiminnan ja 
talouden läpinäkyvyyttä ja lisänneet luottamusta. Kuntayhtymällä ei ole 
huomauttamista lausuntopyynnön liitteenä olleeseen materiaaliin.

Riihimäen kaupunki

 Sairaanhoitopiirin esittämät toimenpide-ehdotukset yhteisiksi toimenpiteiksi 
vuodelle 2021 ovat kannatettavat.

 Potilaspolkujen kehittäminen erityisesti organisaation rajat ylittävissä tilanteissa 
on ensiarvoisen tärkeää asiakkaan ja potilaan turvallisen hoidon takaamiseksi. 
Sähköisten palvelujen laaja käyttöönotto tehostaa toimintaa merkittävästi ja näitä 
kehittämällä on mahdollista saada merkittäviä tuottavuushyötyjä. Tietoon 
perustuva johtaminen on välttämättömyys ja oikean sekä ajantasaisen tiedon 
merkitys korostuu entisestään talouden kiristyessä. Vaikuttavuuden ja 
tuottavuuden kehittämisen tulee olla tavoitteellista ja asetettu tavoite olla näiden 
osalta valtakunnan parhaan kymmenyksen joukossa on hyvä.

 Seudullisten toimenpiteiden osalta kaikki yhteistyön kehittämiseen ja 
organisaatiorajapintojen poistamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat kannatettavia. 
Myös erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön parantaminen 
antaa mahdollisuuden kokonaistaloudellisesti järkevien palvelukokonaisuuksien 
luomiseen. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön 
kehittämiseen on entistä määrätietoisemmin kytkettävä kuntien sosiaalitoimi, 
erityisesti tämän kytköksen merkitys korostuu vanhuspalveluissa, joissa on hyvin 
paljon terveyden- ja sosiaalihuollon rajapinnassa olevia kysymyksiä.

 Tuotantoennusteiden mukainen suoritteiden kolmen vuoden kasvun 
euromääräinen vaikutus on Riihimäen osalta 6,5 %. Kasvuarvio perustuu 
ikärakenteen muutokseen, yhdistettynä muihin kustannuksia nostaviin tekijöihin 
rasite kuntataloudelle on merkittävä. Jotta ikärakenteen muutoksesta aiheutuvaa 
palvelukysynnän kasvua voidaan hallita, on määrätietoisesti kehitettävä uusia 
hoitojärjestelyjä, näistä erityisesti sähköisten palvelujen ja teknologian 
hyödyntäminen voivat vähentää kustannusten nousupainetta. Myös työnjaon 
kehittäminen eri toimijoiden välillä vähentää päällekkäisiä toimintoja, mikä 
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osaltaan auttaa kustannusten nousun hillinnässä. Kuntien kannalta oleellista on 
saada karkeat laskelmat arvioidusta tulevaisuuden sairaalateknologian ja 
lääkekustannusten kehityksestä.

 Merkittävin Kanta-Hämeen erikoissairaanhoidon tuleviin kustannuksiin vaikuttava 
tekijä on Assi-sairaala. Korona-pandemian vuoksi Assin vaihtoehtojen tarkastelu 
on vielä kesken, koska maakunnalliset työpajat on jouduttu siirtämään syksyyn. 
Korona-pandemian talousvaikutukset kuntatalouteen ovat joka tapauksessa 
erittäin merkittävät, minkä vuoksi on hyvin tarkasti selvitettävä kaikki muut 
mahdolliset vaihtoehdot uudisrakentamiselle.

 Selvitettäviä asioita ovat ainakin investoinnin siirtäminen ja toteuttaminen 
kevennetyllä mallilla. Lisäksi tulee määritellä Riihimäen sairaalan 
palvelutuotannon profiili Kanta-Hämeen kokonaispalvelutuotannon osana ja 
vastaava määrittely on syytä tehdä myös Forssan sairaalan osalta.

 Selvitettäviä vaihtoehtoja olisivat mm. vaativien leikkausten keskittäminen 
Tampereelle. Ennen sairaalainvestoinnin toteuttamista edellytämme myös 
sairaanhoitopiirin mahdollisen fuusion vaikuttamisen selvittämistä 
sairaalainvestoinnin tulevaisuuden mitoitustarpeen osalta.

Hausjärvi

 Sairaanhoitopiirin esittämät toimenpide-ehdotukset yhteisiksi toimenpiteiksi 
vuodelle 2021 ovat kannatettavat. Potilaspolkujen kehittäminen erityisesti 
organisaation rajat ylittävissä tilanteissa on ensiarvoisen tärkeää asiakkaan ja 
potilaan turvallisen hoidon takaamiseksi. Sähköisten palvelujen laaja käyttöönotto 
tehostaa toimintaa merkittävästi, näitä kehittämällä on mahdollista saada 
merkittäviä tuottavuushyötyjä. Tietoon perustuva johtaminen on välttämättömyys, 
oikean ja ajantasaisen tiedon merkitys korostuu entisestään talouden kiristyessä. 
Vaikuttavuuden ja tuottavuuden kehittämisen tulee olla tavoitteellista, asetettu 
tavoite olla näiden osalta valtakunnan parhaan kymmenyksen joukossa on hyvä. 
Seudullisten toimenpiteiden osalta kaikki yhteistyön kehittämiseen ja 
organisaatiorajapintojen poistamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat kannatettavia. 
Myös erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön parantaminen 
antaa mahdollisuuden kokonaistaloudellisesti järkevien palvelukokonaisuuksien 
luomiseen. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön 
kehittämiseen on entistä määrätietoisemmin kytkettävä kuntien sosiaalitoimi, 
erityisesti tämän kytköksen merkitys korostuu vanhuspalveluissa, joissa on hyvin 
paljon terveyden- ja sosiaalihuollon rajapinnassa olevia kysymyksiä.

 Tuotantoennusteiden mukainen suoritteiden kolmen vuoden kasvun 
euromääräinen vaikutus on Hausjärven osalta 5,1 %:tia. Kasvuarvio yhdistettynä 
muihin kuntataloutta rasittaviin tekijöihin rasittaa kuntataloutta merkittävästi. Jotta 
ikärakenteen muutoksesta aiheutuvaa palvelukysynnän kasvua voidaan hallita, 
on määrätietoisesti kehitettävä uusia hoitojärjestelyjä, näistä erityisesti sähköisten 
palvelujen ja teknologian hyödyntäminen voivat vähentää kustannusten 
nousupainetta. Myös työnjaon kehittäminen eri toimijoiden välillä vähentää 
päällekkäisiä toimintoja, mikä osaltaan auttaa kustannusten nousun hillinnässä. 
Kuntien kannalta oleellista on saada karkeat laskelmat arvioidusta tulevaisuuden 
sairaalateknologian ja lääkekustannusten kehityksestä.

 Merkittävin Kanta-Hämeen erikoissairaanhoidon tuleviin kustannuksiin vaikuttava 
tekijä on Assi-sairaala. Korona-pandemian vuoksi Assin vaihtoehtojen tarkastelu 
on vielä kesken, koska maakunnalliset työpajat on jouduttu siirtämään syksyyn. 
Korona-pandemian talousvaikutukset kuntatalouteen ovat joka tapauksessa 
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erittäin merkittävät, minkä vuoksi on hyvin tarkasti selvitettävä kaikki muut 
mahdolliset vaihtoehdot uudisrakentamiselle. Selvitettäviä asioita ovat ainakin 
investoinnin siirtäminen ja toteuttaminen kevennetyllä mallilla. Lisäksi tulee 
määritellä Riihimäen sairaalan palvelutuotannon profiili Kanta-Hämeen 
kokonaispalvelutuotannon osana, vastaava määrittely on syytä tehdä myös 
Forssan sairaalan osalta.

 Selvitettäviä vaihtoehtoja olisivat mm. vaativien leikkausten keskittäminen 
Tampereelle ja sairaalainvestoinnin toteuttaminen kevyemmällä mallilla. Samalla 
on määritettävä Riihimäen sairaalalle selkeä palvelutuotannon profiili ja vastaava 
profilointi tulee tehdä Forssan sairaalan osalta. Näillä vaihtoehtoisilla malleilla on 
pyrittävä siihen, että investoinnin kokonaismäärä pystyttäisiin rajaamaan enintään 
200 - 250 miljoonaan euroon. Ennen sairaalainvestoinnin toteuttamista, 
edellytämme myös sairaanhoitopiirin mahdollisen fuusion vaikuttamisen 
selvittämistä sairaalainvestoinnin tulevaisuuden mitoitustarpeen osalta.

Loppi

 Sairaanhoitopiirin esittämät toimenpide-ehdotukset yhteisiksi toimenpiteiksi
vuodelle 2021 ovat kannatettavat.

 Potilaspolkujen kehittäminen erityisesti organisaation rajat ylittävissä tilanteissa
on ensiarvoisen tärkeää asiakkaan ja potilaan turvallisen hoidon takaamiseksi. 
Sähköisten palvelujen laaja käyttöönotto tehostaa toimintaa merkittävästi ja
näitä kehittämällä on mahdollista saada merkittäviä tuottavuushyötyjä.

 Tietoon perustuva johtaminen on välttämättömyys ja oikean sekä ajantasaisen
tiedon merkitys korostuu entisestään talouden kiristyessä. Vaikuttavuuden ja
tuottavuuden kehittämisen tulee olla tavoitteellista ja asetettu tavoite olla näiden 
osalta valtakunnan parhaan kymmenyksen joukossa on hyvä.

 Seudullisten toimenpiteiden osalta kaikki yhteistyön kehittämiseen ja 
organisaatiorajapintojen poistamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat kannatettavia. 
Perusterveydenhuollon lähipalveluiden säilyminen ja erikoissairaanhoidon 
jalkauttaminen seuduille on tärkeää. Myös erikoissairaanhoidon ja 
perusterveydenhuollon yhteistyön parantaminen antaa mahdollisuuden 
kokonaistaloudellisesti järkevien palvelukokonaisuuksien luomiseen.

 Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön kehittämiseen on 
entistä määrätietoisemmin kytkettävä kuntien sosiaalitoimi, erityisesti tämän 
kytköksen merkitys korostuu vanhuspalveluissa, joissa on hyvin paljon terveyden- 
ja sosiaalihuollon rajapinnassa olevia kysymyksiä. Tätä kehittämistä on tehtävä 
yhdessä ja yhtäaikaisesti kaikkien kuntien kanssa, jotta kotiutukset jatkohoitoon 
kunnista riippumatta sujuu tehokkaasti. Siirtoviivemaksukäytäntöjen 
kehittäminen / oikeudenmukaisesti jakautuminen on yksi osa tätä työtä. Lisäksi 
psykiatrian vahvistamista pidetään hyvänä, vaikka se tietää kustannusten kasvua.

 Hoitoketjujen yhdessä kehittäminen, päällekkäisyyksien purkaminen sekä 
erilaisten etäyhteyksien hyödyntämisen tulee olla isossa roolissa toiminnan ja 
yhteistyön kokonaiskehittämisessä.

 Tuotantoennusteiden mukainen suoritteiden kolmen vuoden kasvun 
euromääräinen vaikutus Lopen osalta on maltillinen. Kasvuarvio perustuu 
ikärakenteen muutokseen, yhdistettynä muihin kustannuksia nostaviin tekijöihin 
rasite kuntataloudelle on silti merkittävä. Jotta ikärakenteen muutoksesta 
aiheutuvaa palvelukysynnän kasvua voidaan hallita, on määrätietoisesti 
kehitettäväuusia hoitojärjestelyjä, näistä erityisesti sähköisten palvelujen ja 
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teknologian hyödyntäminen voivat vähentää kustannusten nousupainetta. Myös 
työnjaon kehittäminen eri toimijoiden välillä vähentää päällekkäisiä toimintoja, 
mikä osaltaan auttaa kustannusten nousun hillinnässä. Kuntien kannalta oleellista 
on saada karkeat laskelmat arvioidusta tulevaisuuden sairaalateknologian ja 
lääkekustannusten kehityksestä.

 Merkittävin Kanta-Hämeen erikoissairaanhoidon tuleviin kustannuksiin vaikuttava 
tekijä on Assi-sairaala. Koronapandemian vuoksi Assin vaihtoehtojen tarkastelu 
on vielä kesken, koska maakunnalliset työpajat on jouduttu siirtämään syksyyn. 
Työstämistä ja tiedottamista on hyvä jatkaa mahdollisimman nopeasti yhdessä 
kuntien virkamiesjohdon sekä luottamushenkilöiden kanssa. Selvitettäviä asioita 
ovat ainakin mahdollinen investoinnin siirtäminen tai vaihtoehtoisesti 
toteuttaminen kevennetyllä mallilla. Lisäksi tulee määritellä Riihimäen sairaalan 
palvelutuotannon profiili Kanta-Hämeen kokonaispalvelutuotannon osana ja 
vastaava määrittely on syytä tehdä myös Forssan sairaalan osalta.

 Lopen kunnan näkemyksen mukaan yhteenveto palvelusopimusneuvotteluista 
sisältää oikeat ja keskeiset asiat. Suunnittelussa voidaan edetä niiden mukaisesti.

 Lopen kunta pitää erittäin tärkeänä, että KHSHP jatkaa hyvin alkanutta 
tuottavuusohjelmaansa, joka tähtää vuosittaiseen 1,5 prosentin tuottavuuden 
kasvuun.

 Tällä hetkellä ensi ja seuraaviin vuosiin liittyy tavallistakin enemmän 
epävarmuustekijöitä, jotka saattavat selkeytyä vasta syksyn aikana. Tästä syystä 
sairaanhoitopiirin talousarvion valmisteluprosessi ja tulevat 
taloussuunnitelmavuodet täytyy suunnitella ketterästi ja niitä tulee tarvittaessa olla 
valmius muuttaa kesken suunnitelmakauden.
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1 Suunnitelman lähtökohdat

Sairaanhoitopiirin toimintaympäristöön on jo pitkään vaikuttanut kansalli-
sen sote-uudistuksen valmistelu. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen
sote-uudistus on edennyt siten, että asiaa koskevan hallituksen esityksen
odotetaan lähtevän eduskunnan käsiteltäväksi joulukuussa 2020. Uudis-
tuksen on lainsäädäntöluonnosten mukaan tarkoitus tulla voimaan
1.7.2021, jolloin maakuntarakenteen pohjalle perustettava hyvinvointialu-
eet julkisoikeudullisina yhteisöinä perustettaisiin. Väliaikainen valmistelu-
toimielin johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen
valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtä-
viinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden al-
kuun asti. Sairaanhoitopiirien toiminta kuitenkin jatkuisi lakiluonnosten
mukaan siten, että sairaanhoitopiirien kuntayhtymät siirretään varoineen
ja velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialueille 1. päivänä tammi-
kuuta 2023.

Maailmalle vuodenvaihteen 2019-20 tienoilla levinnyt koronaviruspande-
mia (covid-19) on tehnyt sairaanhoitopiirin vuodesta 2020 täysin poik-
keuksellisen. Covid-19-pandemian jatkuu merkittävänä ainakin vuoden
2021 ensimmäisen puoliskon ajan ja, riippuen kyseistä infektiota vastaan
kehitettyjen rokotteiden käyttöönoton aikataulusta, saatavuudesta ja te-
hosta, mahdollisesti edelleen vuoden jälkimmäiselläkin puoliskolla. Tämä
tekee sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden ennustamisesta hyvin vai-
keaa.

Vuoden 2020 aikana covid-19-infektion kanssa on jossain määrin opittu
toimimaan siten, että kohtuullinen sairastuvuus kyetään hoitamaan siten,
että haitta sairaanhoitopiirin normaaleille toiminnoille on melko vähäinen.
Mikäli sairastuvuus kuitenkin nousee, on mahdollista että sairaanhoitopii-
rin normaalitoiminnot kärsivät merkittävästikin.

Valtio on ilmoittanut korvaavansa covid-19-epidemian aiheuttamat kus-
tannukset kunnille ja kuntayhtymille täysimääräisesti. Vuoden 2020 val-
tion lisätalousarvioissa nämä korvaukset covid-19-epidemian aiheutta-
mien ylimääräisten kulujen osalta ovat myös realisoituneet. Valtion ta-
lousarvioehdotuksessa vuodelle 2021 on myös hyvin merkittävät budjet-
tivaraukset tähän tarkoitukseen. Sairaanhoitopiirin talousarviosuunnitte-
lun kannalta ”täysimääräinen korvaaminen” on kuitenkin terminä jossain
määrin epäselvä: koskeeko korvaus ylimääräisiä kuluja (esimerkiksi yli-
määräisen henkilöstön palkkausta, tarvikekustannuksia jne.) vai myös
sairaanhoitopiirin vakinaisten resurssien käyttöä covid-19-potilaiden tut-
kimukseen hoitoon. Näiltäkin osin covid-19-epidemia vaikeuttaa tulevai-
suuden suunnittelua.

Vuosi 2020 on ensimmäinen vuosi, jolloin on sovellettu sairaanhoitopiirin
uusitun perussopimuksen mukaista menettelytapaa kuntien kanssa ta-
pahtuvaan toiminnan ja talouden suunnitteluun. Perussopimuksen mu-
kaisissa neuvotteluissa on jäänyt kuntien ja sairaanhoitopiirin välille
eriävä näkemys kuntamaksujen suuruudesta vuodelle 2021. Tätä kirjoi-
tettaessa ratkaisumalliksi mahdollisesti muodostuu, että alkuvuonna
2021 kuntamaksuja peritään alhaisempina kuin sairaanhoitopiirin talous-
arvio edellyttäisi. Vuoden 2021 osavuosikatsausten perusteella kunta-
maksuja säädettäisiin loppuvuodeksi 2021 siten, että sairaanhoitopiirin
tilinpäätöksessä päästään tasapainoon. Menettely mahdollistaa covid-
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19-epidemian vaikutusten ja siihen liittyen valtionavustusten huomioimi-
sen kuntamaksuissa, kun niitä kesken vuoden 2021 mahdollisesti tarkis-
tetaan.

Sairaanhoitopiirin palveluiden kysynnän ennustetaan jatkuvan tulevina
vuosina Kanta-Hämeen maakunnan väestön ikärakenteen muutoksesta
johtuen. Kysynnän kasvu johtuu nimenomaan väestön vanhenemisesta
ja painottuu tämän mukaisesti mm. silmäsairauksiin, syöpäsairauksiin,
urologiaan ja audiologiaan. Samanaikaisesti synnytysten määrät ovat
koko maassa voimakkaasti vähentyneet ja sama kehitys näkyy Kanta-
Hämeessä.

Terveydenhuollon kustannusinflaation ennustetaan jatkuvan kohtuullisen
merkittävänä. Lääkkeiden, tarvikkeiden ja ostopalveluiden hintojen tullee
lähivuosina olemaan 3-6 % vuodessa. Henkilöstön saatavuus on tulevai-
suudessa haasteellisesti erityisesti joillakin erikoisaloilla.

Sairaanhoitopiirin talousarvio sisältää tuottavuusohjelman jatkamisen
vuonna 2021 tavoitteena 1,5 % vuotuista tuottavuuden kasvua. Lisäksi
sairaanhoitopiirissä on valmisteilla tulevaisuusohjelma, jonka kautta eri-
tyisesti uuden Assi-sairaalan prosessien vaikuttavuutta ja tuottavuutta
kehitetään ja kytketään muihin sairaanhoitopiirin kehittämishankkeisiin.

Vuoden 2020 talousarvio sisältää henkilöstökuluihin kohdistuvia säästöjä
yhteensä 550.000 euron arvosta, mikä vastaa n. 0,5 % sairaanhoitopiirin
henkilöstökuluista. Näitä säästöjä toteutetaan Riihimäen kuntoutusyksi-
kön normaalia pidemmillä suluilla, vapaaehtoisilla henkilöstökulujen
säästöillä ja viimekädessä lomautuksilla.

Vuoden 2021 covid-19-tilanteesta johtuvan vaikean ennustettavuuden ja
erityisesti ulkopuolisten sairaaloiden käytön vaikean ennustettavuuden
takia toteutumiseen on katsottava sisältyvän ainakin kohtalaisen riskin.

Kanta-Hämeen maakunnan terveys- tai laajemmin sote-palvelujärjestel-
män näkökulmasta yhteistyön kehittämistä tulisi voimakkaasti jatkaa,
jotta osaoptimointia kyettäisiin välttämään. Vähimmillään maakunnan or-
ganisaatioiden toiminnan ja talouden suunnitteluprosesseja tulisi saattaa
enemmän yhteen. Tällä tavalla ongelmakohdista voitaisiin keskustella ja
mahdollisesti linjata maakunnan kehittämisresursseja kokonaisuuden
kannalta nykyistä paremmin. Kehittämiskohteita on tunnistettu vuoden
2020 aikana käydyissä palvelusopimusneuvotteluissa ja todettu, että näi-
den useita organisaatioita koskevien kehittämishankkeiden keskeinen to-
teutuksen koordinointivastuu on maakunnan sote-ohjausryhmällä. Sai-
raanhoitopiiri pyrkii omin toimenpiteinensä edistämään maakunnan yh-
teisten kehittämishankkeiden toteuttamista.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri sai helmikuussa 2018 sosiaali- ja ter-
veysministeriöltä ns. rajoituslain mukaisen poikkeusluvan uuden keskus-
sairaalan rakentamista varten. Sairaalan toteutusmalliksi valittiin allians-
simalli ja toteutuksen kehitysvaihe alkoi kilpailutuksen jälkeen maalis-
kuussa 2018. Kehitysvaiheen tarkoitus on varmistaa sairaalan suunnitte-
lun tarkoituksenmukaisuus ja kokonaisbudjetissa pysyminen. Kehitys-
vaihe keskeytettiin hankkeen korkeiden kustannusten takia toukokuussa
2020. Tämän jälkeen allianssin palvelutuottajaosapuolet kehittivät sairaa-
lahanketta omalla riskillään siten, että sairaanhoitopiirin hallitus arvioi ole-
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van mahdollista saavuttaa hankkeen toiminnalliset ja taloudelliset tavoit-
teet. Siten kehitysvaihe käynnistettiin uudelleen syyskuussa 2020.  To-
teutusvaiheeseen siirtymistä koskeva päätösesitys tuodaan sairaanhoi-
topiirin hallituksen käsittelyyn marraskuussa 2020. Tavoitteena on, että
uusi sairaala valmistuisi vuoden 2025 lopulla ja toimintojen muutot tapah-
tuisivat vaiheittain siten, että syksyllä 2026 kaikki sairaalatoiminnot olisi-
vat uudessa sairaalassa. Nykyisistä kiinteistöistä C-rakennusta suunni-
tellaan käytettävän myös uuden sairaalan valmistuttua.

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen Tähtisairaala-
hanke jatkuu edelleen erityisesti Tays Kehitysyhtiö Oy:n kautta tapahtu-
vana toimintana. Yhtiön toiminnan painopistealueet ovat hankintojen in-
novatiivinen kehittäminen, asiakaspalvelun kehittäminen ja terveyden-
huollon ammattihenkilöiden koulutusjärjestelmien kehittäminen.

1.2 Yleinen taloudellinen tilanne ja taustat kuntayhtymän taloudelle

Valtiovarainministeriön 5.10.2020 tekemän talousennusteen mukaan ta-
louden näkymät niin Suomessa kuin maailmantaloudessa ovat edelleen
hyvin epävarmoja. Kuluttajien luottamus ja talouden toimintakyky pysyvät
heikkoina siihen saakka, kunnes Covid-19 epidemiaan on löydetty teho-
kas hoito tai rokote. Tautitilanteen kääntyminen selvään nousuun syksyn
aikana lisäisi taloudenpitäjien epävarmuutta ja heikentäisi talouskasvua
ilman varsinaisia uusia rajoitustoimia.

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen talous supistuu tänä
vuonna voimakkaasti covid-19-epidemian ja sen rajoittamistoimien seu-
rauksena. Valtiovarainministeriö arvioi suomen bruttokansantuotteen su-
pistuvan 4,5 % vuonna 2020. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus
sekä yksityiset investoinnit. Talouden toipuminen tämän vuoden loppu-
puolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien alhaisen luottamuksen sekä
epävarmuuden kasvun seurauksena. Bruttokansantuotteen arvioidaan
kasvavan 2,6 % vuonna 2021 ja 1,7 % vuonna 2022.

Epidemian ja sen epäsuotuisia vaikutuksia lievittävien julkisen vallan
toimien myötä Suomen julkisen talouden alijäämä syvenee. Julkisen ta-
louden alijäämä kasvaa tänä vuonna 18 mrd. euroon ja julkisyhteisöjen
velka noin 70 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Lähivuo-
sina julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee,
kun talous elpyy ja monet hallituksen päättämät covd-19-epidemiaan liit-
tyvät väliaikaiset tukitoimet päättyvät. Julkinen talous pysyy kuitenkin tun-
tuvasti alijäämäisenä ja velkasuhde jatkaa kasvuaan.

Parantuva taloudellinen toimeliaisuus ja sen myötä työllisyyden parane-
minen nostanevat palkkaliukumia ensi vuodesta alkaen. Ansioiden nou-
sun ja työllisyyden kasvun myötä palkkasumman ennakoidaan kääntyvän
vuosina 2021 ja 2022 runsaan 2,5 prosentin vuosittaiseen nousuun

Kuntatalouden ja sairaanhoitopiirien talouden tilannekuva

Valtiovarainministeriön vuosille 2021-2024 laaditun kuntatalousohjelman
mukaan vuoden 2020 alussa Suomeen levinnyt koronaviruspandemia ja
sitä seuranneet hallituksen asettamat rajoitustoimet vaikuttivat voimak-
kaasti koko julkiseen talouteen ja kuntatalouteen sen osana. Hallitus on
tukenut kuntia useilla toimilla vuoden 2020 aikana akuutista kriisistä sel-
viämiseen.
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Kuntatalousohjelman mukaan vahvistumisen taustalla ovat
merkittävimpänä tekijänä hallituksen kuntataloutta vahvistavat tukitoimet.
Myös verotulojen kehitys on ollut keväällä ennustettua parempaa. Tuki-
toimien ansiosta kuntatalous vahvistuu selvästi poikkeuksellisen heik-
koon viime vuoteen verrattuna. Kuntatalouden haasteena on kuitenkin
sopeutuminen kohti koronakriisin jälkeistä aikaa ja kohti normaalia rahoi-
tusuraa.

Valtio turvaa peruspalvelujen järjestämistä jatkamalla kuntatalouden tu-
kitoimia vuonna 2021. Peruspalvelujen valtionosuuksiin osoitetaan 300
milj. euron lisäys, josta 20 milj. euroa kohdistetaan harkinnanvaraisen
valtionosuuden korotukseen ja yhteisöveron jako-osuuden korotusta jat-
ketaan vielä vuonna 2021. Koronavirustilanteeseen välittömästi liittyvät
kustannukset esimerkiksi testaukseen, jäljittämiseen ja potilaiden hoitoon
liittyen korvataan kunnille täysimääräisesti. Tähän varataan vuonna 2021
yhteensä 1,66 mrd. euroa.

Valtion tukitoimet kunnille ja kuntayhtymille helpottavat kuntatalouden ti-
lannetta kuluvana vuonna, mutta talouden hidas toipuminen yhdessä vä-
estön ikääntymisen ja rakennuskannan iästä ja muuttoliikkeestä aiheutu-
vien investointipaineiden kanssa pitävät kuntatalouden tulojen ja meno-
jen epätasapainon mittavana koko vuosille 2021-2024 laaditun kuntata-
lousohjelman ajan.
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Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin taloustilanne

Talousarviovalmistelun lähtökohdat

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja sen jäsenkunnat ovat vuodesta 2015
alkaen kattaneet kertyneitä alijäämiä talouden tasapainottamisohjelman
mukaisesti. Talouden tasapainottamisohjelmaa aloitettaessa sairaanhoi-
topiirin taseessa oli alijäämää reilut 25 milj. euroa. Vuoden 2019 lopussa
sairaanhoitopiirin taseessa on vanhoja alijäämiä noin 7,2 milj. euroa. Noin
3,4 milj. euroa tästä alijäämästä katetaan sairaanhoitopiirin taseessa ole-
van poistoeron määrällä. Loppuosa vanhasta noin 3,8 milj. euron alijää-
mästä katetaan kuntamaksuilla vuoden 2020 loppuun mennessä.

Sairaanhoitopiirin talousarvio vuodelle 2021 on laadittu normaalin toimin-
nan pohjalta ja sairaanhoitopiirin hallituksen ohjeistuksen (§ 86/
19.5.2020, § 146/ 29.9.2020 ja 168 §/27.20.2020) mukaisesti siten, että
kuntamaksujen kokonaiskasvu vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvi-
oon verrattuna on 3 %. Tämän valmisteluraamin mukainen kuntalasku-
tuksen kokonaiskasvu on noin 6,0 milj. euroa.

Erityisvelvoitemaksuna (jäsenmaksuna) peritään 3 500 000 euroa, joka
sisältyy kuntamaksujen kokonaiskasvuun. Tällä katetaan mm. seuraavia
menoja:

- Potilasvahinkovakuutus
- Myrkytystietokeskus
- Alueellinen hygieniatoiminta (pandemiaan varautumisasiat)
- Kehittämismäärärahat

Talousarvioon sisältyvät riskit

Talousarvio sisältää näin laadittuna merkittäviä riskejä erityisesti ulko-
puolisten sairaaloiden käytön ja henkilöstökulujen vähennyksen osalta.
Ulkopuolisten sairaaloiden käyttöön on varattu 42 milj. euroa. Vuosina
2016-2018 ulkopuolisten sairaaloiden palveluostojen määrä on ollut noin
42 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 määrä oli noin 45,5 miljoonaa euroa.
Ulkopuolisisten sairaaloiden käyttöön vaikuttaa myös Covid-19 epide-
mian johdosta toteutumatta jääneiden hoitojen toteutuminen talousarvio-
vuonna.

Tuottavuusohjelmaan liittyvät sekä muut henkilöstökulujen säästöt ovat
kokonaismäärältään 550 000 euroa (noin 0,5 % sairaanhoitopiirin henki-
löstökuluista). Henkilöstökulujen vähennykset suunnitellaan toteutetta-
viksi vapaaehtoisilla palkattomilla vapailla, lomapalkkavarauksen pienen-
tämisellä, lomarahojen vaihdolla vapaaksi sekä viime kädessä lomautuk-
silla.

Merkittävän riskin muodostaa myös potilasvakuutus, joka vuoden 2021
alusta alkaen otetaan lakimuutoksen johdosta kilpailutetulta yksityiseltä
vakuutusyhtiöltä. Muutos aiheuttaa epävarmuutta potilasvakuutuksen
kustannuksiin.
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Talousarvioon sisältyvät covid-19 epidemian hoitokustannukset

Sairaanhoitopiirin talousarvioon sisältyy arvio covid-19 epidemian hoi-
toon liittyvistä kustannuksista vuodelle 2021. Hoitoon tarvitaan normaali-
tilanteeseen nähden lisäresursseja (määräaikaista lisähenkilökuntaa, li-
sätyötä, ostopalveluita, tarvike- ja laitehankintoja). Tässä vaiheessa arvi-
oidaan, että näiden lisäresurssien euromääräinen tarve vuonna 2021 olisi
3,8 miljoonaa euroa. Tämän lisäksii hoitovelan purkuun on varattu 0,9
milj. euroa. Vastaava tuloerä on lisätty sairaanhoitopiirin tuloksi valtiolta
covid-19 epidemian kustannuksiin saataviin korvauksiin.

ASSI-sairaalan rakennushanke

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ASSI-sairaalan suunnittelu- ja kehitys-
vaihe päättyy syksyllä 2020, jonka jälkeen rakentaminen alkaa suunnitel-
mien mukaan keväällä 2021. Hankkeen kokonaiskustannusarvio kustan-
nusnousuvarauksineen on noin 356 milj. euroa ja hankkeen yhteyteen
kytkeytyvien tietojärjestelmäinvestointien määrä lisäksi noin 12 miljoonaa
euroa.
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1.3 Sairaanhoitopiirin alue, väestö ja palvelujen tarve

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin toimialueen väestöpohja on vuoden
2019 lopun tilanteen mukaan 170 925 asukasta. Vuoden 2009 alusta
toimialueeseen on kuulunut 11 kuntaa. Seutukunnittain kunnat ja väes-
töpohjat jakaantuvat seuraavasti:

Forssan seutu 32 576 asukasta
Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä

Hämeenlinnan seutu 93 468 asukasta
Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala

Riihimäen seutu 44 881 asukasta
Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki

Kuva: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kunnat
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Kanta-Hämeen väestö ja väestöennusteet

Vuoden 2019 lopun tilanteen mukaan Kanta-Hämeen väestömäärä on
170 925 asukasta.

Väestöennusteen mukaan Kanta-Hämeen väestömäärä vuonna 2021 on
168 454, joka on noin 1,4 % vähemmän kuin nykytilanteessa. Ennus-
teessa kasvu jatkuu siten, että vuonna 2040 Kanta-Hämeen väestö-
määrä on 153 955 (-9,9 % vuodesta 2019).

Seutukunnittain tarkasteltuna väkiluku vähenee kaikilla seuduilla,
Forssan seudun väkiluku vähenee suhteelllisesti eniten.

Kuvio: Kanta-Hämeen suhteellinen väestökehitys seutukunnittain (Ti-
lastokeskuksen väestöennuste 2019-2040)

Väestön ikärakenne

Tulevalle väestökehitykselle on ominaista yli 75-vuotiaiden määrän
lisääntyminen, mikä tuo paineita ja kysyntää sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluille, erityisesti sosiaalitoimen ja
perusterveydenhuollon vanhuspalveluille.

Taulukko: Ikäryhmittäiset väestömuutokset (%) vuoden 2019 tilantee-
seen verrattuna (Tilastokeskuksen väestöennuste 2020-2040)

Kanta-Hämeen väestön ikärakenne on hieman maan keskiarvoa
vanhempaa. Kanta-Hämeessä 65 vuotta täyttäneiden osuus on
väestöstä 25,3 %, kun se koko maassa on 22,3 %. Ikärakenteeltaan
vanhimmat kunnat ovat Forssa, Ypäjä ja Humppila. Nuorin ikärakenne on
Hausjärvellä, Riihimäellä ja Hattulassa.

Seutu 2021 2030 2040 2021 2030 2040 2021 2030 2040 2021 2030 2040 2021 2030 2040
Forssan seutu -0,8 -3,0 -3,3 -0,8 -4,3 -6,0 0,1 -0,8 -2,5 1,4 8,1 11,9 -2,2 -10,0 -16,4
Hml seutu -0,6 -3,4 -4,0 -0,6 -2,4 -4,1 -0,1 -0,5 -1,2 1,3 6,2 9,3 -1,0 -3,9 -7,5
RMK seutu -0,8 -4,4 -5,1 -0,5 -2,4 -4,8 0,1 0,7 0,1 1,2 6,2 9,8 -1,9 -6,9 -10,2
Kanta-Häme -0,7 -3,6 -4,2 -0,6 -2,7 -4,6 0,0 -0,2 -1,1 1,3 6,6 7,0 -1,4 -5,8 -9,9
Koko maa -0,5 -2,8 -3,3 -0,4 -1,2 -1,9 -0,1 -0,8 -1,8 0,9 4,8 7,0 0,2 0,7 0,0

Ikäryhmät
0-14 15-64 65-74 Yli 75- Yhteensä
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Kuvio: Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä Kanta-Hämeen kunnissa
31.12.2018 ja 31.12.2019

2 Sairaanhoitopiirin strategia

Sairaanhoitopiirin strategia kaudelle 2019-21 on valmisteltu keväällä
2019 kokonaan uudelleen. Valmisteluprosessin aikana on tarkasteltu
keskeisiä sairaanhoitopiiriin vaikuttavia toimintaympäristön muutosvoi-
mia. Strategian keskeisin sisältö on tiivistetty neljään peruspilariin, joiden
sisältöä ja tavoitetasoja kuvataan strategiaperiaatteissa.

2.1 Strategian peruspilarit

Asiakkaat: Laadukas hoito – sinua kuunnellen
Erikoissairaanhoidon keskeisin tavoite on tuottaa laadukasta hoitoa poti-
lasasiakkaille. Terveydenhuollon laatuun kuuluvat seuraavat komponen-
tit1: turvallisuus, asiakaskeskeisyys, oikea-aikaisuus, tasa-arvo, palvelu-
jen integraatio, tehokkuus ja vaikuttavuus. Laadukas hoito perustuu tie-
teelliseen näyttöön, ja hoito on sujuvaa ja oikea-aikaista. Potilaalla tulee
olla koko ajan käsitys siitä, miten hänen hoitonsa etenee nyt ja miten sen
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on suunniteltu etenevän tulevaisuudessa. Hoitoa tukevat modernit säh-
köiset palvelut.

Laadukkaan hoidon toteuttamiseksi keskeisimmät hoitopolut määritel-
lään ja kuvataan yhdenmukaisella tavalla. Kuvaukseen kuuluu lääke- ja
hoitotieteellinen näyttöön perustuva prosessi ja eri ammattiryhmien teh-
tävät, hoitopolun potilaskohtaamiset ja potilaalle syntyvä arvo, hoitopro-
sessissa syntyvän informaation käsittely ja koko prosessin tukeminen di-
gitaalisilla työkaluilla. Johtajaylilääkäri on hoitopolkujen omistaja ja vas-
taa niiden kuvaamisesta ja kuvausten ylläpidosta. Prosessikuvausten to-
teuttamiseen otetaan aina mukaan myös potilas kokemusasiantuntijana.

Henkilöstö: Palkitseva työ
Sairaanhoitopiirissä tavoitellaan merkittävää kulttuurimuutosta, jossa toi-
mivaltaa ja vastuuta siirretään sinne, missä toiminta tapahtuu: ydintehtä-
viä suorittaville henkilöille ja tiimeille. Samalla järjestelmällisellä osaami-
sen kehittämisellä luodaan muutokselle entistä parempia edellytyksiä.
Toimintamallilla tavoitellaan päätöksenteon siirtämistä lähemmäs asia-
kasta, toimintamallien ja tehokkuuden kehittymistä ydintehtävissä, omis-
tajuuden kokemuksen ja sisäisen yrittäjyyden kehittymistä, kaikkien
omaa työtä koskevien vaikutusmahdollisuuksien ja työtyytyväisyyden pa-
ranemista.

Sairaanhoitopiirissä kehitetään myös työn ja muun elämän yhteensovit-
tamista ja siten pyritään parantamaan sairaanhoitopiirin houkuttelevuutta
työpaikkana.

Kumppanuudet: Yhdessä arvoa asiakkaalle
Kaikki yhteiskuntien toiminnot verkostoituvat kaikkialla megatrendinomai-
sesti. On selvää, että myöskään 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 luo-
minen, yhteisen ansaintalogiikan kehittäminen ja avoin tiedonjako.

Sairaanhoitopiiri määrittelee arvoverkostonsa strategiakauden aikana ko-
konaan uudelleen ja kehittää menettelytapoja erinomaiseen yhteistoimin-
taan tärkeiden kumppanien kanssa. Erilaiset kumppanuudet luokitellaan
tässä yhteydessä ja tarvittaessa päivitetään kumppanien kanssa solmitut
yhteistyösopimukset vastaamaan päivitettyä strategiaa.

Talous ja tuottavuus: Sijoitus terveyteen
Terveydenhuolto on investointi yhteiskuntakokonaisuuden toimivuuteen.
Näyttöön perustuva ja vaikuttava hoitoprosessi on taloudellisesti yhteis-
kunnalle tehokkain ja tuottaa samalla parhaan asiakas- ja henkilöstötyy-
tyväisyyden. Sairaanhoitopiiri luo omalla toiminnallaan merkittävää elin-
voimaa Kanta-Hämeen maakuntaan.

Sairaanhoitopiiri arvioi eri tietolähteistä peräisin olevaa ja omaan tietotuo-
tantoon perustuvaa informaatiota ja ennakoi terveydenhuollon maakun-
nallisia kehitystrendejä.

Toiminta- ja taloussuunnittelu perustuu ennustettuun tietoon. Tietoa ja
suunnitteluperusteita jaetaan aktiivisesti maakunnan muille toimijoille.
Julkisen talouden kehitys säilyy strategiakaudella todennäköisesti erittäin
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tiukkana. Sairaanhoitopiiri ennakoi omaa kehitystään, pitää kaikin mah-
dollisin keinoin huolta talousarvionsa tasapainon säilymisestä ja kehittää
aktiivisesti toimintansa tuottavuutta. Toimintaa kehitetään kestävän kehi-
tyksen periaattein huomioiden mm. YK:n kestävän kehityksen tavoiteoh-
jelman (Agenda 2030) periaatteet.

2.2 Työvirtojen ja etappien kautta tavoitteisiin

Strategian toimeenpano on pilkottu pienempiin osiin, työvirtoihin. Työvirta
johtaa strategisten tavoitteiden toteutumiseen. Työvirrassa on välitavoit-
teita (etapit). Etapit koostuvat projekteista, jotka käytännössä toteuttavat
etappien tavoitteita. Kullekin työvirralle on nimetty johtoryhmästä omis-
taja.

Työvirrat ja niiden omistajat

1. Asiakkuudet (omistaja johtajaylihoitaja)
2. Vaikuttavuus / asiakaspolut (omistaja johtajaylilääkäri)
3. Henkilöstö (omistaja henkilöstöjohtaja)
4. Kumppanuudet (omistaja sairaanhoitopiirin johtaja)
5. Tuottavuus (omistaja projektijohtaja)
6. Kestävällä pohjalla oleva talous (omistaja talous- ja tukipalvelujoh-

taja)
7. Kestävä kehitys (omistaja talous- ja tukipalvelujohtaja)
8. Hyvä hallinto (omistaja hallintojohtaja)
9. Tietotekniikka (omistaja tietohallintojohtaja)
10. Viestintä (omistaja viestintäjohtaja)
11. Assi-sairaala (omistaja projektijohtaja)

Strategian toimeenpano hidastui merkittävästi vuonna 2020, kun erityi-
sesti kevään ja kesän ajan huomio jouduttiin kiinnittämään covid-19-pan-
demian aiheuttamaan tilanteeseen. Syksyn 2020 aikana covid-19-epide-
mian kanssa on jossain määrin opittu elämään ja myös strategisia kehit-
tämiskohteita on kyetty edistämään. Tästä huolimatta merkittävä määrä
resursseja joudutaan edelleen vuoden 2021 aikanakin käyttämään covid-
19-epidemiasta selviämiseen ja strategian toimeenpano tulee tästä kär-
simään.

Strategisia tavoitteita yhdistetään vuoden 2021 aikana tulevaisuusohjel-
makokonaisuuden alle. Ohjelman avulla pyritään varmistamaan erityi-
sesti tuottavuuden kehittymisen toteutuminen ja kehittämishankkeiden
priorisoinnin onnistuminen, jotta hankkeiden läpivieminen voidaan var-
mistaa.
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3 Vuoden 2021 talousarvion painopistealueet

Strategiakauden tavoitteet vuoden 2021 loppuun ovat tiivistettyinä alla.
Tavoitteista on määritelty mitattavat vuonna 2021 toteutettavat osatavoit-
teet, joiden toteutuminen tarkastellaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Asiakas; laadukasta hoitoa sinua kuunnellen

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

Henkilöstö; palkitseva työ

- Matala hierarkia
- Oman työn kehittäminen ja jatkuva oppiminen
- Elämän ja työn yhteensovittaminen joustavasti
- Arvostava työyhteisö

Kumppanuudet; yhdessä arvoa asiakkaalle

- Kumppanuudet varmistavat strategisten tavoitteiden saavuttamisen

Talous; sijoitus terveyteen

- Olemme hyvän hoidon edelläkävijä – tekemisemme perustuu tutkit-
tuun tietoon

- Ennakoimme palvelutarpeen – tiedämme mitä tarvitaan
- Käytämme resurssit tehokkaasti ja järkevästi – panostamme tuotta-

vuuden kasvuun
- Pidämme talouden tasapainossa
- Toimimme kestävän kehityksen periaatteella
- Elinvoimaa Hämeeseen
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4 Asiakasnäkökulma

Vuoteen 2021 ulottuvan strategiakauden toiminnan suunnittelua ohjaa
edelleen asiakkuuskortin viisi osa-aluetta:

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

Koronavirusepidemian aiheuttamaa hoitovelkaa puretaan edelleen. Esi-
merkiksi operatiivisella tulosalueella oman toiminnan tehostamisen ja li-
sätöiden tekemisen lisäksi on tehty sopimus Hämeenlinnan Mehiläisen
kanssa. Sieltä ostetaan leikkauksia mahdollistavaa saliaikaa ja salitiimin
työtä keskussairaalan kirurgin tueksi. Mehiläisessä leikataan kolmena
päivänä viikossa päiväkirurgisia potilaita sekä gastroenterologian ja orto-
pedian alan potilaita.

Kotoa kotiin ulottuvia palveluketjukuvauksia jatketaan ja tehdään val-
miiksi vuonna 2021 vähintään kahdeksan eri potilasryhmän osalta. Nämä
potilasryhmät ovat alustavasti uniapnea-, aivohalvaus-, selkäkirurginen
sekä IBD-potilas (kevät 2021) ja diabetes-, depressio-, keuhkokuume-
sekä eteisvärinäpotilas (syksy 2021). Palveluketjukuvauksilla saadaan
välitettyä asiakkaille tietoa hoidon etenemisestä; mitä palveluita hän mis-
säkin kohtaa polkua saa, miten hänen olisi hyvä valmistautua ja keneen
hän voi olla yhteydessä lisäkysymyksissä. Lisäksi polun varrella on link-
kejä, joiden avulla asiakas pääsee hoitoonsa liittyvän luotettavan lisätie-
don pariin. Kuvaustyön yhteydessä kartoitetaan hoidon sujuvuuden ja ko-
kemuksen kannalta keskeiset kohdat hoitokokonaisuudessa asiakkaita
haastattelemalla. Selvitetään näiden asiakasnäkökulmasta kriittisten ko-
kemuspisteiden mittaamisen automatisoitua ratkaisua.

Monimuotoisia sähköisiä palveluita kehitetään edelleen. Takaisinsoitto-
järjestelmän syksyn 2020 piloteissa hyväksi koettuja puhelinpalvelumal-
leja laajennetaan myös muihin yksiköihin. Asiakkaille tarjotaan takaisin-
soittojärjestelmän ympärivuorokautinen aukiolo (24/7), mikä mahdollistaa
yhteydenottopyynnöt ilman aiempaa aikarajoitusta. Asiakkailta tärkeim-
mäksi kehittämiskohteeksi noussut takaisinsoiton ajankerronta tulee
myös käyttöön. Lisäksi järjestelmän valikkomalleja yksinkertaistetaan ja
yhtenäistetään. Myös asiointi tekstiviestitse esimerkiksi ajanvarausten
peruutuksissa ja yhteydenottopyynnöissä mahdollistetaan.

Sähköisen asioinnin alustaa, Oma Raittia täydennetään uusilla palvelu-
kokonaisuuksilla, joista vuodelle 2021 tavoitellaan seuraavia:
 Selvitetään miten saadaan perusterveydenhuollon ajanvaraukset nä-

kymään ”Hoitoaikani” -aikajanalla
 Alaikäisten puolesta asiointi
 Sähköisen ajanvarauksen pilotointi
 Chat-palvelun kokeileminen ajanvaraustoiminnassa
 Asiakkaiden omavointikyselyt reumasairauksien sekä polvi- ja lonkka-

leikkauksien yhteydessä
 Sydänsairaalan lomakkeiden lisääminen
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 Hoidon vaikuttavuuden seurantaa mahdollistavan, PROM-datan (Pa-
tient-Reported Outcome Measures) kerääminen kahden potilasryh-
män osalta. Nämä ovat rintasyöpään sairastuneet ja aivohalvauspoti-
laat.

 Nykyisten lomakkeiden älykkyyden lisääminen

Erillisprojektina syksyllä 2020 aloitettu kutsukirjeen kehittäminen jatkuu
myös vuonna 2021. Kehittämisen myötä kutsukirjeestä halutaan yhtenäi-
nen, kutsuva ja ymmärrettävä. Kutsukirjeellä on tärkeä merkitys asiakas-
kokemukseen ensimmäisenä sairaalasta saatavana kuvana.

Asiakasymmärryksen ylläpitämiseksi jatketaan monikanavaisten palaute-
muotojen käyttöä. Happy or Not-laitteet ovat käytössä pandemian sal-
liessa vielä vuoden 2021. Myös vapaamuotoinen palaute säilytetään pa-
lautemuotona sekä internet-sivujen sähköisenä lomakkeena että paperi-
lomakkeena. Kyselyiden pääasialliseksi palautekanavaksi tavoitellaan
tekstiviestiä. Tämä tulee olemaan myös Tähtisairaalayhteistyössä kehi-
tettävän, asiakasuskollisuutta kuvaavan NPS-mittarin pääasiallisin pa-
lautekanava.

Palautetiedon hyödyntämistä osana toimintojen johtamista ja kehittä-
mistä helpottaisi yhtenäinen raportointialusta. Selvitetään, miten asiakas-
kokemusta kuvaava ja eri palautemuodoista tuleva tieto saataisiin osaksi
tiedolla johtamisen ratkaisuja ja miten sinne koottu tieto viestitettäisiin
myös säännöllisesti asiakkaille. Tilastointi PROM-datan vastauksista tu-
lee olemaan osa Prodacapo Region ratkaisua.

Olemassa olevia ja tulevaisuuden palveluja kehitetään ja suunnitellaan
yhdessä asiakkaiden kanssa. Asiakasraati jatkaa toimintaansa sekä pal-
veluiden arvioijana ja kehittäjänä. Raatilaisia on mukana myös Assi-sai-
raalan suunnittelutyöryhmissä. Asiakasraati aloittaa vuonna 2021 uuden
kaksivuotisen toimintakautensa, osittain uudistuneella jäsenistöllä. Asia-
kasraadin tavoitteena on toimia entistä enemmän myös eRaatina eli hyö-
dyntää yhteistä Teams-työtilaa nopeiden asiakasnäkökulma-kartoitusten
ja keskusteluiden pohjana.

Sairaalasuunnittelussa hyödynnetään entistä enemmän asiakasosalli-
suuden keinoja uusien toimintojen suunnittelussa. Suunnitteluryhmissä
on mukana asiakasedustaja. Asiakkaiden tyytyväisyyttä nykyisen sairaa-
lan tiloihin kartoitetaan keväällä 2021 kyselyllä. Tämä tieto on vertailu-
kohtana sairaalasuunnittelun avaintulosaluetavoitteiden toteutumisessa,
kun kysely toistetaan uuden sairaalan valmistumisen jälkeen.

Olka-toimintamalli otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana niiltä osin kuin
se pandemian vuoksi on mahdollista. Olka-mallin avulla tarjotaan kansal-
lisesti yhtenäisiä vertaistuen ja vapaehtoistyön lisäpalveluja asiakkaille.
Lisäksi järjestetään aulatapahtumia, joissa tarjotaan ajankohtaista tietoa
ja iloa sekä asiakkaille että henkilökunnalle mikäli pandemiatilanne niin
sallii. Mallia toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen järjestötoimijoiden
kanssa, joten potilasjärjestöjen rooli sairaalassa ja yksiköissä korostuu.
Lisäksi potilasjärjestöjen kanssa jatketaan yhteisiä neuvottelutilaisuuksia.

Potilasturvallisuus on osa riskien hallintaa. Palveluprosessit ja toiminta-
tavat pyritään rakentamaan turvallisiksi siten, että ne suojaavat potilaita
vaaratapahtumilta. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi organisaatiossa jat-
ketaan vaaratapahtumien käsittelyä HaiPro –ohjelman avulla ja pyritään
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siihen, että kaikki vaaratapahtumat ilmoitetaan ja niiden pohjalta toimin-
taa kehitetään. Turvallisen toiminnan tukena järjestetään myös potilas-
turvallisuuskävelyjä, lääketurvallisuuskävelyjä ja vakavien vaaratapahtu-
mien tutkintaa (=turvallisuustutkinta). Säännöllisellä muistutusten, kante-
lujen ja potilasvahinkoilmoitusten tarkastelulla tartutaan potilaiden ilmoit-
tamiin ongelmakohtiin ja kehitetään toimintaa niiden perusteella.

Potilaita kannustetaan olemaan mukana turvallisen hoidon kehittämi-
sessä järjestämällä vuorovuosittain potilasturvallisuusviikko ja lääkehoi-
don päivä sekä osallistumalla WHO:n kansainväliseen potilasturvalli-
suuspäivään. Lisäksi potilaat voivat ilmoittaa havaitsemistaan turvalli-
suuspuutteista potilaan ja omaisen vaaratilanneilmoituksella.

Palveluiden markkinointia toteutetaan edelleen KHKS:n markkinointikon-
septin Herra Sattusen kautta kohdennettuina digitaalisina mainoksina.
Markkinoinnin kohteena on ainakin päivystysapunumero 116117. Koro-
napandemia ja sen kesto vaikuttaa osaltaan palveluiden markkinointiin
normaaliin tilanteeseen nähden.

Sairaalan viestintäkanavissa jatketaan koronatilanteen edellyttämää päi-
vittäisviestintää. Lisäksi nostetaan esiin keskussairaalan ammattilaisten
osaamista ja persoonia. Potilasohjauksessa sekä sisäisessä viestin-
nässä ja koulutuksessa hyödynnetään ja kehitetään edelleen sairaanhoi-
topiirin käyttöön hankittua Dream Broker -online-video-ohjelmistoa. Jos
Assi-hankkeen toteutusvaiheeseen siirtymisestä tehdään myönteinen
päätös, panostetaan erityisesti rakennushankkeen vaatimaan viestin-
tään. Lisäksi yksiköillä on runsaasti omia viestinnällisiä tavoitteita, joiden
toteuttamista viestintäyksikkö pyrkii tukemaan.

Markkinoinnin ja viestinnän näkyvyyttä ja vaikuttavuutta mitataan media-
analyysein ja digitaalisista kanavista saatavien raporttien avulla. Keväällä
toteutetaan jälleen myös perinteinen kyselytutkimus KHKS:n vetovoiman
ja brändin kehityksestä.

Koulutussuunnittelua kohdennetaan asiakaskokemuksen kehittämisen
teemoihin. Koulutussuunnittelussa huomioidaan myös asiakkaan ääni
joko asiakasraatilaisia tai kokemusasiantuntijoita hyödyntämällä. Jatke-
taan Oppiportin verkkopohjaisten asiakaspalvelukokonaisuuksia käsitte-
levien opintokokonaisuuksien suorittamista.

Tiivistä yhteistyötä asiakaslähtöisyyden tukemiseksi jatketaan myös toi-
mimalla kansallisessa verkostossa ja luomalla yhteistyöverkostoja maa-
kunnallisten toimijoiden kanssa.

Asiakaskokemuksen kehittämisen asiantuntija-apua suunnataan entistä
enemmän yksiköille asioissa, jotka ovat nousseet esille syksyllä 2020 to-
teutetun yksikkökierroksen aikana.
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4 Henkilöstö 2021

Sairaanhoitopiirin strategia (2019-2021) ja arvot ohjaavat sairaanhoitopii-
rin henkilöstöpoliittisia toimenpiteitä.

Sairaanhoitopiirissä tavoitellaan merkittävää kulttuurimuutosta, jossa toi-
mivaltaa ja vastuuta siirretään sinne, missä toiminta tapahtuu: ydintehtä-
viä suorittaville henkilöille ja tiimeille. Samalla järjestelmällisellä osaami-
sen kehittämisellä luodaan muutokselle entistä parempia edellytyksiä.
Toimintamallilla tavoitellaan päätöksenteon siirtymistä lähelle asiakasta,
toimintamallien ja tehokkuuden kehittymistä ydintehtävissä, omistajuu-
den kokemuksen ja sisäisen yrittäjyyden kehittymistä, kaikkien omaa
työtä koskevien vaikutusmahdollisuuksien ja työtyytyväisyyden parane-
mista. Sairaanhoitopiirissä kehitetään myös työn ja työn ulkopuolisen elä-
män yhteensovittamista ja siten pyritään parantamaan sairaanhoitopiirin
houkuttelevuutta työpaikkana.

Strategia rakentuu neljästä peruspilarista, joista yksi on Henkilöstö-pal-
kitseva työ. Strategian mukaisesti tavoitellaan houkuttelevaa ja arvosta-
vaa työyhteisöä, jossa osaajat voivat vaikuttaa työnsä sisältöön. Keskei-
sinä osa-alueina Palkitseva työ-strategiakortissa ovat matala hierarkia,
oman työn kehittäminen ja jatkuva oppiminen, työn ja työn ulkopuolisen
elämän yhteensovittaminen joustavasti sekä arvostava työyhteisö.

Strategian toteutumisen kannalta tärkeäksi tavoitteeksi asetettu organi-
saatiokulttuurin muuttaminen on ollut perustana sairaanhoitopiirin arvo-
jen valmistelussa. Vuoden 2020 aikana julkistettujen arvojen levittämistä
laajasti organisaatioon jatketaan painokkaasti vuoden 2021 aikana. Ar-
vojen levittäminen ja niiden mukaan toimiminen on osa kulttuurin muut-
tamista. Sairaanhoitopiirin arvot ovat:

Näytämme esimerkkiä – ylpeydellä
Uskallamme – koko sydämellä
Toimimme – sinua kuunnellen
Onnistumme – aina yhdessä

Matalan hierarkian osalta strategisina tavoitteina ovat vastuun ja luotta-
muksen lisääminen hierarkiaa vähentämällä, mahdollistava ja kannus-
tava johtaminen, tiimimäinen työskentelytapa ja sähköisten prosessien ja
työkalujen toimivuuden parantaminen.

Oman työn kehittäminen ja jatkuva oppiminen tarkoittaa strategiakau-
della keskeisten osaamisalueiden ja kehittämistä vaativien osaamisalu-
eiden tunnistamista.

Työn ja työn ulkopuolisen elämän yhteensovittaminen joustavasti tarkoit-
taa sairaanhoitopiirissä ratkaisuja liittyen etätyöhön, työmatkaliikentee-
seen ja joustavaan työajan käyttöön.

Palkitseva työ-strategiakortin neljäntenä osa-alueena on arvostava työ-
yhteisö, joka tarkoittaa arvostavan dialogin ja hyvän ilmapiirin ylläpitä-
mistä ja edistämistä työyhteisöissä, työyhteisötaitojen kehittämistä sekä
laadukasta ja riittävää perehdyttämistä.

Edellä esitettyjen osa-alueiden toteutuminen edellyttää suurelta osin ny-
kyisen organisaatiokulttuurin muuttamista. Tämä työ on aloitettu ja sitä
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jatketaan edelleen vuoden 2021 aikana. Kyseessä on pitkäaikainen pro-
sessi, jonka onnistuminen edellyttää erityisesti esimiesten sitoutumista
muutokseen. Uusien arvojen mukaisesti toimimalla koko henkilöstö voi
vaikuttaa muutoksen onnistumiseen. Onnistuminen edellyttää myös
konkreettisia ratkaisuja mm. kulttuuriselvityksessä esille nousseisiin on-
gelmiin ja epäkohtiin.

Työntekijäkokemuksen mittaamisessa ja seurannassa hyödynnetään
edelleen jatkuvaa henkilöstökyselyä sekä yksikkö- että organisaatiota-
solla. Kyselyllä mitataan strategian toteutumista, esimerkiksi työhyvin-
voinnin ja työilmapiirin kehittymistä sekä henkilöstön työnantajakuvan ke-
hittymistä (mm. suositteluindeksi eli eNPS).

Optimaalista henkilöstömäärää ja tuottavuuden lisäämistä tavoitellaan
tarkalla tulosalue- ja yksikkökohtaisella henkilöstösuunnittelulla. Henki-
löstöä koskevien tunnuslukujen seurantaa, erityisesti sairastavuus- ja
palkkakustannusten seurantaa, kehitetään edelleen näkyvämmäksi ja re-
aaliaikaisemmaksi. Tavoitteena on laaja-alainen ja riittävän hyvän koko-
naiskuvan ja kehityksen vertailun antava säännöllinen HR-raportointi tii-
vistetyssä muodossa. Tavoitteen mukainen raportointi tukee myös orga-
nisaation päätöksentekoa, johtamista sekä erityisesti myös tuottavuustoi-
mien vaikuttavuuden seurantaa.

Sairaanhoitopiirin sisäistä vuorovaikutusta ja viestintää edistetään työyh-
teisötaitoja kehittämällä sekä yksiköiden säännöllisillä ja moniammatilli-
silla työpaikkapalavereilla.  Sähköisiä viestintäkanavia ja niiden käyttö-
osaamista kehitetään edelleen osaksi monipuolista vuorovaikutusta.  Ta-
voitteena on, että laadukas viestintä on pysyvä ja luonteva osa toiminta-
kulttuuria ja jokapäiväistä työntekoa organisaation kaikilla tasoilla.  Näi-
den lisäksi yhteistoimintaa on vahvistettu henkilöstön edustajien ja ylim-
män johdon säännöllisillä tapaamisilla. Kynnystä ottaa asioita puheeksi
johdon ja henkilöstön välillä pyritään edelleen aktiivisesti madaltamaan,
mm. siten, että johdon edustajat tulevat paremmin näkyviksi ja tutuiksi
sairaanhoitopiirin eri yksiköissä.

Strategia ohjaa henkilöstön osaamisen kehittämistä. Henkilöstön osaa-
misen kehittämisessä huomioidaan sekä yleiset, yhteiset osaamistarpeet
että kuhunkin substanssiin liittyvät osaamistarpeet.  Tavoitteena on osaa-
misen ylläpitäminen ja kehittäminen pysyvänä, vaikuttavana ja luontai-
sena osana toimintakulttuuria ja jokapäiväistä työntekoa organisaation
kaikilla tasoilla.  Eri ammattiryhmien osaamisen ylläpitämisestä ja kehit-
tämisestä huolehditaan tasapuolisesti tulosalueilla ja yksiköissä laaditut
koulutussuunnitelmat huomioiden. Tavoitteena on tarjota täydennyskou-
lutusta monipuolisesti eri menetelmiä käyttäen, hyödyntäen erityisesti
etänä, verkossa ja videoiden kautta tapahtuvaa koulutusta. Tavoitteena
on pandemiatilanteen salliessa täydennyskoulutuspäivien määrän lisää-
minen ja erityisesti sisäisen koulutuksen lisääminen aiempiin vuosiin ver-
rattuna. Koulutuksista saatua palautetta seurataan ja hyödynnetään kou-
lutusten suunnittelussa. Lisäksi sairaanhoitopiiri tukee henkilöstön oma-
ehtoista kouluttautumista vuoden 2020 aikana merkittävällä tavalla, vuo-
sitasolla keskimäärin 60 000 - 90 000 eurolla. Näihin koulutuksiin sisältyy
takaisinmaksusitoumus.

Henkilöstön hyvinvointia edistetään tavoitteellisesti yhteisö- ja yksilöta-
solla. Tavoitteena on, että henkilöstön sairastavuus ei lisäänny vuoteen
2020 verrattuna. Erityisesti mielenterveyssyistä johtuvien poissaolojen
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vähentämiseen haetaan toimivia ratkaisuja. Sairastavuuden kehitystä ja
erityisesti sairastavuuden kustannuksia seurataan kuukausittain. Sairas-
tavuutta seurataan myös yksikkötasolla ja yksiköihin tarjotaan aktiivisesti
tukea, mikäli sairastavuus nousee seurannassa. Valmisteilla oleva työky-
kyjohtamisen malli tulee käyttöön vuoden 2021 aikana. Tämän mallin
avulla jäntevöitetään ja selkeytetään työkykyjohtamisen edistämisen vas-
tuut, roolit ja tavoitteet. Sairauspoissaolojen vähentämiseksi laaditun kor-
vaavan työn mallin käyttöä tehostetaan.

Työterveyspalvelut tuottaa Suomen Terveystalo Oy. Nykyinen työter-
veyshuollon toimintasuunnitelma päivitetään vuosille 2021-2022. Ter-
veystalon kanssa toiminta perustuu kehittävään kumppanuuteen, jolloin
mm. työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa voidaan tarvittaessa muut-
taa yhteisesti sopimalla. Tiedolla johtamista on kehitetty ja kehitetään
edelleen työkykyjohtamisen osalta. Esimiehille, johdolle ja HR:lle tulee
käyttöön sähköinen työkyvyn ohjaus- ja hallintajärjestelmä Sirius, joka
toimii työterveyden ja asiakkaan yhteisenä työkaluna tukien tehokasta
työkykyjohtamista ja auttaa kohdentamaan panostuksia tehokkaasti. Se
nostaa esille automaattisesti henkilöt, joiden työ- ja toimintakyvyn tuke-
miseen tulee panostaa. Myös yksittäisen työntekijän käyttöön tulee säh-
köisiä palveluita aiempaa enemmän ja käytössä on esimerkiksi Chat-pal-
velu ja etävastaanotot. Esimiesten jaksamista tuetaan mahdollisuudella
työterveyspsykologin konsultaatioihin.

Henkilöstön työhyvinvointia on kartoitettu sairaalahenkilöstön hyvinvoin-
titutkimuksella (syksy 2019), organisaatiokulttuurikartoitukseen liitty-
neellä Siqni-kyselyllä (syksy 2019) sekä jatkuvalla henkilöstökyselyllä.
Tuloksia on tarkasteltu vuonna 2020 organisaatio- ja yksikkötasolla ja
nostettu tuloksista esiin toimenpiteitä vaativia keskeisiä asioita. Covid-19
pandemian vuoksi tarkastelu ja toimenpiteet ovat yksiköissä osin viiväs-
tyneet. Kyselyn perusteella on löydetty toimintayksiköitä, joiden tulokset
ovat olleet jo pidempään heikolla tasolla tai laskeneet selkeästi ja näihin
yksiköihin kohdennetaan erityistä tukea. Työhyvinvoinnin edistämiseksi
ja kohdennetun, vaikuttavan tuen tarjoamiseksi tuen tarpeessa oleville
yksiköille on perustettu moniammatillinen työryhmä. Ryhmä selvittää ta-
pauskohtaisesti niiden yksiköiden tilannetta, joissa työhyvinvointi on hei-
kentynyt ja toteuttaa toimia niiden parantamiseksi yhteistyössä kyseisen
alueen johdon ja yksikön kanssa. Ryhmässä on pysyvä edustus henki-
löstöpalveluista, työsuojelusta, työterveyshuollosta sekä tapauskohtai-
sesti tarvittava edustus sen tulosalueen osalta, johon kuuluvan yksikön
asiaa edistetään.

Henkilöstön työmatkaliikenteen sujuvoittamiseksi käytössä on edelleen
300 euron suuruinen työmatkaetu. Tuen käyttö edellyttää 50 prosentin
omavastuuosuutta, esim. 100 euron työmatkalipusta työntekijä maksaa
itse 50 euroa. Henkilöstön käytettävissä on myös hyvin varusteltu pyörä-
varasto sisältäen mahdollisuudet omatoimiseen pyörähuoltoon. Pyörä-
huolto on myös mahdollista ostaa palveluna pyörähuollon tiloissa toimi-
valta yrittäjältä.

Henkilöstöetuihin panostetaan siten, että henkilöstön käytössä olevaan
ePassiin lisätään toiminnallisuus (ePassiFlex) jolla etua voi käyttää liikun-
nan ja kulttuurin lisäksi myös hyvinvointipalveluihin. Edun arvo on 150
euroa vuodessa. Vuoden 2020 aikana on taloustilanteen takia myyty
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kaksi henkilöstön virkistyspaikkaa ja lomaosakkeet. Suviranta-virkistys-
paikan myynti tai jättäminen henkilöstön käyttöön tarkastellaan vuoden
2021 aikana. Vuoden 2020 aikana suuren suosion saanut Holiday Club-
etuus on käytettävissä edelleen vuonna 2021.  Henkilöstön käytössä on
maksuton kuntosali, tenniskenttä ja golf-osake sekä myös henkilökun-
tayhdistysten monipuolinen kulttuuri- ja liikuntatarjonta.

Erityisenä haasteena vuonna 2021 tulee olemaan tiukan talousarvion to-
teutuminen ja erityisesti arvion mukaisten kustannussäästöjen toteutumi-
nen. Henkilöstökustannuksiin on asetettu vähennystavoitteita, joiden
saavuttamiseksi toteutettavat toimet tulevat harkintaan ja mahdollisesti
päätettäväksi vuoden 2021 alussa.
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6 Tulosaluekohtaiset suunnitelmat

Tulosalueilla laaditaan yksikkökohtaiset toimintasuunnitelmat seuraa-
valle talousarviokaudelle. Tulosalueen yksikkö voi sijaita joko Hämeen-
linnan tai Riihimäen yksiköissä tai toimintaa voi olla joko vain toisessa tai
molemmissa toimipisteissä. Tulosalueylilääkäri ja -ylihoitaja laativat yksi-
köiden suunnitelmista yhteisen tulosaluekohtaisen toimintasuunnitelman
yhteistyössä palvelutuotantojohtajan kanssa.

6.1 Operatiivinen tulosalue
Tulosalueella toimivat erikoisalat

 Kirurgia
yleiskirurgia
vatsaelinkirurgia
ortopedia
urologia
verisuonikirurgia
plastiikkakirurgia
lastenkirurgia

 Silmätaudit
 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit ja audiologia
 Suusairaudet

                Suu-ja leukakirurgia
                Oikomishoito
                Protetiikka
                Parodontologia

 Naistentaudit ja synnytys
 Anestesiologia
 Radiologia
 Kliininen neurofysiologia
 Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

        Tulosalueen yksiköitä ovat
 Leikkaus- ja toimenpideyksikkö
 Tehostettu hoito

Teho
  Valvonta

 Tutkimusyksiköt
Röntgen
Kliininen fysiologia
Kliininen neurofysiologia

 Poliklinikat
Kirurgian ja ortopedian poliklinikka
Korva- nenä- ja kurkkutautien poliklinikka
Kuulokeskus
Suusairauksien poliklinikka
Naistentautien poliklinikka
Äitiyspoliklinikka

 Synnytyssali
 Osastotoiminta

5A – vatsaelinkirurgia ja urologia
5B – ortopedia, verisuonikirurgia ja plastiikkakirurgia
Osasto 1 – synnytys ja naistentaudit

 Vainajasäilytys
 Sairaala-apteekki
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6.1.1 Operatiivisen tulosalueen toimintasuunnitelma 2021

Asiakkaat – laadukas hoito – sinua kuunnellen

Tavoitteet Toimintasuunnitelma (vastuuhenkilöt, -t)

Lähetteet käsitellään nopeasti Kuukausiseuranta ja tarvittaessa erikoisalakohtaiset toimen-
piteet (ylilääkäri / tulosalueylilääkäri).

Asiakkaat saavat tarpeen mukaisen hoidon
hoitotakuun puitteissa

Kuukausiseuranta ja tarvittaessa erikoisalakohtaiset toimen-
piteet

 oman toiminnan tehostaminen (erikoisalan ylilääkäri
/ oyl / yksiköiden osastonhoitaja)

 tarvittaessa lisätoimenpiteinä lisätyöt, lisäsalin vuok-
raaminen sairaalan ulkopuolelta (tulosalueylilääkäri)

 ”Pride and Joy” – projekti somatiikan osastotoimin-
noissa (erillinen projektiryhmä)

 Palvelupolkujen kuvaaminen eri sairausryhmissä
“kotoa kotiin”

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tulevaisuusohjelman toi-
meenpano tulosalueella (erillinen suunnitelma valmisteilla
10/2020).

COVID-valmiuden ylläpitäminen normaalitoi-
minnan ohella ja tarvittaessa nopea toiminnan
muuttaminen

Jatkuva toiminnan riskiarviointi ja tarvittaessa toimenpiteet
(esimiehet)

 tehostetun hoidon valmiussuunnitelma laadittu
2020, päivitys tarvittaessa

 somatiikan osastotoimintojen valmiuden nostosuun-
nitelma laadittu 2020, päivitys tarvittaessa

 COVID-valmiuden nostaminen johtaa elektiivisen
toiminnan supistamiseen

Asiakaspalveluosaamisen kehittäminen
Toimimme – sinua kuunnellen – arvon konkretisointi asia-
kaspalvelussa / yksikkö (esimiehet).

Monikanavaisen asiakaspalautteen kerääminen ja saadun
palautteen perusteella toiminnan kehittäminen (ylilääkäri /
osastonhoitaja).

Asiakkaiden osallistaminen palvelupolkukuvauksissa (esi-
miehet)

Turvallinen hoito Potilasturvallisuus (esimiehet)
 Potilaiden roolin vahvistaminen turvallisuuden kehit-

tämisessä
 Potilasturvallisuus- ja lääketurvallisuuskävelyt yksi-

köissä
 Sisäinen ja ulkoinen kouluttaminen

Henkilöstöturvallisuus (esimiehet)
 Työterveyshuollon työpaikkakäynnit suunnitelman

mukaan ja niissä esiin tulleiden toimenpiteiden teke-
minen

 Yksikkökohtaiset riskienarvioinnit vakiintuvat, päivi-
tys

 Väkivaltatilanteiden ennakointi

Laite- ja  tilaturvallisuus (esimiehet)
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 Laiteturvallisuuden kehittäminen TLT-projektin
myötä

 Tilariskien arviointi ja tarvittaessa toimenpiteet

Seurantamittarit
Lähetteiden käsittelyaika  90 % alle 3 pv

Hoidon saatavuus  ensikäynnin odotusaika, mediaani alle 20 pv
 leikkaustoimenpiteen odotusaika, mediaani alle 65 pv

Toimenpideaika hoitopäätöksen yhteydessä  yli 80 % on annettu aika hoitopäätöksen yhteydessä

Digitaaliset palvelut  käyttöönotto laajenee

Asiakaspalaute  monikanavainen asiakaspalaute käytössä ja sen poh-
jalta tehdyt toiminnan kehittämiset raportoidaan kuu-
kausittain

 yli 95 % suosittelee meitä läheisilleen
 hyvä palvelukokemus (palvelukokemusmittari 4 ja 5)

on yli 95 %

Kantelut, muistutukset  Laskusuunta vuoteen 2020 verrattuna

Haittatapahtumat  haittatapahtumailmoitusten määrä ei laske yli 5 % vuo-
teen 2020 verrattuna

 läheltä piti – tavoitteena 60 %, tapahtui potilaalle 40 %
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Henkilöstö – palkitseva työ

Tavoitteet Toimintasuunnitelma (vastuuhenkilö,-t)

Henkilöstön osallistaminen toiminnan ke-
hittämisessä

Konkreettinen toimintasuunnitelma / tulosyksikkö (esimiehet)
 Tutkimusyksiköt - modaliteettikohtainen tiimityö (jatkuu

vuodesta 2020)
 Leikkaustoiminta - tiimityön kehittäminen leikkauspotilaan

hoitopolulla  (jatkuu vuodesta 2020)
 synnytystoiminta ja vastasyntyneiden teho- ja tarkkailu

(jatkuu)
 vatsakeskus – yhteistyö konservatiivisen ja operatiivisen

tulosalueen välillä huomioiden tukipalvelut (2020 alkanut
kehittämishanke jatkuu)

 Haavakeskus –moniammatillisen toiminnan aloittaminen
ja vakiinnuttaminen osaksi potilaan osastolta kotiutta-
mista ja jatkohoitoa (jatkuu vuodesta 2020, aloitus
1/2021)

Osaamisen systemaattinen kehittäminen Koulutussuunnitelma / yksikkö tai erikoisala (esimiehet)

Perehdytys Sähköisen perehdytyssuunnitelman käyttöönoton laajentaminen
tulosalueella (esimiehet)

Työilmapiiri Onnistumme – aina yhdessä – arvon konkretisointi / yksikkö
(esimiehet)

Työhyvinvointisuunnitelma laadittu yhteistyössä henkilöstön
kanssa / yksikkö (esimiehet) - suunnitelma perustuu tehtyihin
ilmapiirikyselyihin.

Sähköisen, vuorovaikutteisen osastokokouskäytännön luomi-
nen yksiköihin (TEAMS-alusta käyttöön).

Seurantamittarit

Henkilöstöpalaute Henkilöstöpalaute käytössä ja sitä hyödynnetään toiminnan kehit-
tämisessä.

Kehityskeskustelut Keskustelut toteutuneet yli 65 % / yksikön henkilöstö / vuosi

Koulutuspäivät / henkilö 3 pv - 10 pv työtehtävistä riippuen

Sairauspoissaolot / henkilö Laskusuunta vuoteen 2020 verrattuna
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Kumppanuudet – yhdessä arvoa asiakkaalle
Tavoite Toimintasuunnitelma (vastuuhenkilö, -t)

Selkeät ja toimivat sopimukset ja toiminta-
mallit tulosalueen näkökulmasta

Operatiivisen tulosalueen kumppanuudet
FSHKY – erikoissairaanhoidon palvelutuotanto Forssan sairaa-
lassa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tuottamana (selvitys
käynnistynyt syksyllä 2020, jatkuu 2021)

RSTKY – erikoissairaanhoidon palvelutuotanto Riihimäen sai-
raalassa

Hml, Janakkala & Hattula – yhteistyö

Tähtisairaala Oy – yhteistyö kehittämisyhtiön tiimoilta

Kanta-Logistiikka Oy – tarvikelogistiikan tiimoilta yhteistyö

Sydänsairaala Oy - yhteistyöryhmässä tulosalueen edustaja mu-
kana (tulosalueylilääkäri)

Fimlab Oy - yhteistyö

TAYS - tarkemmat lähetekäytännöt erikoisaloilla (tulosalueylilää-
käri)

Mehiläinen Oy – ulkoleikkaussalin vuokraus (tulosalueylilääkäri,
-ylihoitaja)

Näytämme esimerkkiä – ylpeydellä- arvon konkretisointi tulos-
alueen kumppanuuksien välisessä yhteistyössä

Seurantamittarit

Sopimusten noudattaminen Sopimusreklamaatiot

Sijoitus terveyteen

Tavoite Toimintasuunnitelma (vastuuhenkilö, -t)

Kuukausiraportointi ja toimenpiteet
 ostopalvelukustannukset pysyvät

annetussa raamissa

Kuukausittain raportointi toiminnasta ja taloudesta sekä tarvitta-
essa korjaavat toimenpiteet (esimiehet)

Uskallamme toimia – koko sydämellä – arvon konkretisointi
toiminnan, henkilöstön ja talouden johtamisessa, tiedon johtami-
sesta ymmärryksen johtamiseen.

Maksusitoumusten seuraaminen ja ostopalvelukustannusten
analysointi (erikoisalan osastonylilääkäri / ylilääkäri / tulosalueyli-
lääkäri)

Talousarviomäärärahat riittävät
 toimintakulut talousarviossa nor-

maalitoiminnan osalta

Tarvittaessa ennakointi, raportointi johdolle ja toimenpide-ehdo-
tukset, tarv. sopeuttamistoimet (esimiehet).
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Seurantamittarit

Toimintatuotot – ja kulut Normaalitoiminnan osalta pysytään annetussa talousarviossa.

Vapaa valinta Vapaa valinta ei kasva vuoden 2020 tasosta

Ostot ulkopuolisista sairaaloista Ostot laskevat verrattuna vuoteen 2020.

Operatiivisen tulosalueen palvelut vuonna 2021

Operatiivinen tulosalue kuntalaskutettavat
käynnit Toteuma 2018 Toteuma 2019

Toteuma
1-10/2020

Suunnite 2020 Suunnite 2021

Muutos %
Suunnite 2021

/ Toteuma
2019

11 Anestesiologia ja tehohoito 245 230 166 213 240 4
20 Kirurgia 364 406 289 448 430 6
20G Gastroenterologinen kirurgia 9 149 8 719 7 500 8 679 8 380 -4
20L Lastenkirurgia 2 842 2 553 1 982 2 523 2 440 -4
20P Plastiikkakirurgia 3 902 4 480 3 231 4 487 4 330 -3
20U Urologia 7 125 6 853 5 578 7 376 7 120 4
20V Verisuonikirurgia 2 766 2 637 1 802 2 645 2 550 -3
20Y Yleiskirurgia 2 783 2 579 1 968 2 645 2 550 -1

Kirurgia yhteensä 28 932 28 230 22 351 28 803 27 800 -2
20O Ortopedia ja traumatologia 14 247 15 545 12 240 15 212 15 700 1
31 Naistentaudit 8 164 8 403 7 457 8 389 8 270 -2
32 Synnytys 6 420 6 428 5 186 6 421 6 300 -2
50 Silmätaudit 19 043 20 457 13 038 20 631 23 000 12
55 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 15 965 15 444 10 734 15 381 15 200 -2
58 Hammas-, suu- ja leukasairaudet 4 283 4 421 2 948 4 340 4 400 0
Operatiivinen tulosalue yhteensä 97 298 99 158 74 120 99 390 100 910 2

Operatiivinen tulosalue hoitojaksot Toteuma 2018 Toteuma 2019
Toteuma       1-

10/2020
Suunnite 2020 Suunnite 2021

Muutos %
Suunnite 2021

/ Toteuma
2019

Yleis- ja pehmytosakirurgia 5 522 5 418 4 067 5 339 5 500 2
Ortopedia 2 633 2 738 1 914 2 721 2 850 4
Silmätaudit 1 835 2 073 1 005 2 087 2 400 16
Korva-, nenä ja kurkkutaudit 806 773 553 767 750 -3
Suusairaudet 246 244 120 249 250 2
Naistentaudit 836 786 540 756 720 -8
Äitiyspoliklinikka/ synnytykset 1 480 1 364 1 132 1 381 1 450 6
Yhteensä 13 358 13 396 9 331 13 300 13 920 4
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 6.1.2 Operatiivisen tulosalueen tuloslaskelmat 2021

Taulukko: Tulosalueen ulkoinen tuloslaskelma

Taulukko: Tulosalueen tuloslaskelma, sisältää sisäiset erät ja vyörytykset

Operatiivinen tulosalue hoitopäivät Toteuma 2018 Toteuma 2019
Toteuma

1-10/2020
Suunnite 2020 Suunnite 2021

Muutos %
Suunnite 2021

/ Toteuma
2019

Yleis- ja pehmytosakirurgia 20 551 18 895 14 729 18 664 17 670 -6
Ortopedia 7 720 7 308 5 196 7 259 9 155 25
Silmätaudit 1 839 2 083 1 009 2 100 2 410 16
Korva-, nenä ja kurkkutaudit 1 072 1 131 754 1 071 1 100 -3
Hammas-, suu- ja leukasairaudet 300 281 143 295 290 3
Naistentaudit 1 391 1 269 827 1 229 1 160 -9
Äitiyspoliklinikka/ synnytykset 5 760 5 165 4 088 5 281 5 490 6
Yhteensä 38 633 36 132 26 746 35 899 37 275 3

TP 2019 Alkuperäinen
TA 2020

Muutettu TA
2020

TA 2021 sis.
hoitovelan

purku ja covid-
19-

kustannukset

Hoitovelan
purku 2021

Covid-19-
kustannuk-set

2021

Muutos %
TA 2021/
TP 2019

Muutos %
TA 2021/
Alkuper.
TA 2020

Muutos %
TA 2021/
Muutettu
TA 2020

OPERATIIVINEN TULOSALUE 10
TOIMINTATUOTOT 128 605 099 127 159 758 129 925 134 131 626 230 837 000 150 000 2,35 3,51 1,31

Myyntituotot 124 147 013 122 747 758 124 717 134 126 123 230 1,59 2,75 1,13
Jäsenkunt. maksuos. ja korv. ky:lle 54 236 000 52 764 000 55 197 376 55 772 000 2,83 5,70 1,04
Jäsenkuntien maksuosuudet ulkop. laitokset 22 018 000 21 691 000 21 691 000 20 951 000 -4,85 -3,41 -3,41

Maksutuotot 4 440 578 4 399 000 3 767 000 4 505 000 1,45 2,41 19,59
Tuet ja avustukset 0 1 428 000 987 000 837 000 150 000 -30,88
Muut toimintatuotot 17 508 13 000 13 000 11 000 -37,17 -15,38 -15,38

TOIMINTAKULUT -108 888 138 -104 764 421 -106 270 421 -108 240 277 -837 000 -150 000 -0,59 3,32 1,85
Henkilöstökulut -31 900 707 -30 332 350 -31 622 350 -32 757 400 -555 000 2,69 7,99 3,59

Palkat ja palkkiot yhteensä -26 493 504 -25 083 350 -26 153 350 -27 129 700 -460 600 2,40 8,16 3,73
Henkilösivukulut -5 407 204 -5 249 000 -5 469 000 -5 627 700 -94 400 4,08 7,21 2,90

Palvelujen ostot, joista -66 223 925 -64 308 071 -63 181 071 -64 256 877 -2,97 -0,08 1,70
Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa -22 145 066 -21 691 000 -20 391 000 -20 951 000 -5,39 -3,41 2,75

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 661 501 -10 033 000 -11 273 000 -10 749 000 -150 000 0,82 7,14 -4,65
Vuokrat -91 418 -73 000 -176 000 -470 000 -282 000 414,12 543,84 167,05
Muut toimintakulut -10 586 -18 000 -18 000 -7 000 -33,88 -61,11 -61,11

TOIMINTAKATE 19 716 960 22 395 337 23 654 713 23 385 953 0 0 18,61 4,42 -1,14
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 3 169 0 0 0 -100,00
VUOSIKATE 19 720 130 22 395 337 23 654 713 23 385 953 0 0 18,59 4,42 -1,14
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1 847 412 -2 172 500 -2 197 500 -1 867 000 1,06 -14,06 -15,04
TILIKAUDEN TULOS 17 872 718 20 222 837 21 457 213 21 518 953 0 0 20,40 6,41 0,29
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 17 872 718 20 222 837 21 457 213 21 518 953 0 0 20,40 6,41 0,29
VYÖRYTYSERÄT -18 242 027 -19 765 466 -19 765 466 -21 376 106 17,18 8,15 8,15
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -369 309 457 371 1 691 747 142 847 0 0 -138,68 -68,77 -91,56
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6.2 Konservatiivinen tulosalue

Konservatiivisella tulosalueella on toimintaa Hämeenlinnan ja Riihimäen
yksiköissä.

Tulosalueeseen kuuluvat seuraavat erikoisalat
 Akuuttilääketiede
 Fysiatria
 Sisätaudit

o Endokrinologia
o Gastroenterologia
o Hematologia
o Munuaistaudit
o Reumatologia

 Ihotaudit ja allergologia
 Infektiotaudit
 Keuhkosairaudet
 Lastentaudit
 Lastenneurologia
 Lääkinnällinen kuntoutus
 Neurologia
 Syöpätaudit
 Kuntoutus ja fysiatria

Tulosalueen yksiköt ovat
 Päivystysklinikka

o Päivystys
o Tarkkailuosasto

 Endoskopiayksikkö
 Fysiatrian poliklinikka

o Hämeenlinna
o Riihimäki

 Konservatiivinen poliklinikka
o Sisätautien pkl
o Keuhkosairauksien pkl
o Ihotautien pkl

 Päiväsairaala
o Hämeenlinna
o Riihimäki

 Sairaalahygienia
 Syöpätautien poliklinikka
 Palliatiivinen poliklinikka
 Lasten ja nuorten yksikkö

o Lasten ja nuorten pkl
o Osasto 3A
o Vastasyntyneiden teho-osasto (VTO)

 Neurologian poliklinikka
 Kipupoliklinikka
 Sairaalahygieniayksikkö
 Varahenkilöstö

Tulosalueen vuodeosastot ovat
 Osasto 6A  keuhkosairaudet, sisätaudit ja ihotaudit
 Osasto 6BH  hematologia
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 Osasto 4B  neurologia, KNK, suusairaudet ja kirurgia
 Osasto 3A  lasten- ja nuorten yksikkö, VTO
 Kuntoutusyksikkö

6.2.1 Konservatiivisen tulosalueen toimintasuunnitelma 2021

Asiakkaat – laadukas hoito – sinua kuunnellen

Tavoitteet Toimintasuunnitelma (vastuuhenkilö, -t)

1. Hoidon hyvä saatavuus

Alla olevien tavoitteiden osalta tulosalueen johtoryhmä kä-
sittelee kuukausittain ajankohtaisen tilanteen

 Lähetteiden viiveetön käsittely
 Nopea hoitoonpääsy poliklinikalle
 Kriittisten hyvin toimivat päivystysprosessit

(Tulosyksiköiden esimiehet)

2. Covid-19 –valmiuden ylläpitäminen

Alla olevien tavoitteiden osalta käsitellään säännöllisesti
(aktiivivaiheessa viikottain) shp:n pandemiajohtoryhmässä,
tulosalueen johtoryhmässä ja Päivystysklinikan pande-
miaryhmässä

 Päivystysklinikka kohortoidaan asianmukaisesti
 Vuodeosastojen työnjako toteutetaan ajankohtai-

sen epidemiatilanteen mukaan
 Hyvin toimiva tulosaluerajat ylittävä yhteistyö

(Tulosaluejohto, Päivystysklinikan ja 6A:n esimiehet)

3. Normaalitoiminnan ylläpitäminen Co-
vid-19 –epidemian aikana

Ylläpidetään epidemiankin aikana normaalitoimintaa, ja toi-
mintaluvut käsitellään johtoryhmän jokaisessa kokouk-
sessa
(Tulosyksiköiden esimiehet)

4. Uusien palvelumuotojen kehittäminen
(ml. digitaaliset palvelut)

Edistetään Omaolo- ja Päivystysapu 116117- palvelujen
käyttöä, ja tulosalueen johtoryhmä käsittelee vuosineljän-
neksittäin

 Omaolo- ja Päivystysapu 116117-palvelun käyttö
(Päivystysklinikan johto)

5. Myönteinen asiakaskokemus

Tavoitteena on potilaiden hyvä kokemus saamastaan pal-
velusta. Tulosalueen johtoryhmä seuraa palautetta vuosi-
neljänneksittäin ja ohjaa toimintaa tarpeen mukaisesti
(Tulosyksiköiden johto)

6. Keskeisten potilasprosessien kuvaa-
minen ja seuranta

Luodaan uusia hoitopolkuja käsittäen keskeisiä potilasryh-
miä. Johtoryhmä käsittelee etenemistä puolivuosittain:
Hoitopolkujen luominen aloitetaan seuraavista ryhmistä

 Aivohalvaus (stroke)
 Uniapnea
 IBD
 Selkäkirurginen päivystysongelma
 Diabetes
 Keuhkokuume
 Eteisvärinä

(Tulosaluejohto, palvelusuunnittelija)
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Seurantamittarit

1. Lähetekäsittely
 90 % alle 3 vrk
fysiatriaa lukuunottamatta

1. Oikea-aikainen hoitoonpääsy
 Ensikäynnin odotusaika, mediaani alle 20 pv
 Päivystyksellisen aivoinfarktipotilaan ovelta liuotus-

hoidon alkuun viiveen mediaani enintään 20 minuuttia

2. Covid-19 –potilaiden määrä  Päivystysklinikan kohorttipotilaiden määrä
 Vuodeosasto 6A:n kohorttipotilaiden määrä

3. Poliklinikkakäyntien määrä epide-
mian aikana

 Vähintään 90 % normaalitoiminnasta

4. Omaolo- ja Päivystysapu 116117:n
käyttö

Vähintään 1200 puheluneuvontaa/vuosi Päivystysklini-
kassa

5. Asiakaspalaute
 yli 95 % suosittelee meitä läheisilleen
 hyvä palvelukokemus (palvelukokemusmittari 4 ja 5)
on yli 95 %

6. Hoitopolkujen määrä Vähintään kolme hoitopolkua on saatu valmiiksi 2021
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Henkilöstö – palkitseva työ

Tavoitteet Toimintasuunnitelma (vastuuhenkilö, -t)

1. Säännölliset johtoryhmien ko-
koukset ja niistä tiedottaminen

Tulosalueen johtoryhmä kokoontuu vähintään 10 kertaa
 Toiminnan seuranta ja päätökset
 Talouden johtaminen
 Ajankohtaiset henkilöstöasiat

(Tulosaluejohto, tulosyksiköiden esimiehet)

2. Henkilöstö on mukana tulosyk-
siköiden toiminnan kehittämi-
sessä

Kehitystyössä valmistelu toteutetaan siten, että henkilöstön osaa-
minen on otettu huomioon alusta alkaen
(Tulosyksiköiden johto)

3. Osaamisen järjestelmällinen ke-
hittäminen

Päivitetään yksikkökohtaiset koulutussuunnitelmat täydennyskou-
lutustavoitteiden mukaisesti.
(Tulosyksiköiden johto)

4. Perehdytys

Laajennetaan elektronisen perehdytyssuunnitelman käyttöönot-
toa tulosalueella
(Tulosalueen ja tulosyksiköiden johto)

Seurantamittarit

1. Tulosalueen JR.n kokoustiedot-
taminen

Muistiot julkaistaan viiveettä X-asemalla
 Julkaistut muistiot (määrä)

2. Esimies- ja henkilöstöpalaute
Jokainen yksikkö on raportoinut henkilöstön osallistumisen toi-
minnan kehittämiseen

 Tavoite vähintään 20 kuvausta v. 2020

3. Koulutuspäivät
 Päivitettyjen koulutussuunnitelmien määrä
 Tehtävästä riippuen 3 – 10 päivää/vuosi, sisältää myös

etäkoulutukset

(3.) Kehityskeskustelut
 Toteutettu vähintään 80 % henkilöstöstä

4. Intro-perehdytysohjelman käyt-
täminen

 Ohjelmaa on hyödynnetty henkilötön perehdyttämisessä
ensimmäisenä vuonna vähintään 20 %:lla uusia työnteki-
jöitä
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Kumppanuudet – yhdessä arvoa asiakkaalle

Tavoite Toimintasuunnitelma (vastuuhenkilö, -t)

1. Yhteistyön ylläpitäminen ja vah-
vistaminen ERVA-alueella ja
maakunnassa

 Tavoitteenamme on selkeä työnjako Tays:n kanssa
sekä Riihimäen ja Forssan toimintojen kehittäminen

2. Sairaalan sisäisen yhteistyön li-
sääminen

 Käsitellään yhteisiä asioita somaattisten tulosalueiden
johdon palavereissa ja tulosalueiden yhteisissä palave-
reissä

Seurantamittarit

1. Poliklinikkakäynnit Forssassa ja
Riihimäellä

Vähintään 5 % lisäys vuoteen 2020 verrattuna

2. Somaattisten tulosalueiden työ-
kokousten määrä

Vähintään neljä (4) työkokousta vuoden 2021 aikana

Sijoitus terveyteen

Tavoite Toimintasuunnitelma (vastuuhenkilö, -t)

1. Palvelutarve
Päätetyn budjetin puitteissa kyetään vastaamaan alueen palve-
lutarpeeseen
(TA-johto, tulosyksiköiden johto)

2. Talousarvio
Talousarvion noudattaminen

Seurantamittarit

Palvelut  Potilaiden jonotus vähäisempi kuin v. 2020

Talous  Talousarvion toteutuminen
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Konservatiivisen tulosalueen palvelut vuonna 2021

Konservatiivinen tulosalue kuntalaskutettavat
käynnit Toteuma 2018 Toteuma 2019 Toteuma

1-10/2020
Suunnite 2020 Suunnite 2021

Muutos %
Suunnite 2021

/ Toteuma
2019

10 Sisätaudit 2 516 3 285 3 720 3 313 3 620 10
10E Sisätautien endokrinologia 6 373 7 012 4 640 7 157 7 820 12
10F Sisätautien geriatria 16
10G Sisätautien gastroenterologia 8 774 9 994 8 871 10 197 11 150 12
10H Kliininen hematologia 7 457 7 300 6 392 7 345 8 030 10
10R Reumatologia 8 755 8 204 6 722 8 217 8 980 9

Sisätaudit yhteensä 33 875 35 795 30 361 36 229 39 600 11
101 Dialyysi 7 651 7 422 6 531 7 316 7 800 5
10I Infektiosairaudet 590 694 634 684 720 4
10M Nefrologia 2 735 3 467 2 940 3 510 3 900 12
10K Kardiologia (Sydänsairaala) 8 685 9 558 8 282 9 863 10 500 10

15 Akuuttilääketiede 143 334 305 309 310 -7
15E Akuuttilääketiede/esh 16 672 19 332 19 815 17 611 17 560 -9
15Y Akuuttilääketiede/pth 27 625 24 849 13 068 27 209 27 130 9

Akuuttilääketiede yhteensä 44 440 44 515 33 188 45 129 45 000 1
40 Lastentaudit 11 092 11 809 8 641 11 500 11 500 -3
60 Ihotaudit ja allergologia 11 370 12 021 8 869 11 473 12 300 2
65 Syöpätaudit 8 102 9 026 7 836 9 117 9 600 6
77 Neurologia 9 518 8 541 7 048 8 592 9 800 15
78 Lastenneurologia 3 898 4 125 2 950 4 116 3 800 -8
80 Keuhkosairaudet 10 457 12 361 10 502 12 147 12 600 2
96 Fysiatria 9 977 8 646 7 261 8 527 8 200 -5
97 Geriatria 299 329 391 284 450 37
Konservatiivinen tulosalue yhteensä 162 689 168 309 135 434 168 488 175 770 4

Konservatiivinen tulosalue hoitojaksot Toteuma 2018 Toteuma 2019
Toteuma

1-10/2020
Suunnite 2020 Suunnite 2021

Muutos %
Suunnite 2021

/ Toteuma
2019

Akuuttilääketiede, tarkkailu 6 394 6 017 3 299 6 088 6 200 3
Syöpätaudit 41 58 33 61 50 -14

Sisätaudit (ilman kardiologiaa) 1 828 1 923 1 721 1 915 1 960 2
Kardiologia 1 059 977 852 981 940 -4

Sisätaudit yhteensä 2 887 2 900 2 573 2 896 2 900 0
Keuhkosairaudet 614 745 623 764 750 1
Neurologia 1 206 1 191 892 1 223 1 240 4
Ihotaudit 16 18 8 20 15 -17
Lastentaudit 1 033 1 010 670 953 1 020 1
Lastenneurologia 8 17 6 11 15 -12
Yhteensä 12 199 11 956 8 104 12 016 12 190 2

Konservatiivinen tulosalue hoitopäivät Toteuma 2018 Toteuma 2019
Toteuma

1-10/2020
Suunnite 2020 Suunnite 2021

Muutos %
Suunnite 2021

/ Toteuma
2019

Akuuttilääketiede, tarkkailu 6 477 6 158 3 315 6 240 6 345 3
Syöpätaudit 148 221 138 217 190 -14

Sisätaudit ilman kardiologiaa 9 759 10 059 7 703 9 945 9 290 -8
Kardiologia (Sydänsairaala) 4 405 3 686 3 104 3 720 4 455 21

Sisätaudit yhteensä 14 164 13 745 10 807 13 665 13 745 0
Keuhkosairaudet 3 212 3 776 3 123 3 809 3 800 1
Neurologia 7 233 7 476 5 297 7 547 7 785 4
Ihotaudit 151 185 108 181 155 -16
Lastentaudit 2 632 2 429 1 786 2 323 2 455 1
Lastenneurologia 12 30 10 28 25 -17
Yhteensä 34 029 34 020 24 584 34 010 34 500 1
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6.2.2 Konservatiivisen tulosalueen tuloslaskelmat 2021

Taulukko: Tulosalueen ulkoinen tuloslaskelma.

Taulukko: Tulosalueen tuloslaskelma, sisältää sisäiset erät ja vyörytykset.

TP 2019 Alkuperäinen
TA 2020

Muutettu TA
2020

TA 2021 sis.
covid-19-

kustannukset

Covid-19-
kustannukset

2021

Muutos %
TA 2021/
TP 2019

Muutos %
TA 2021/
Alkuper.
TA 2020

Muutos %
TA 2021/
Muutettu
TA 2020

KONSERVATIIVINEN TULOSALUE 10
TOIMINTATUOTOT 123 770 830 127 908 240 134 658 182 134 268 968 3 152 000 8,48 4,97 -0,29

Myyntituotot 118 912 862 122 855 240 127 436 182 126 112 968 6,05 2,65 -1,04
Jäsenkunt. maksuos. ja korv. ky:lle 75 216 000 78 006 000 82 118 942 81 610 000 8,50 4,62 -0,62
Jäsenkuntien jäsenmaksut 7 695 380 7 964 000 8 864 000 8 203 000 6,60 3,00 -7,46
Jäsenkuntien maksuosuudet ulkop. laitokset 15 656 000 17 994 000 17 994 000 17 633 000 12,63 -2,01 -2,01

Maksutuotot 4 722 718 4 977 000 4 387 000 4 840 000 2,48 -2,75 10,33
Tuet ja avustukset 2 800 2 759 000 3 152 000 3 152 000 112 471,43 14,24
Vuokratuotot 6 705 6 000 6 000 3 000 -55,26 -50,00 -50,00
Muut toimintatuotot 125 745 70 000 70 000 161 000 28,04 130,00 130,00

TOIMINTAKULUT -116 179 930 -114 046 720 -118 930 020 -119 833 119 -3 152 000 3,14 5,07 0,76
Henkilöstökulut -32 219 982 -32 112 150 -34 887 450 -34 328 900 -1 212 000 6,55 6,90 -1,60

Palkat ja palkkiot yhteensä -26 769 388 -26 545 350 -28 846 250 -28 432 200 -1 006 100 6,21 7,11 -1,44
Henkilösivukulut -5 450 595 -5 566 800 -6 041 200 -5 896 700 -205 900 8,18 5,93 -2,39

Palvelujen ostot, joista -71 124 499 -69 888 570 -70 786 570 -72 674 219 -1 300 000 2,18 3,99 2,67
Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa -19 710 920 -17 994 000 -17 390 000 -17 633 000 -10,54 -2,01 1,40

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 491 442 -11 852 000 -13 062 000 -12 545 000 -640 000 0,43 5,85 -3,96
Vuokrat -244 372 -193 000 -193 000 -274 000 12,12 41,97 41,97
Muut toimintakulut -99 634 -1 000 -1 000 -11 000 -88,96 1 000,00 1 000,00

TOIMINTAKATE 7 590 900 13 861 520 15 728 162 14 435 849 0 90,17 4,14 -8,22
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -1 334 -108 000 -108 000 0 -100,00 -100,00 -100,00
VUOSIKATE 7 589 567 13 753 520 15 620 162 14 435 849 0 90,21 4,96 -7,58
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -387 510 -317 500 -392 500 -520 000 34,19 63,78 32,48
TILIKAUDEN TULOS 7 202 057 13 436 020 15 227 662 13 915 849 0 93,22 3,57 -8,61
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 7 202 057 13 436 020 15 227 662 13 915 849 0 93,22 3,57 -8,61
VYÖRYTYSERÄT -12 356 785 -12 921 264 -12 921 264 -13 878 555 12,32 7,41 7,41
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -5 154 728 514 756 2 306 398 37 294 0 -100,72 -92,76 -98,38
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6.3 Psykiatrian tulosalue

Psykiatrian tulosalueella on toimintaa Hämeenlinnan ja Riihimäen yksi-
köissä.

Tulosalueeseen kuuluvat
 Aikuispsykiatrian avohoito
 Psykiatrian osastohoito
 Nuorisopsykiatria
 Lastenpsykiatria

Tulosalueen osastot ovat
 Osasto P2 Aikuispsykiatrian akuuttiosasto
 Osasto P3P Aikuispsykiatrian akuuttiosasto
 Osasto P4K Aikuispsykiatrian kuntoutusosasto
 Osasto P5 Aikuispsykiatrian akuuttiosasto
 P6 Nuorisopsykiatrian osasto
 Lastenpsykiatrian osasto
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6.3.1 Psykiatrian tulosalueen toimintasuunnitelma 2021

Asiakkaat – laadukas hoito – sinua kuunnellen

Tavoite Toimintasuunnitelma (vastuuhenkilö, -t)

Sujuva ja oikea-aikainen hoitoon pääsy
Lähetteet käsitellään useamman kerran viikossa

 säännöllinen kuukausiseuranta ja tarvittaessa toi-
menpiteet (ylilääkäri / tulosalueylilääkäri)

Potilaat saavat tarpeen mukaisen hoi-
don oikea-aikaisesti oikeassa paikassa

Hoitomenetelmät ovat näyttöön perustuvia (esimiehet)
 henkilöstön jatkuva koulutus, osaamisen ylläpito ja

uusien menetelmien käyttöönotto
 palvelupolkujen kuvaaminen aloitettu

Potilaan ja läheisten osallistaminen ja kuuleminen hoidon
aikana (kaikki hoitoon osallistuvat)

 hoidon yksilöllinen suunnittelu; jokaisella potilaalla
on hoitosuunnitelma (ylilääkäri, osastonhoitaja)

 potilaan oma näkemys hoidosta kirjattuna (kaikki
hoitoon osallistuvat)

 mahdollisuus etävastaanottoihin (esimiehet)

Pakon käytön vähentäminen (kaikki hoitoon osallistuvat)
 rajoitustoimenpiteiden seuranta johtoryhmässä

säännöllisesti, tarvittaessa puuttuminen havaittuihin
muutoksiin (tulosaluejohto)

 hoitokulttuurin kehittäminen (esimiehet)
 itsemääräämisoikeuden huomioiminen (kaikki hoi-

toon osallistuvat)

Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen toiminnassa (esi-
miehet)

 kokemusasiantuntija mukana kehittämistyössä ja
arjen toiminnassa

Sujuva yhteistyö muiden potilasta palvelevien tahojen
kanssa (esimiehet)

Covid-19 valmiuden ylläpitäminen
 säännöllinen seuranta ja tarvittaessa toimenpiteet

(tulosaluejohto)

Hoito on turvallista Potilasturvallisuus (esimiehet)
 omavalvontasuunnitelma käytössä yksiköissä, seu-

ranta johtoryhmässä säännöllisesti (tulosaluejohto)
 väkivaltatilanteiden ennakointi; sisäinen ja ulkoinen

koulutus
 potilaiden roolin vahvistaminen turvallisuuden kehit-

tämisessä
 potilasturvallisuus- ja lääketurvallisuuskävelyt toteu-

tuvat yksiköissä suunnitelmallisesti
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 laiteturvallisuus huomioidaan TLT-projektin mukai-
sesti

 tilariskien arviointi ja tarv. toimenpiteet

Asiakaspalvelun parantaminen
Toimimme – sinua kuunnellen – arvon konkretisointi asia-
kaspalvelussa / yksikkö (esimiehet)

Asiakaspalautteen säännöllinen kerääminen ja saadun pa-
lautteen perusteella toiminnan kehittäminen yksiköissä
(esimiehet)

 raportit käsitellään yksiköiden ja tulosalueen johto-
ryhmässä säännöllisesti (esimiehet, tulosaluejohto)
ja yksiköiden omissa henkilöstöryhmissä (esimie-
het)

Potilaiden kuuleminen ja kokemusasiantuntijoiden koke-
musten hyödyntäminen (esimiehet)

 potilaan omat näkemykset hoidosta kirjattuna
(kaikki hoitoon osallistuvat)

 kokemusasiantuntijatoiminnan vakiinnuttaminen yk-
siköiden toiminnassa (esimiehet)



Seurantamittarit

Lähetteiden käsittelyaika Lähetteistä 90 % käsitellään alle 3 pv

Hoidon saatavuus Ensikäynnin odotusaika, mediaani alle 20 pv

Asiakaspalaute Monikanavainen asiakaspalaute käytössä ja sen pohjalta
tehdyt toiminnan kehittämiset raportoidaan kuukausittain

 80 % suosittelee meitä läheisilleen
 hoitokokemus osastot (ka) 4,0 ja poliklinikat (ka) 4,5
 läheisen kokemus (ka) 4,5

Kantelut, muistutukset Laskusuunta vuoteen 2020 verrattuna

Haittatapahtumat

Haittatapahtumailmoitusten määrä ei laske yli 5 % vuoteen
2020 verrattuna

 läheltä piti- tavoitteena 60 %
 tapahtui potilaalle- tavoitteena 40 %
 lääkepoikkeamatapahtumissa laskusuunta v. 2020

verrattuna
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Henkilöstö – palkitseva työ

Tavoite Toimintasuunnitelma (vastuuhenkilö, -t)

Ammattitaitoinen ja motivoitunut henki-
löstö

Työntekijöiden perehdyttäminen työtehtäviin suunnitelmal-
lista (esimiehet)

 perehdytykseen selkeä yhdenmukainen rakenne
 sähköisen perehdytysohjelman hyödyntäminen

Näyttöön perustuvat koulutukset koulutussuunnitelman
mukaisesti, perustehtävää tukien (esimiehet)

Kehityskeskustelut säännöllisesti ja työnohjaukset toteutu-
vat tarpeen mukaan (esimiehet)

Turvallinen työympäristö
Yksikkökohtaiset ajantasaiset riskiarvioinnit, tavoitteena
tunnistaa suurimmat riskit ja niiden pienentäminen/poista-
minen (esimiehet)

Mapa-koulutukset ja kertaamiset toteutuvat säännöllisesti
(esimiehet)

Tilariskejä arvioidaan ja tarvittaessa ongelmiin puututaan
työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa yhteistyössä (esi-
miehet)

Houkutteleva ja arvostava työyhteisö
Onnistumme – aina yhdessä – arvon konkretisointi yksi-
köissä (esimiehet)

Yksikkökohtaiset ajantasaiset työhyvinvointisuunnitelmat ja
niissä sovittujen toimenpiteiden toteuttaminen (esimiehet)

Kannustava ja tukeva työyhteisö henkilöstön kesken sekä
henkilöstön ja esimiesten välillä (koko henkilöstö)

 moniammatilliset henkilöstöryhmät toteutuvat sään-
nöllisesti (esimiehet)

 viestintä avointa ja toiminta läpinäkyvää (koko hen-
kilöstö)

 henkilöstön osallistaminen toiminnan ja työyhteisön
kehittämiseen (esimiehet)

Seurantamittarit

Koulutuspäivät / henkilö
Koulutuspäivät toteutuvat tehtävästä riippuen 3–10 pv/v

Perehdyttäminen Palaute toteutuneesta perehdytyksestä, intro-perehdytys-
ohjelman hyödyntäminen 20 %:lla uusista työntekijöistä

Kehityskeskustelut Kehityskeskustelut toteutuneet 80 % / yksikön pitkäaikai-
nen henkilöstö/v

Sairauspoissaolot/henkilö/v Laskusuunta v. 2020 verrattuna
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Työtapaturmat/henkilö,
väkivaltailmoitukset

Laskusuunta v. 2020 verrattuna

Jokaisen tulosyksikön ja tulosalueen
johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti,
henkilöstöryhmät säännöllisesti

Julkaistut muistiot (määrä)

Kumppanuudet – yhdessä arvoa asiakkaalle

Tavoite Toimintasuunnitelma (vastuuhenkilö, -t)

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

Toimivien ja saumattomien hoitoketjujen kehittäminen yh-
teistyöverkostojen kesken (perusterveydenhuolto, erikois-
sairaanhoito, yliopistosairaala, yksityissektori, sosiaali-
toimi, sivistystoimi, päihdepalvelut ja 3. sektori) (tulosalue-
johto, esimiehet)

 säännölliset yhteistyöpalaverit
 yhteiset kehittämis- ja yhteistyökohteet
 selkeä työnjako

Selkeät ja toimivat sopimukset Perusteltu ostopalvelun käyttö kaikilla psykiatrian erikois-
aloilla

Seurantamittarit

Suunnitelmallisesti toteutuneen yhteis-
työn arviointi yhteistyökumppaneiden
kanssa

Toteutuneet yhteistyökokoukset (määrä)

Lähetemäärien seuranta
Hoitoonpääsyaikojen ja lähetteiden käsittelyaikojen seu-
ranta. Edellisen vuoden taso tai lyhyempi.

Sopimukset Sopimusten noudattaminen, tarv. reklaamatiot
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Sijoitus terveyteen

Tavoite Toimintasuunnitelma (vastuuhenkilö, -t)

Toiminta on kestävällä pohjalla nyt ja
tulevaisuudessa

Palvelutarpeen ennakointi- tiedämme mitä tarvitaan (ylilää-
kärit/tulosalueylilääkäri)

 toiminnan säännöllinen seuranta ja tarv. korjaavat
toimenpiteet, jatkuva kehittäminen

Resurssien tehokas/järkevä käyttö – tuottavuuden kasvu
(tulosaluejohto)

 yksiköille konkreettiset toimintatavoitteet

Talouden tasapainossa pysyminen ja tarvittaessa korjaa-
vien toimenpiteiden tekeminen (esimiehet, tulosaluejohto)

Toimiva ja perusteltu työnjako ulkopuolisten sairaaloiden
kanssa huomioiden esim. sijoitetut alaikäiset ja THL:n hoi-
toon määräämät asiakkaat (ylilääkärit, tulosalueylilääkäri)

Uskallamme toimia – koko sydämellä – arvon konkreti-
sointi

Seurantamittarit

Toimintatuotot- ja kulut Pysytään talousarviossa (normaalitoiminta)

Vapaa valinta
Vapaa valinta ei kasva vuoden 2020 tasosta

Ostot ulkopuolisista sairaaloista Ostot eivät kasva vuoden 2020 tasosta

Psykiatrian tulosalueen palvelut 2021

Psykiatrinen tulosalue kuntalaskutettavat
käynnit Toteuma 2018 Toteuma 2019

Toteuma
1-10/2020

Suunnite 2020 Suunnite 2021

Muutos %
Suunnite 2021

/ Toteuma
2019

70 Psykiatria 36 305 38 545 28 168 38 183 37 500 -3
74 Nuorisopsykiatria 12 142 13 390 11 131 13 231 13 500 1
75 Lastenpsykiatria 4 474 4 714 4 588 4 541 5 050 7
Psykiatrinen tulosalue yhteensä 52 921 56 649 43 887 55 955 56 050 -1

Psykiatrinen tulosalue hoitojaksot Toteuma 2018 Toteuma 2019 Toteuma
1-10/2020

Suunnite 2020 Suunnite 2021

Muutos %
Suunnite 2021

/ Toteuma
2019

Aikuispsykiatria 873 846 479 895 720 -15
Nuorisopsykiatria 179 213 126 200 200 -6
Lastenpsykiatria 62 55 47 51 55 0
Yhteensä 1 114 1 114 652 1 145 975 -12
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 6.3.2 Psykiatrian tulosalueen tuloslaskelmat 2021

Taulukko:.Tulosalueen ulkoinen tuloslaskelma

Taulukko: Tulosalueen tuloslaskelma, sisältää sisäiset erät ja vyörytykset

Psykiatrian tulosalue hoitopäivät Toteuma 2018 Toteuma 2019
Toteuma

1-10/2020
Suunnite 2020 Suunnite 2021

Muutos %
Suunnite 2021

/ Toteuma
2019

Aikuispsykiatria 18 638 18 396 13 298 18 149 17 900 -3
Nuorisopsykiatria 2 757 2 986 2 355 2 804 3 010 1
Lastenpsykiatria 1 234 1 229 929 1 191 1 310 7
Yhteensä 22 629 22 611 16 582 22 144 22 220 -2

TP 2019 Alkuperäinen
TA 2020

Muutettu TA
2020 TA 2021 sis.

covid-19-
kustannukset

Covid-19-
kustannukset

2021

Muutos %
TA 2021/ TP

2019

Muutos %
TA 2021/

Alkuper. TA
2020

Muutos %
TA 2021/

Muutettu TA
2020

PSYKIATRIAN TULOSALUE 10
TOIMINTATUOTOT 26 916 325 28 393 000 29 020 454 28 710 000 20 000 6,66 1,12 -1,07

Myyntituotot, joista 26 465 013 27 967 000 28 579 454 28 223 000 6,64 0,92 -1,25
Jäsenkunt. maksuos. ja korv. ky:lle 22 522 000 23 701 000 24 517 454 23 691 000 5,19 -0,04 -3,37
Jäsenkuntien maksuosuudet ulkop. laitokset 2 826 000 3 315 000 3 315 000 3 416 000 20,88 3,05 3,05

Maksutuotot 443 804 425 000 147 000 455 000 2,52 7,06 209,52
Tuet ja avustukset 1 500 293 000 20 000 20 000 1 233,74 -93,17
Muut toimintatuotot 6 007 1 000 1 000 12 000 99,76 1 100,00 1 100,00

TOIMINTAKULUT -20 731 390 -20 940 700 -20 996 700 -21 224 400 -20 000 2,38 1,35 1,08
Henkilöstökulut -13 248 812 -13 672 400 -13 772 400 -13 657 200 3,08 -0,11 -0,84

Palkat ja palkkiot yhteensä -11 007 188 -11 306 000 -11 386 000 -11 309 200 2,74 0,03 -0,67
Henkilösivukulut -2 241 624 -2 366 400 -2 386 400 -2 348 000 4,75 -0,78 -1,61

Palvelujen ostot, joista -6 438 347 -6 264 300 -6 170 300 -6 538 200 1,55 4,37 5,96
Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa -3 641 067 -3 315 000 -3 219 000 -3 416 000 -6,18 3,05 6,12

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370 162 -400 000 -450 000 -352 000 -20 000 -4,91 -12,00 -21,78
Vuokrat -668 465 -601 000 -601 000 -676 000 1,13 12,48 12,48
Muut toimintakulut -5 604 -3 000 -3 000 -1 000 -82,16 -66,67 -66,67

TOIMINTAKATE 6 184 935 7 452 300 8 023 754 7 485 600 0 21,03 0,45 -6,71
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -18 0 -100,00
VUOSIKATE 6 184 917 7 452 300 8 023 754 7 485 600 0 21,03 0,45 -6,71
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -15 913 -17 000 -17 000 -15 000 -5,74 -11,76 -11,76
TILIKAUDEN TULOS 6 169 003 7 435 300 8 006 754 7 470 600 0 21,10 0,47 -6,70
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 6 169 003 7 435 300 8 006 754 7 470 600 0 21,10 0,47 -6,70

TP 2019 Alkuperäinen
TA 2020

Muutettu TA
2020

TA 2021 sis.
covid-19-

kustannukset

Covid-19-
kustannukset

2021

Muutos %
TA 2021/ TP

2019

Muutos %
TA 2021/

Alkuper. TA
2020

Muutos %
TA 2021/

Muutettu TA
2020

PSYKIATRIAN TULOSALUE 10
TOIMINTATUOTOT 26 950 765 28 393 000 29 020 454 28 710 000 20 000 6,53 1,12 -1,07

Myyntituotot 26 499 453 27 967 000 28 579 454 28 223 000 6,50 0,92 -1,25
Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta 20 950 6 000 6 000 37 000 76,61 516,67 516,67

Jäsenkunt. maksuos. ja korv. ky:lle 22 522 000 23 701 000 24 517 454 23 691 000 5,19 -0,04 -3,37
Jäsenkuntien maksuosuudet ulkop. laitokset 2 826 000 3 315 000 3 315 000 3 416 000 20,88 3,05 3,05

Maksutuotot 443 804 425 000 147 000 455 000 2,52 7,06 209,52
Tuet ja avustukset 1 500 293 000 20 000 20 000 1 233,74 -93,17
Muut toimintatuotot 6 007 1 000 1 000 12 000 99,76 1 100,00 1 100,00

TOIMINTAKULUT -21 838 185 -21 942 006 -21 998 006 -21 944 137 -20 000 0,49 0,01 -0,24
Henkilöstökulut -13 248 812 -13 672 400 -13 772 400 -13 657 200 3,08 -0,11 -0,84

Palkat ja palkkiot yhteensä -11 007 188 -11 306 000 -11 386 000 -11 309 200 2,74 0,03 -0,67
Henkilösivukulut -2 241 624 -2 366 400 -2 386 400 -2 348 000 4,75 -0,78 -1,61

Palvelujen ostot, joista -7 545 142 -7 265 606 -7 171 606 -7 257 937 -3,81 -0,11 1,20
Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa -3 641 067 -3 315 000 -3 219 000 -3 416 000 -6,18 3,05 6,12

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370 162 -400 000 -450 000 -352 000 -20 000 -4,91 -12,00 -21,78
Vuokrat -668 465 -601 000 -601 000 -676 000 1,13 12,48 12,48
Muut toimintakulut -5 604 -3 000 -3 000 -1 000 -82,16 -66,67 -66,67

TOIMINTAKATE 5 112 579 6 450 994 7 022 448 6 765 863 0 32,34 4,88 -3,65
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -18 0 -100,00
VUOSIKATE 5 112 562 6 450 994 7 022 448 6 765 863 0 32,34 4,88 -3,65
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -15 913 -17 000 -17 000 -15 000 -5,74 -11,76 -11,76
TILIKAUDEN TULOS 5 096 648 6 433 994 7 005 448 6 750 863 0 32,46 4,92 -3,63
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 5 096 648 6 433 994 7 005 448 6 750 863 0 32,46 4,92 -3,63
VYÖRYTYSERÄT -5 316 643 -6 233 596 -6 233 596 -6 695 835 25,94 7,42 7,42
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -219 995 200 398 771 852 55 028 0 -125,01 -72,54 -92,87
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6.4 Tukipalvelujen tulosalue

Tukipalvelujen tulosalue muodostuu seuraavista palveluista:

Hoidon tukipalvelut
- Palveluneuvonta
- Sihteerityön yksikkö
- Sairaalahuolto
- Välinehuolto

Tietotekniikkapalvelut

Talous- ja materiaalihallinto
- Laskentapalvelut
- Tekstiilihuolto
- Materiaalitoiminnot
- Kahviotoiminta

Tekniset palvelut

Henkilöstöpalvelut
- Henkilöstöpalvelut
- Koulutuspalvelut
- Yhteistoiminta
- Rekrytointipalvelut
- Työterveyshuolto
- Virkistystoiminta

Asunnot

6.4.1 Tukipalvelujen tulosalueen toimintasuunnitelma 2021

Asiakkaat – laadukas hoito -  sinua kuunnellen

SHP Strateginen ta-
voite ja keskeiset
osa-alueet

Jokainen asiakas kohdataan ja hoidetaan yksilönä
 Sujuva ja oikea-aikainen hoitoonpääsy
 Tieto hoidon etenemisestä
 Monimuotoiset sähköiset palvelut
 Osallistava ja vuorovaikutteinen asiakkuus
 Näyttöön perustuva hoito-laadukas ja turvallinen

SHP / tulosyksikkö /
tulosalue: tavoitteet
ja toteuttamissuunni-
telma

 Tukipalvelut tukee sairaanhoitopiirin muiden yksiköiden toi-
mintaa ja potilaan hoitoa mm. digitaalisilla palveluilla

 Tuetaan asiantuntijuudella hyvän palvelukokemuksen toteu-
tumista

 Rakennusten ja niiden laitteiden ja järjestelmien toimivuuden
turvaaminen ja kehittäminen.

Seuranta- mittarit
 IT-järjestelmien versiopäivitysten läpimenoaika tavoite on

alle 5 tuntia
 Palvelutasokyselyissä palvelun laatu on vähintään 4 (as-

teikolla 1-5)
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 Kaikki asiakaspalautteet (ulkoiset ja sisäiset asiakkaat) ja nii-
hin liittyvät kehittämisehdotukset käsitellään yksiköissä .

 eKirje on otettu käyttöön (kutsukirje potilaille)

Henkilöstö – palkitseva työ

SHP Strateginen ta-
voite ja keskeiset
osa-alueet

Houkutteleva ja arvostava työyhteisö, jossa osaajat voivat vai-
kuttaa työnsä sisältöön

 Matala hierarkia
 Oman työn kehittäminen ja jatkuva oppiminen
 Elämän ja työn yhteensovittaminen joustavasti
 Arvostava työyhteisö

SHP / tulosyksikkö /
tulosalue: tavoitteet
ja toteuttamissuunni-
telma

 Työterveyslaitoksen työhyvinvointikyselyn toteutus ja tulos-
ten hyödyntäminen.

 Lisätään henkilöstön koulutusmahdollisuuksia vuoden 2021
koulutussuunnitelmassa.

 Henkilöstön ja esimiesten keskinäistä luottamusta ja arvos-
tusta ylläpidetään välittömällä vuorovaikutuksella ja avoi-
mella palautteen-antokulttuurilla.

 Yksilöllisten keinojen käyttö työhyvinvoinnin edistämiseksi;
etätyö, työnkierto, osa-aikaisuus

Seuranta- mittarit

 Työhyvinvointikysely, jatkotoimenpiteiden laadinta ja seu-
ranta

 Kehityskeskusteluiden toteuma 100 %.
 Lyhyet sairauspoissaolot vähenevät vuoden 2020 tasosta
 Toteutuneet koulutuspäivät henkilöä kohti.

Kumppanuudet – yhdessä arvoa asiakkaalle

SHP Strateginen ta-
voite

Kumppanuuksien ja verkoston avulla varmistamme strategis-
ten tavoitteiden saavuttamisen

SHP / tulosyksikkö /
tulosalue: tavoitteet
ja toteuttamissuunni-
telma

 Toiminnan kehittäminen yhteistyössä kumppaneiden kanssa
 Verkostoituminen muiden sairaanhoitopiirien kanssa
 Oppilaitosyhteistyö
 Tarjotaan palveluja muille sairaanhoitopiirin yksiköille palve-

lukysynnän ja – tarpeen mukaan.
 Ollaan aloitteellisesti mukana Assi-sairaalan ja Tähtisairaa-

lan toiminnan kehittämisessä

Seuranta- mittarit  Haipro-ilmoitukset käsitellään 100 % ja tarvittavat korjaustoi-
met tehdään
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 Tietohallinnon kustannusten seuranta-arviot tehdään kuu-
kausittain

 Palvelutasokyselyiden tulos vähintään 4 (asteikolla 1-5)
 Opiskelijapalautteet kerätään systemaattisesti

Sijoitus terveyteen

SHP Strateginen ta-
voite ja keskeiset
osa-alueet

Toiminta on kestävällä pohjalla nyt ja tulevaisuudessa
 Olemme hyvän hoidon edelläkävijä- tekemisemme perustuu

tutkittuun tietoon
 Ennakoimme palvelutarpeen -  tiedämme mitä tarvitaan
 Käytämme resurssit tehokkaasti/järkevästi – tuottavuuden

kasvu
 Pidämme talouden tasapainossa
 Toimimme kestävän kehityksen periaatteella
 Elinvoimaa Hämeeseen

SHP / tulosyksikkö /
tulosalue: tavoitteet
ja toteuttamissuunni-
telma

 Talouden, tuottavuuden ja hoidon vaikuttavuuden seurantaa
kehitetään.

 HR-raportointi kytketään talouden ja toiminnan raportointiin
 Hankintojen suunnittelu, aikataulutus ja toteuttaminen teh-

dään yhteistyössä yksiköiden ja yhteistyökumppaneiden
kanssa

 Kestävä kehitys huomioidaan vähentämällä jätteitä ja  tehos-
tamalla. kierrätystä

 Etätyön lisääminen

Seuranta- mittarit

 Talousarviossa pysyminen
 Tuottavuusmittarit on suunniteltu ja otettu käyttöön
 Hankintoja koskeva suunnitelma on laadittu ja hankinnat teh-

dään sen mukaisesti
 Kestävän kehityksen periaatteet on laadittu
 Etätyön määrää on lisätty suunnitellusti
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6.4.2 Tukipalvelujen tulosalueen tuloslaskelmat 2021

Taulukko: Tulosalueen ulkoinen tuloslaskelma

Taulukko: Tulosalueen tuloslaskelma, sisältää sisäiset erät ja vyörytykset

TP 2019 Alkuperäinen
TA 2020

Muutettu TA
2020

TA 2021 sis.
hoitovelan

purku ja covid-
19-

kustannukset

Hoitovelan
purku 2021

Covid-19-
kustannuk
set 2021

Muutos
%

TA 2021/
TP 2019

Muutos
%

TA 2021/
Alkuper.
TA 2020

Muutos
%

TA 2021/
Muutettu
TA 2020

TUKIPALVELUJEN TULOSALUE 10
TOIMINTATUOTOT 9 033 733 8 413 000 9 205 000 8 760 000 95 000 439 000 -3,03 4,12 -4,83

Myyntituotot, joista 3 769 585 3 860 000 3 860 000 3 534 000 -6,25 -8,45 -8,45
Jäsenkunt. maksuos. ja korv. ky:lle 128 935 100 000 100 000 100 000 -22,44 0,00 0,00

Maksutuotot 268 0 0 -100,00
Tuet ja avustukset 486 844 498 000 1 290 000 1 033 000 95 000 439 000 112,18 107,43 -19,92
Vuokratuotot 3 190 998 3 100 000 3 100 000 3 047 000 -4,51 -1,71 -1,71
Muut toimintatuotot 1 586 039 955 000 955 000 1 146 000 -27,74 20,00 20,00

TOIMINTAKULUT -42 181 601 -40 801 200 -42 257 200 -43 065 200 -95 000 -439 000 2,09 5,55 1,91
Henkilöstökulut -20 945 469 -20 867 000 -21 827 000 -21 989 200 -95 000 -368 000 4,98 5,38 0,74

Palkat ja palkkiot yhteensä -14 829 524 -14 521 600 -15 321 600 -15 362 200 -72 000 -277 000 3,59 5,79 0,26
Henkilösivukulut -6 115 945 -6 345 400 -6 505 400 -6 627 000 -23 000 -91 000 8,36 4,44 1,87

Palvelujen ostot -14 035 522 -12 224 200 -12 420 200 -13 664 000 -60 000 -2,65 11,78 10,01
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 808 260 -5 238 000 -5 538 000 -5 120 000 -11 000 6,48 -2,25 -7,55
Vuokrat -1 268 349 -1 430 000 -1 430 000 -1 263 000 -0,42 -11,68 -11,68
Muut toimintakulut -1 124 001 -1 042 000 -1 042 000 -1 029 000 -8,45 -1,25 -1,25

TOIMINTAKATE -33 147 868 -32 388 200 -33 052 200 -34 305 200 0 3,49 5,92 3,79
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 380 125 634 000 634 000 484 000 27,33 -23,66 -23,66
VUOSIKATE -32 767 744 -31 754 200 -32 418 200 -33 821 200 0 3,21 6,51 4,33
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -8 415 142 -9 736 000 -9 736 000 -10 847 000 28,90 11,41 11,41

Suunnitelman mukaiset poistot -7 415 142 -7 736 000 -7 736 000 -7 847 000 5,82 1,43 1,43
Kertaluonteiset poistot -1 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -3 000 000 200,00 50,00 50,00

TILIKAUDEN TULOS -41 182 886 -41 490 200 -42 154 200 -44 668 200 0 8,46 7,66 5,96
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET 231 797 210 000 210 000 210 000 -9,40 0,00 0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -40 951 088 -41 280 200 -41 944 200 -44 458 200 0 8,56 7,70 5,99

TP 2019 Alkuperäinen
TA 2020

Muutettu TA
2020

TA 2021 sis.
hoitovelan

purku ja covid-
19-

kustannukset

Hoitovelan
purku 2021

Covid-19-
kustannukset

2021

Muutos %
TA 2021/
TP 2019

Muutos %
TA 2021/
Alkuper.
TA 2020

Muutos %
TA 2021/
Muutettu
TA 2020

TUKIPALVELUJEN TULOSALUE 10
TOIMINTATUOTOT 13 665 004 13 052 056 13 844 056 13 618 248 95 000 439 000 -0,34 4,34 -1,63

Myyntituotot 8 400 856 8 499 056 8 499 056 8 392 248 -0,10 -1,26 -1,26
Jäsenkunt. maksuos. ja korv. ky:lle 128 935 100 000 100 000 100 000 -22,44 0,00 0,00

Maksutuotot 268 0 0 -100,00
Tuet ja avustukset 486 844 498 000 1 290 000 1 033 000 95 000 439 000 112,18 107,43 -19,92
Vuokratuotot 3 190 998 3 100 000 3 100 000 3 047 000 -4,51 -1,71 -1,71
Muut toimintatuotot 1 586 039 955 000 955 000 1 146 000 -27,74 20,00 20,00

TOIMINTAKULUT -42 182 159 -40 801 855 -42 257 855 -43 065 721 -95 000 -439 000 2,09 5,55 1,91
Henkilöstökulut -20 945 469 -20 867 000 -21 827 000 -21 989 200 -95 000 -368 000 4,98 5,38 0,74

Palkat ja palkkiot yhteensä -14 829 524 -14 521 600 -15 321 600 -15 362 200 -72 000 -277 000 3,59 5,79 0,26
Henkilösivukulut -6 115 945 -6 345 400 -6 505 400 -6 627 000 -23 000 -91 000 8,36 4,44 1,87

Palvelujen ostot -14 036 080 -12 224 855 -12 420 855 -13 664 521 -60 000 -2,65 11,78 10,01
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 808 260 -5 238 000 -5 538 000 -5 120 000 -11 000 6,48 -2,25 -7,55
Vuokrat -1 268 349 -1 430 000 -1 430 000 -1 263 000 -0,42 -11,68 -11,68
Muut toimintakulut -1 124 001 -1 042 000 -1 042 000 -1 029 000 -8,45 -1,25 -1,25

TOIMINTAKATE -28 517 155 -27 749 799 -28 413 799 -29 447 473 0 0 3,26 6,12 3,64
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 384 927 634 000 634 000 484 000 25,74 -23,66 -23,66
VUOSIKATE -28 132 228 -27 115 799 -27 779 799 -28 963 473 0 0 2,95 6,81 4,26
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -8 415 142 -9 736 000 -9 736 000 -10 847 000 28,90 11,41 11,41

Suunnitelman mukaiset poistot -7 415 142 -7 736 000 -7 736 000 -7 847 000 5,82 1,43 1,43
Kertaluonteiset poistot -1 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -3 000 000 200,00 50,00 50,00

TILIKAUDEN TULOS -36 547 370 -36 851 799 -37 515 799 -39 810 473 0 0 8,93 8,03 6,12
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET 231 797 210 000 210 000 210 000 -9,40 0,00 0,00

Poistoeron muutos 211 269 210 000 210 000 210 000 -0,60 0,00 0,00
Rahastojen muutos 20 528 -100,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -36 315 572 -36 641 799 -37 305 799 -39 600 473 0 0 9,05 8,07 6,15
VYÖRYTYSERÄT 33 682 322 36 369 270 36 369 270 39 365 304 16,87 8,24 8,24
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -2 633 251 -272 529 -936 529 -235 169 0 0 -91,07 -13,71 -74,89
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6.5 Yhtymähallinto

Yhtymähallinnon talousarvio muodostuu seuraavista kustannuspai-
koista:

Sairaanhoitopiirin yhteiset
- Luottamushenkilöhallinto
- Yhtymähallinto
- Perusterveydenhuollon yksikkö
- Kehittämisyksikkö
- Potilasasiamiesyksikkö
- Tietopalveluyksikkö
- Viestintäyksikkö

Hallintopalvelut
- Hallintopalvelut
- Potilasasiakirja-arkisto
- Turvallisuusyksikkö

Yhtymähallinnon talousarviossa käsitellään sairaanhoitopiirin yhteisiä
kustannuksia, ylimmän johdon palkat ja sairaanhoitopiirin johtajan suo-
rien alaisten johtamien yksiköiden kustannukset siltä osin kuin ne eivät
kuulu tulosalueille.

Kuntayhtymän hallintosäännön 7 §:ssä luetellaan sairaanhoitopiirin joh-
tajan ja hänen alaistensa suorat alaiset siltä osin kuin päätösvallan dele-
gointi säännössä edellyttää. Muut näiden viranhaltijoiden suorat alaiset
luetellaan vuosittain taloussuunnitelmassa. Sairaanhoitopiirin johtajalla ja
hänen alaisillaan on hallintosäännön 7 §:ssä mainittujen lisäksi seuraavat
alaiset:
- sairaanhoitopiirin johtaja on Assi-sairaalan projektijohtajan ja kehittä-

mispäällikön esimies
- johtajaylilääkäri on hallintoylilääkärin, potilasturvallisuuskoordinaat-

torin, perusterveydenhuollon ylilääkärin ja palvelusuunnittelijan esi-
mies

- johtajaylihoitaja on asiakaspalvelun eritysasiantuntijan esimies
- talous- ja tukipalvelujohtaja on henkilöstöjohtajan, tietohallintojohta-

jan, teknisen johtajan, laskentapäällikön, hankintapäällikön, ravitse-
mispäällikön ja hoidon tukipalvelujen päällikön esimies

- hallintojohtaja on lakimiehen, arkistopäällikön, turvallisuuspäällikön,
sopimuskoordinaattorin ja hallinnon sihteereiden lähiesimiehen esi-
mies

- viestintäjohtaja on viestintäasiantuntijan esimies
- Assi-sairaalan projektijohtaja on projektiylilääkärin ja projektipäälli-

kön esimies.

Valmisteilla olevan organisaatiomuutoksen myötä edellä mainittuihin voi
tulla muutoksia vuoden 2021 aikana, jolloin uusi rakenne määritellään
hallintosäännössä ja tarvittaessa erillisillä päätöksillä.

Luottamushenkilöhallintoon sisältyvät yhtymävaltuuston ja –hallituksen
sekä tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen kustannukset.

Perusterveydenhuollon yksikkö vastaa on terveydenhuoltolain 35 §:n
mukaisista toiminnoista. Henkilöstöön kuuluu perusterveydenhuollon
ylilääkäri ja ylihoitaja.
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Potilasasiamiesyksikössä työskentelee yksi potilasasiamies. Työpa-
nosta myydään erillisen sopimuksen perusteella osittain terveyskeskuk-
selle.

Tietopalveluun sisältyy informaatikon 50 % tehtävä sekä kirjallisuuskus-
tannukset, jotka rahoitetaan yhtymähallinnon palveluostoista.

Kehittämisyksikkö

Vuoden 2020 alusta lähtien kehittämistoiminnan organisointia muutettiin
perustamalla Kehittämistiimi. Kehittämistiimin toimintaa koordinoi kehit-
tämispäällikkö ja siihen kuuluu tällä hetkellä 21 henkilöä.
Kehittämistiimin pääasiallinen tehtävä on auttaa johtoa ja muita yksi-
köitä strategian toteuttamisessa edistämällä kehittämisprojektien toteu-
tumista sekä osallistumalla muihin kehittämiseen tähtäävien toimintoihin
ja työryhmiin.

Kehittämisyksikön talousarviossa on kehittämismäärärahaa 404 000 eu-
roa, josta 150 000 euroa on varattu Tähtisairaalahankkeen toteuttami-
seen. Muilta osin kehittämismäärärahojen käytöstä päätetään palvelu-
tuotannon johtoryhmässä. Kehittämismäärärahoilla ei ole tarkoitus kat-
taa sairaanhoitopiirin omien työntekijöiden kehittämiseen kohdistuvia
työajanmenetyksiä kuin poikkeustapauksissa. Kehittämistiimi on mu-
kana kaikessa kehittämismäärärahoilla katettavassa toiminnassa.

Kärkihankkeita kehittämistiimillä on palvelupolkukuvauksien toteuttami-
nen, asiakasosallisuuden mahdollistaminen, vaikuttavuuden lisääminen,
digitaalisuuden mahdollistaminen, uusien laajojen tietojärjestelmien kil-
pailuttaminen ja käyttöönotto, merkittävä yhteistyö perusterveydenhuol-
lon kanssa, osaamisen parantaminen, Assi-rakentamiseen liittyvien toi-
minnanmuutoksien toteuttamisessa auttaminen sekä yhteistyö Tähtisai-
raalan kanssa. Näiden lisäksi on lukuisia pienempiä projekteja ja työryh-
miä.

Potilasvakuutus

Vuoden 2021 alusta alkaen potilasvakuutus otetaan lakimuutoksen joh-
dosta kilpailutetulta yksityiseltä vakuutusyhtiöltä. Muutos aiheuttaa epä-
varmuutta potilasvakuutuksen kustannuksiin. Alkuvaiheessa pääosa po-
tilasvakuutuksen kustannuksista muodostuu kuitenkin vanhojen vahinko-
jen korvaamisesta. Vuodelle 2021 varattu määräraha on 2,6 milj. euroa.

Tiedonhallinta

Potilasvakuutuksen lisäksi vaikeasti ennakoitavan riskin tulevien vuosien
budjetoinnille muodostaa varautuminen tiedonhallintalainsäädännön
vaatimusten vaiheittaiseen täytäntöönpanoon vuoden 2023 loppuun
mennessä. Kuntasektorin kustannuksiksi on arvioitu yli 100 miljoona eu-
roa, joten kustannukset sairaanhoitopiirille vuosina 2020-2023 lienevät
satoja tuhansia euroja. Vuoden 2021 aikana toteutettavia vaiheita ovat
muun muassa tietojärjestelmien käytön ja tietojen luovutusten lokitus
sekä vielä paperimuodossa saapuvien asiakirjojen saattaminen sähköi-
seen muotoon.
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Hallintopalvelut

Hallintopalvelut vastaa kuntayhtymän
- yhtymävaltuuston ja –hallituksen valmistelu-, sihteeri- ja toimeenpa-

notehtävistä
- johdon ja hallinnon sihteeripalveluista
- yhtenäisen hallintomenettelyn, päätöksenteon ja sopimustenhallin-

nan ohjauksesta ja valvonnasta.
- arkistotoimesta ja lähettipalveluista
- lakimiespalveluista ja oikeudellisesta neuvonnasta

Hallintopalveluihin on vuonna 2019 koottu turvallisuustoimintoja, kuten
palo- ja pelastusturvallisuus, henkilöturvallisuus, toimitila- ja rikosturvalli-
suus sekä tietoturvallisuus. Turvallisuuspäällikön johtamassa yksikössä
työskentelevät lisäksi tietoturvapäällikkö ja tietosuojavastaava. Turvalli-
suusyksikön suurin menoerä ovat sairaalan vartiointikustannukset, joiden
kustannukset ovat noin 665.000 euroa vuodessa.

Hallintopalvelujen ostoista merkittävin on posti- ja kuriirikustannukset, joi-
hin on varattu 285 000 € määräraha. Sairaanhoitopiiri edistää siirtymistä
sähköisten viestintäkanavien käyttöön. Siitä ei ole odotettavissa taloudel-
lista säästöä, mutta paperipostin käsittelystä johtuvat tietosuojariskit pie-
nenevät.

Tuottavuutta parantavat toimenpiteet yhtymähallinnossa

Yhtymähallinnossa palvelutuotantojohtajan viran täyttämättä jättämi-
sestä syntyvä säästö on 48.800 €.

6.5.1 Yhtymähallinnon toimintasuunnitelma 2021

Asiakkaat – laadukas hoito -  sinua kuunnellen

SHP Strategi-
nen tavoite ja
keskeiset osa-
alueet

Jokainen asiakas kohdataan ja hoidetaan yksilönä
1. Sujuva ja oikea-aikainen hoitoonpääsy
2. Tieto hoidon etenemisestä
3. Monimuotoiset sähköiset palvelut
4. Osallistava ja vuorovaikutteinen asiakkuus
5. Näyttöön perustuva hoito-laadukas ja turvallinen

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

Yhtymähallinnon keskeinen vastuu on huolehtia siitä, että sairaanhoitopiirin
strategia toteutuu. Pääosin yhtymähallinnon viranhaltijoista koostuvan strategia-
johtoryhmän vastuulla on yhtymätasolla huolehtia erityisesti strategian toteutu-
misesta, mittareiden laatimisesta, strategisten tavoitteiden kehittämisestä ja ke-
hityshankkeiden tilanteen seuraamisesta.
Työvirrat:

- asiakkuus
- vaikuttavuus
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Seuranta- mit-
tarit

Etappien toteutuminen
- Strategiset tavoitteet saavutetaan jakamalla keskeiset osa-alueet työvir-

roiksi ja paloittelemalla kukin työvirta etappeihin. Etappi tarkoittaa, että
tietty konkreettinen asia on saatu valmiiksi määritettynä ajankohtana.
Kysymys on strategiatyön aikatauluttamisesta ja asioiden pilkkomisesta
tekemisen kokoisiin paloihin. Etapin kesto on enintään noin puoli vuotta.
Pidemmät hankkeet on pilkottava useammaksi etapiksi. Tämä mahdol-
listaa välitarkastelut ja yhteisen varmistamisen siitä, että olemme etene-
mässä oikealla polulla.

Seurantamittarien ja työvirtojen kehittäminen on merkittävästi hidastunut ja osin
pysähtynyt covid-19-epidemian aiheuttaman työpaineen takia.
Vuoden 2021 aikana kehittämistä jatketaan (huomioiden covid-19-epidemia) ja
kytketään seurantamittarien kehittäminen tulevaisuushankkeen aiempaa kehitty-
neempään projektien johtamismalliin.

Henkilöstö – palkitseva työ

SHP Strategi-
nen tavoite ja
keskeiset osa-
alueet

Houkutteleva ja arvostava työyhteisö, jossa osaajat voivat vaikuttaa työnsä si-
sältöön

1. Matala hierarkia
2. Oman työn kehittäminen ja jatkuva oppiminen
3. Elämän ja työn yhteensovittaminen joustavasti
4. Arvostava työyhteisö

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

Yhtymähallinnon keskeinen vastuu on huolehtia siitä, että sairaanhoitopiirin strategia
toteutuu. Pääosin yhtymähallinnon viranhaltijoista koostuvan strategiajohtoryhmän
vastuulla on yhtymätasolla huolehtia erityisesti strategian toteutumisesta, mittareiden
laatimisesta, strategisten tavoitteiden kehittämisestä ja kehityshankkeiden tilanteen
seuraamisesta.

Työvirrat:
- henkilöstö

Seuranta- mit-
tarit

Seurantamittarien ja työvirtojen kehittäminen on merkittävästi hidastunut ja osin py-
sähtynyt covid-19-epidemian aiheuttaman työpaineen takia.
Vuoden 2021 aikana kehittämistä jatketaan (huomioiden covid-19-epidemia) ja kytke-
tään seurantamittarien kehittäminen tulevaisuushankkeen aiempaa kehittyneempään
projektien johtamismalliin.
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Kumppanuudet – yhdessä arvoa asiakkaalle

SHP Strategi-
nen tavoite

Kumppanuuksien ja verkoston avulla varmistamme strategisten tavoitteiden
saavuttamisen

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

Yhtymähallinnon keskeinen vastuu on huolehtia siitä, että sairaanhoitopiirin strategia
toteutuu. Pääosin yhtymähallinnon viranhaltijoista koostuvan strategiajohtoryhmän
vastuulla on yhtymätasolla huolehtia erityisesti strategian toteutumisesta, mittareiden
laatimisesta, strategisten tavoitteiden kehittämisestä ja kehityshankkeiden tilanteen
seuraamisesta.

Työvirrat:
- kumppanuudet

Seuranta- mit-
tarit

Seurantamittarien ja työvirtojen kehittäminen on merkittävästi hidastunut ja osin py-
sähtynyt covid-19-epidemian aiheuttaman työpaineen takia.
Vuoden 2021 aikana kehittämistä jatketaan (huomioiden covid-19-epidemia) ja kytke-
tään seurantamittarien kehittäminen tulevaisuushankkeen aiempaa kehittyneempään
projektien johtamismalliin.

Sijoitus terveyteen

SHP Strategi-
nen tavoite ja
keskeiset osa-
alueet

Toiminta on kestävällä pohjalla nyt ja tulevaisuudessa
1. Olemme hyvän hoidon edelläkävijä- tekemisemme perustuu tutkittuun tietoon
2. Ennakoimme palvelutarpeen -  tiedämme mitä tarvitaan
3. Käytämme resurssit tehokkaasti/järkevästi – tuottavuuden kasvu
4. Pidämme talouden tasapainossa
5. Toimimme kestävän kehityksen periaatteella
6. Elinvoimaa Hämeeseen

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

Yhtymähallinnon keskeinen vastuu on huolehtia siitä, että sairaanhoitopiirin strategia
toteutuu. Pääosin yhtymähallinnon viranhaltijoista koostuvan strategiajohtoryhmän
vastuulla on yhtymätasolla huolehtia erityisesti strategian toteutumisesta, mittarei-
den laatimisesta, strategisten tavoitteiden kehittämisestä ja kehityshankkeiden tilan-
teen seuraamisesta.

Työvirrat:
- tuottavuus
- kestävällä pohjalla oleva talous
- kestävän kehityksen ohjelma

Työvirroista hyvä hallinto, viestintä, tietotekniikka ja Assi-sairaala vaikuttavat kai-
kissa strategian peruspilareiden teemoissa.

Seuranta- mit-
tarit

Seurantamittarien ja työvirtojen kehittäminen on merkittävästi hidastunut ja osin py-
sähtynyt covid-19-epidemian aiheuttaman työpaineen takia.
Vuoden 2021 aikana kehittämistä jatketaan (huomioiden covid-19-epidemia) ja kyt-
ketään seurantamittarien kehittäminen tulevaisuushankkeen aiempaa kehittyneem-
pään projektien johtamismalliin.
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6.5.2 Yhtymähallinnon tuloslaskelmat 2021

Taulukko: Tulosalueen ulkoinen tuloslaskelma

Taulukko: Tulosalueen tuloslaskelma, sisältää sisäiset erät ja vyörytykset

TP 2019 Alkuperäinen
TA 2020

Muutettu TA
2020

TA 2021 Muutos %
TA 2021/ TP

2019

Muutos %
TA 2021/

Alkuper. TA
2020

Muutos %
TA 2021/

Muutettu TA
2020

YHTYMÄHALLINNON TULOSALUE 10
TOIMINTATUOTOT 4 081 085 4 370 000 4 398 000 4 724 000 15,75 8,10 7,41

Myyntituotot, joista 3 973 665 4 212 000 4 212 000 4 244 000 6,80 0,76 0,76
Jäsenkuntien jäsenmaksut 3 000 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 16,67 0,00 0,00

Tuet ja avustukset 7 863 5 000 33 000 300 000 3 715,21 5 900,00 809,09
Muut toimintatuotot 99 557 153 000 153 000 180 000 80,80 17,65 17,65

TOIMINTAKULUT -1 941 814 -7 109 100 -7 160 100 -7 453 000 283,82 4,84 4,09
Henkilöstökulut -2 630 569 -2 466 200 -2 490 200 -2 730 100 3,78 10,70 9,63

Palkat ja palkkiot yhteensä -2 191 434 -2 053 800 -2 073 800 -2 274 800 3,80 10,76 9,69
Henkilösivukulut -439 136 -412 400 -416 400 -455 300 3,68 10,40 9,34

Palvelujen ostot 958 449 -3 984 900 -4 011 900 -4 170 900 -535,17 4,67 3,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -64 521 -72 000 -72 000 -35 000 -45,75 -51,39 -51,39
Vuokrat -72 866 -138 000 -138 000 -100 000 37,24 -27,54 -27,54
Muut toimintakulut -132 307 -448 000 -448 000 -417 000 215,18 -6,92 -6,92

TOIMINTAKATE 2 139 271 -2 739 100 -2 762 100 -2 729 000 -227,57 -0,37 -1,20
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -1 652 0 -100,00
VUOSIKATE 2 137 618 -2 739 100 -2 762 100 -2 729 000 -227,67 -0,37 -1,20
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -2 000 -2 000 -100,00 -100,00
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 1 273 296 -100,00
TILIKAUDEN TULOS 3 410 914 -2 741 100 -2 764 100 -2 729 000 -180,01 -0,44 -1,27
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 3 410 914 -2 741 100 -2 764 100 -2 729 000 -180,01 -0,44 -1,27

TP 2019 Alkuperäinen
TA 2020

Muutettu TA
2020

TA 2021 Muutos %
TA 2021/
TP 2019

Muutos %
TA 2021/
Alkuper.
TA 2020

Muutos %
TA 2021/
Muutettu
TA 2020

YHTYMÄHALLINNON TULOSALUE 10
TOIMINTATUOTOT 4 092 886 4 370 000 4 398 000 4 724 000 15,42 8,10 7,41

Myyntituotot 3 985 465 4 212 000 4 212 000 4 244 000 6,49 0,76 0,76
Jäsenkuntien jäsenmaksut 3 000 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 16,67 0,00 0,00

Tuet ja avustukset 7 863 5 000 33 000 300 000 3 715,21 5 900,00 809,09
Muut toimintatuotot 99 557 153 000 153 000 180 000 80,80 17,65 17,65

TOIMINTAKULUT -1 941 827 -7 109 100 -7 160 100 -7 453 000 283,81 4,84 4,09
Henkilöstökulut -2 630 569 -2 466 200 -2 490 200 -2 730 100 3,78 10,70 9,63

Palkat ja palkkiot yhteensä -2 191 434 -2 053 800 -2 073 800 -2 274 800 3,80 10,76 9,69
Henkilösivukulut -439 136 -412 400 -416 400 -455 300 3,68 10,40 9,34

Palvelujen ostot 958 437 -3 984 900 -4 011 900 -4 170 900 -535,18 4,67 3,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -64 521 -72 000 -72 000 -35 000 -45,75 -51,39 -51,39
Vuokrat -72 866 -138 000 -138 000 -100 000 37,24 -27,54 -27,54
Muut toimintakulut -132 307 -448 000 -448 000 -417 000 215,18 -6,92 -6,92

TOIMINTAKATE 2 151 059 -2 739 100 -2 762 100 -2 729 000 -226,87 -0,37 -1,20
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -1 652 0 -100,00
VUOSIKATE 2 149 407 -2 739 100 -2 762 100 -2 729 000 -226,97 -0,37 -1,20
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -2 000 -2 000 -100,00 -100,00
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 1 273 296 -100,00
TILIKAUDEN TULOS 3 422 702 -2 741 100 -2 764 100 -2 729 000 -179,73 -0,44 -1,27
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 3 422 702 -2 741 100 -2 764 100 -2 729 000 -179,73 -0,44 -1,27
VYÖRYTYSERÄT 2 233 133 2 741 006 2 741 006 2 729 000 22,20 -0,44 -0,44
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN 5 655 836 -94 -23 094 0 -100,00 -100,00 -100,00
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7 Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2021

Kuntayhtymän talousarviossa kuvataan sairaanhoitopiirin ja sairaanhoi-
topiirille kuuluvien toimintojen suunnitelmat, käyttötalous ja tuloslaskel-
mat sekä investoinnit ja kuntamaksut.

7.1 Yleiset perustelut ja sitovuustasot

Tuotot

Toimintatuotoista noin 90 % kertyy jäsenkuntien kuntamaksuista. Kunta-
laskutuksen tasosta ja vuosittain laskutettavasta määrästä sovitaan jä-
senkuntien kanssa. Ulkopuolisten kuntien laskutus tapahtuu hinnaston
mukaisilla hinnoilla. Somaattinen vuodeosastolaskutus ja operatiivinen
avohoito perustuu DRG –hinnoitteluun. Psykiatrian vuodeosastolaskutus
perustuu hoitopäiväkohtaiseen hinnoitteluun. Konservatiivinen ja psykiat-
rinen avohoito laskutetaan toimenpidekohtaisilla hinnoilla. Kuntalasku-
tuksen perusteena on edellisten kahden ja puolen vuoden em. hinnoitte-
lulla tapahtunut kuntakohtainen käyttö.

Suuret potilaskohtaiset kustannukset tasataan kuntien kesken asukaslu-
kujen suhteessa 84 000 euron ylittävältä osalta kahden viimeisen vuoden
keskiarvona.

Erityisvelvoitemaksuna (jäsenmaksuna) peritään 3 500 000 euroa. Tällä
katetaan mm. seuraavia menoja:

- Potilasvahinkovakuutus
- Myrkytystietokeskus
- Alueellinen hygieniatoiminta (pandemiaan varautumisasiat)
- Kehittämismäärärahat

Kuntamaksut kasvavat vuonna 2021 3,0 % vuoden 2020 alkuperäiseen
talousarvioon verrattuna ja niiden kokonaismäärä on 206,6 milj. euroa il-
man ensihoitoa.

Ensihoidon kuntamaksut peritään asukaslukuperusteisesti, niiden määrä
vuonna 2021 on 8 203 000 euroa. Ensihoito ostetaan Kanta-Hämeen pe-
lastuslaitokselta. Pelastushelikopteritoiminnasta vastaa kuitenkin Pirkan-
maan sairaanhoitopiiri.

Maksutuottoihin sisältyvät potilasmaksut. Potilasmaksut on huomioitu
asiakasmaksuasetuksen enimmäismäärän mukaisina.

Tuet ja avustukset sisältävät jononpurkuun varattua määrärahaa 0,9 milj.
euroa ja covid-19-epidemian varautumiseen 3,8 milj. euroa. Tämä
summa on arvioitu saatavan valtionavustuksena koronaepidemian hoi-
toon.

Kulut

Henkilöstömenojen määrä talousarviossa on 105,2 milj. euroa (ilman en-
sihoitoa). Summa sisältää 0,7 milj. euroa hoitojonojen purkuun ja 1,6 milj.
euroa covid-19-epidemian varautumiseen liittyviä kuluja.
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Vuoden 2021 talousarviossa ostoihin ulkopuolisista sairaaloista on va-
rattu 42,0 milj. euroa.

Palvelujen ostoihin on varattu 45,6 milj. euroa. Summa sisältää 1,4 milj.
euroa covid-19-epidemian varautumiseen liittyviä kuluja. Potilasvahinko-
vakuutusmaksu sisältyy palveluiden ostoihin. Vuodelle 2020 potilasva-
hinkovakuutusmaksuun on varattu 2,6 milj. euroa.

Aineissa ja tarvikkeissa erityisesti lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden hinnat
ovat nousseet. Tähän kuluryhmään kuuluvat myös teknisten palveluiden
ostot, kuten sähkö, vesi, lämpö ja rakennusten- ja kiinteistöjen korjaus-
tarvikkeet. Aineisiin ja tarvikkeisiin on varattu talousarviossa noin 30,4
milj. euroa. Summa sisältää 0,8 milj. euroa covid-19-epidemian varautu-
miseen liittyviä kuluja.

Vuokria maksetaan noin 2,8 milj. euroa. Tästä suurin osa koostuu konei-
den ja laitteiden vuokrista sekä Riihimäen terveyskeskukselta psykiatri-
alle vuokrattujen tilojen vuokrista. Tämän lisäksi vuokrat sisältävät 0,3
milj. euroa Hämeenlinnan Mehiläiseltä hoitojonojen purkua varten vuok-
ratun leikkaussalin vuokria.

Alle 10 000 euron irtaimistohankinnat sisältyvät tulosyksiköiden talousar-
vioihin. Yksikköhinnaltaan yli 10 000 euron arvoiset irtaimistohankinnat
sekä yli 1 000 euron lääkintälaitteet ovat poistonalaista käyttöomaisuutta
ja sisältyvät investointimenoihin. Näiden osalta tulevat poistot vuosittain
talousarvioon. Samoin kiinteistökorjauksissa investointiluonteiset kor-
jaukset sisältyvät investointimenoihin ja rakennusten poistot sisältyvät ta-
lousarvion tuloslaskelmaan menona.

Edellä mainitut talousarvioluvut eivät sisällä ensihoitoa.

Poistot

Käyttöomaisuuden poistot ovat noin 14,9 milj. euroa. Poistoilla rahoite-
taan investointimenoja. Summa sisältää Ahveniston rakennuksista tehtä-
vän 3 milj. euron suuruisen lisäpoiston. Rakennusten tasearvo pyritään
saamaan käyvän arvon mukaiseksi ASSI-sairaalan valmistumiseen men-
nessä. Ahveniston rakennusten poistoista on tehty suunnitelma, jossa
vahvistetaan rakennuksille erillinen poisto-ohjelma vuoteen 2023 saakka.
Tämän jälkeiselle ajalle poistosuunnitelma vahvistetaan erikseen.

Uusien poistonalaisten investointien osalta noudatetaan valtuuston kesä-
kuussa 2012 hyväksymän poistosuunnitelman mukaisia poistoaikoja.

Suunnitelman mukaisilla poistoilla tarkoitetaan taseeseen aktivoitujen py-
syvien vastaavien hankintamenojen kirjaamista kuluksi suunnitelman
mukaisina poistoina. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet hyväk-
syy valtuusto ja poistosuunnitelman hyväksyy hallitus. Poistosuunnitel-
man käytännön soveltamisesta yksittäistapauksiin päättää talous- ja tuki-
palvelujohtaja.

Lainanotto vuonna 2021

Kuntayhtymällä on ennen talousarviovuotta rahoituslaitosten lainoja noin
55,9 milj. euroa. Talousarvion mukaan lainoja otetaan lisää vuonna 2021
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uuden sairaalan rakentamista varten 102 milj. euroa ja muihin investoin-
teihin 5,1 milj. euroa.

Lainoja lyhennetään noin 11,7 milj. eurolla, joten lainamäärä kasvaa
vuonna 2021 noin 95,4 milj. eurolla.

Lainanotto suunnitelmakaudella

Uuden sairaalan rakentamista varten on varauduttu suunnitelmakaudella
2021-2024 ottamaan uutta lainaa noin 344 milj. euroa. Uuden sairaalan
rakentamishankkeessa on varauduttu aiemmin voimassa olleen hanke-
suunnitelman pohjalta ottamaan lainaa vuosina 2021 - 2025 yhteensä
389,00 milj. euroa. Lainaa nostetaan Assi-investointipäätöksen mukai-
sesti tarvittava määrä.

Muihin investointeihin on suunnitelmakaudella vuoteen 2024 mennessä
varauduttu ottamaan lainaa noin 23,2 milj. euroa.

Rahoituskulut

Rahoituskuluissa on arvioitu korkotason pysyvän alhaalla. Rahoituskulut
muodostuvat lähinnä lainojen korkokuluista.

Investoinnit

Investointeihin sisältyy suurimpana hankkeena uuden ASSI- sairaalan ra-
kentaminen. Muissa investointihankkeissa ovat mukana sairaaloiden
välttämättömät peruskorjaukset, laitehankinnat ja ICT-hankkeet.

Apuvälinekeskusliikelaitos

Vuoden 2008 alusta alkaen apuvälinekeskus on toiminut sairaanhoitopii-
rin liikelaitoksena. Apuvälinekeskus huolehtii sairaanhoitopiirin ja alueen
terveyskeskusten apuvälinepalveluista samoin kuin alueen kuntien vam-
maispalvelulain mukaisista apuvälineistä. Apuvälinekeskus toimii oma-
kustannusperiaatteella tuottamatta pitkällä tähtäimellä enempää voittoa
kuin tappiotakaan.

Talousarvion sitovuustasot

Hallitusta sitoo kuntayhtymän tuloslaskelman tilikauden tulos sekä inves-
tointimenojen yhteissumma.

Muille kuin sairaanhoitopiirin jäsenkunnille tapahtuvan myynnin lisäyk-
sestä johtuen menoja voidaan lisätä enintään lisätuloja vastaava määrä.

Sairaanhoitopiirin johtajaa sitoo sairaanhoitopiirin tuloslaskelman toimin-
takate.

Palvelutuotantojohtajaa, johtajaylilääkäriä ja johtajaylihoitajaa sitoo kliini-
siä palveluja tuottavien tulosalueiden toimintakate kuitenkin siten, että
palkka- ja työnantajamaksuihin varattua määrärahaa ei saa ilman sai-
raanhoitopiirin johtoryhmän hyväksymistä käyttää muihin kuluihin. Kui-
tenkin palkkoja ja ostopalvelumäärärahoja voidaan tarkastella kokonai-
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suutena siitä riippuen, kuinka vakanssit saadaan täytettyä. Palvelutuo-
tantojohtajan virkaa ei ole täytetty eikä siihen ole varattu määrärahaa
vuodelle 2021.

Talous- ja tukipalvelujohtajaa sitoo tukipalvelujen tulosalueen osalta tu-
losalueen toimintakate kuitenkin siten, että palkka- ja työnantajamaksui-
hin varattua määrärahaa ei saa ilman sairaanhoitopiirin johtoryhmän hy-
väksymistä käyttää muihin kuluihin. Kuitenkin palkkoja ja ostopalvelu-
määrärahoja voidaan tarkastella kokonaisuutena siitä riippuen, kuinka
vakanssit saadaan täytettyä.

Tulosalueylilääkäriä ja tulosalueylihoitajaa sitoo tulosalueen toimintakate
kuitenkin siten, että palkka- ja työnantajamaksuihin varattua määrärahaa
ei saa ilman sairaanhoitopiirin johtoryhmän hyväksymistä käyttää muihin
kuluihin. Kuitenkin palkkoja ja ostopalvelumäärärahoja voidaan tarkas-
tella kokonaisuutena siitä riippuen, kuinka vakanssit saadaan täytettyä.

Projektijohtajaa sitoo Assi-hankkeen investointikulujen määräraha.

Investointien osalta teknistä johtajaa sitoo talonrakennusinvestointien ko-
konaismääräraha (pl. Assi-hanke), tietohallintojohtajaa ohjelmistoinves-
tointien kokonaismääräraha ja hankintapäällikköä irtaimistoinvestointien
kokonaismääräraha.

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtokuntaa ja toimitusjohtajaa sitoo apu-
välinekeskusliikelaitoksen toimintakate sekä investointimääräraha, laina-
määrä kuntayhtymältä ja korkokulut.
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7.2 Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa 2021

Talousarvio 2021, sairaanhoitopiiri yhteensä
sisältää ensihoidon ja Apuvälinekeskusliikelaitoksen

TP 2019
Alkuperäinen

TA 2020

Lisätalousarvio
2020, sis.

ensihoidon

Taseen kum.
alijäämä

31.12.2019
vähennettynä
poistoerolla

2020
Muutettu TA

2020

TA 2021 ilman
hoitovelan purkua

ja covid-19
kustannuksia

Hoitovelan
purku 2021

Covid-19-
kustannukset

2021
TA 2021

yhteensä

Muutos%
TP 2019 -
TA 2021

Muutos%
alkup.TA
2020 - TA

2021

Muutos%
muutettuTA

2020 - TA
2021

Kuntamaksut 203 298 315 209 035 000 4 452 300 3 810 472 217 297 772 214 876 000 214 876 000 5,69 2,79 -1,11
Myyntituotot 15 593 281 15 719 000 -1 100 000 14 619 000 15 196 000 15 196 000 -2,55 -3,33 3,95
Maksutuotot 9 607 368 9 801 000 -1 500 000 8 301 000 9 800 000 9 800 000 2,01 -0,01 18,06
Tuet ja avustukset 499 007 503 000 5 300 000 5 803 000 799 000 932 000 3 761 000 5 492 000 1 000,59 991,85 -5,36
Vuokratuotot 3 197 703 3 106 000 3 106 000 3 050 000 3 050 000 -4,62 -1,80 -1,80
Muut tuotot 1 834 856 1 192 000 1 192 000 1 510 000 1 510 000 -17,70 26,68 26,68
Toimintatuotot 234 030 529 239 356 000 7 152 300 3 810 472 250 318 772 245 231 000 932 000 3 761 000 249 924 000 6,79 4,42 -0,16

Palkat ja palkkiot -82 701 137 -80 934 600 -4 270 900 -85 205 500 -84 219 600 -532 600 -1 283 100 -86 035 300 4,03 6,30 0,97
Henkilösivukulut -19 702 152 -19 997 100 -878 400 -20 875 500 -20 594 400 -117 400 -296 900 -21 008 700 6,63 5,06 0,64
Henk.men. korj.erät 1 180 439 1 156 700 1 156 700 1 257 000 1 257 000 6,49 8,67 8,67
Ulkopuoliset sairaalat -45 497 053 -43 000 000 2 000 000 -41 000 000 -42 000 000 -42 000 000 -7,69 -2,33 2,44
Palvelujen ostot -45 956 154 -49 800 000 -1 900 000 -51 700 000 -51 861 000 -1 360 000 -53 221 000 15,81 6,87 2,94
Aineet ja tarvikkeet -30 081 391 -29 055 000 -2 800 000 -31 855 000 -29 560 000 -821 000 -30 381 000 1,00 4,56 -4,63
Vuokrat -2 359 812 -2 447 000 -103 000 -2 550 000 -2 515 000 -282 000 -2 797 000 18,53 14,30 9,69
Muut kulut -1 381 826 -1 538 000 -1 538 000 -1 478 000 -1 478 000 6,96 -3,90 -3,90
Toimintakulut -226 499 087 -225 615 000 -7 952 300 0 -233 567 300 -230 971 000 -932 000 -3 761 000 -235 664 000 4,05 4,45 0,90

Toimintakate 7 531 442 13 741 000 -800 000 3 810 472 16 751 472 14 260 000 0 0 14 260 000 89,34 3,78 -14,87

Rahoitustuotot ja -kulut 380 362 494 000 0 0 494 000 479 000 479 000 25,93 -3,04 -3,04

Vuosikate 7 911 804 14 235 000 -800 000 3 810 472 17 245 472 14 739 000 0 0 14 739 000 86,29 3,54 -14,53

Poistot -12 135 343 -13 545 000 -100 000 -13 645 000 -14 949 000 -14 949 000 23,19 10,37 9,56

Satunnaiset tuotot 1 273 296 0 0 0 -100,00

Tilikauden tulos -2 950 243 690 000 -900 000 3 810 472 3 600 472 -210 000 0 0 -210 000 -92,88 -130,43 -105,83

Varausten ja rahastojen muutos 231 797 210 000 210 000 210 000 210 000 -9,40 0,00 0,00

Tilikauden yli-/alijäämä -2 718 446 900 000 -900 000 3 810 472 3 810 472 0 0 0 0 -100,00 -100,00 -100,00
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Talousarvio 2021, ensihoito erikseen
sisältää Apuvälinekeskusliikelaitoksen

Tp 2019
Alkuperäinen

TA 2020
Lisätalousarvio

2020

Taseen kum.
alijäämä

31.12.2019
vähennettynä
poistoerolla

2020
Muutettu
 TA 2020

TA 2021 ilman
hoitovelan purkua

ja covid-19
kustannuksia

Hoitovelan
purku 2021

Covid-19-
kustannukset

2021
TA 2021

yhteensä

Muutos%
TP 2019 -
TA 2021

Muutos%
alkup.TA
2020 - TA

2021

Muutos%
muutettuTA

2020 - TA
2021

Kuntamaksut 195 602 935 201 071 000 3 552 300 3 810 472 208 433 772 206 673 000 206 673 000 5,66 2,79 -0,84
Myyntituotot 15 593 281 15 719 000 -1 100 000 14 619 000 15 196 000 15 196 000 -2,55 -3,33 3,95
Maksutuotot 9 607 368 9 801 000 -1 500 000 8 301 000 9 800 000 9 800 000 2,01 -0,01 18,06
Tuet ja avustukset 499 007 503 000 5 300 000 5 803 000 799 000 932 000 3 761 000 5 492 000 1 000,59 991,85 -5,36
Vuokratuotot 3 197 703 3 106 000 3 106 000 3 050 000 3 050 000 -4,62 -1,80 -1,80
Muut tuotot 1 834 856 1 192 000 1 192 000 1 510 000 1 510 000 -17,70 26,68 26,68
Toimintatuotot 226 335 150 231 392 000 6 252 300 3 810 472 241 454 772 237 028 000 932 000 3 761 000 241 721 000 6,80 4,46 0,11

Palkat ja palkkiot -82 125 620 -80 329 100 -4 270 900 -84 600 000 -83 713 000 -532 600 -1 283 100 -85 528 700 4,14 6,47 1,10
Henkilösivukulut -19 585 876 -19 871 600 -878 400 -20 750 000 -20 487 000 -117 400 -296 900 -20 901 300 6,72 5,18 0,73
Henk.men. korj.erät 1 177 774 1 156 700 1 156 700 1 257 000 1 257 000 6,73 8,67 8,67
Ulkopuoliset sairaalat -45 497 053 -43 000 000 2 000 000 -41 000 000 -42 000 000 -42 000 000 -7,69 -2,33 2,44
Palvelujen ostot -38 949 903 -42 567 000 -1 000 000 -43 567 000 -44 272 000 -1 360 000 -45 632 000 17,16 7,20 4,74
Aineet ja tarvikkeet -30 081 391 -29 055 000 -2 800 000 -31 855 000 -29 560 000 -821 000 -30 381 000 1,00 4,56 -4,63
Vuokrat -2 359 812 -2 447 000 -103 000 -2 550 000 -2 515 000 -282 000 -2 797 000 18,53 14,30 9,69
Muut kulut -1 381 826 -1 538 000 -1 538 000 -1 478 000 -1 478 000 6,96 -3,90 -3,90
Toimintakulut -218 803 707 -217 651 000 -7 052 300 0 -224 703 300 -222 768 000 -932 000 -3 761 000 -227 461 000 3,96 4,51 1,23

Toimintakate 7 531 443 13 741 000 -800 000 3 810 472 16 751 472 14 260 000 0 0 14 260 000 89,34 3,78 -14,87

Rahoitustuotot ja -kulut 380 362 494 000 0 0 494 000 479 000 479 000 25,93 -3,04 -3,04

Vuosikate 7 911 805 14 235 000 -800 000 3 810 472 17 245 472 14 739 000 0 0 14 739 000 86,29 3,54 -14,53

Poistot -12 135 343 -13 545 000 -100 000 -13 645 000 -14 949 000 -14 949 000 23,19 10,37 9,56

Satunnaiset tuotot 1 273 296 0 0 -100,00

Tilikauden tulos -2 950 242 690 000 -900 000 3 810 472 3 600 472 -210 000 0 0 -210 000 -92,88 -130,43 -105,83

Varausten ja rahastojen muutos 231 797 210 000 210 000 210 000 210 000 -9,40 0,00 0,00

Tilikauden yli-/alijäämä -2 718 445 900 000 -900 000 3 810 472 3 810 472 0 0 0 0 -100,00 -100,00 -100,00

Tp 2019
Alkuperäinen

TA 2020
Lisätalousarvio

2020
Muutettu
 TA 2020 TA 2021

TA 2021
yhteensä

Muutos%
TP 2019 -
TA 2021

Muutos%
alkup.TA
2020 - TA

2021

Muutos%
muutettuTA

2020 - TA
2021

Ensihoito:
Kuntamaksut 7 695 380 7 964 000 900 000 8 864 000 8 203 000 8 203 000 6,60 3,00 -7,46
Muut tuotot 0 0 0 0 0
Tuotot yhteensä 7 695 380 7 964 000 900 000 8 864 000 8 203 000 8 203 000 6,60 3,00 -7,46

Palkat ja palkkiot -575 518 -605 500 -605 500 -506 600 -506 600 -11,97 -16,33 -16,33
Henkilösivukulut -116 276 -125 500 -125 500 -107 400 -107 400 -7,63 -14,42 -14,42
Henk.men.korj.erät 2 665 0 0 0 0
Palvelujen ostot -7 006 251 -7 233 000 -900 000 -8 133 000 -7 589 000 -7 589 000 8,32 4,92 -6,69
Aineet ja tarvikkeet 0 0 0 0 0
Poistot 0 0 0 0 0
Kulut yhteensä -7 695 380 -7 964 000 -900 000 -8 864 000 -8 203 000 -8 203 000 6,60 3,00 -7,46

Tilikauden tulos 0 0 0 0 0 0
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Talousarvio 2020, sairaanhoitopiiri yhteensä, sisältää myös ensihoidon ja Apuvälinekeskus-
liikelaitoksen

Tp 2019
Alkuperäinen

Ta 2020
Muutettu Ta

2020 Ta 2021
Muutos%
Ta21/Tp19

Muutos%
Ta21/Alkup.

Ta20

Muutos%
Ta21/Muutettu

Ta20
Kuntamaksut 203 298 315 209 035 000 217 297 772 214 876 000 5,7 2,8 -1,1
Myyntituotot 15 593 281 15 719 000 14 619 000 15 196 000 -2,5 -3,3 3,9
Maksutuotot 9 607 368 9 801 000 8 301 000 9 800 000 2,0 0,0 18,1
Tuet ja avustukset 499 007 503 000 5 803 000 5 492 000 1 000,6 991,8 -5,4
Vuokratuotot 3 197 703 3 106 000 3 106 000 3 050 000 -4,6 -1,8 -1,8
Muut tuotot 1 834 856 1 192 000 1 192 000 1 510 000 -17,7 26,7 26,7
Toimintatuotot 234 030 530 239 356 000 250 318 772 249 924 000 6,8 4,4 -0,2

Palkat ja palkkiot -82 701 138 -80 934 600 -85 205 500 -86 035 300 4,0 6,3 1,0
Henkilösivukulut -19 702 152 -19 997 100 -20 875 500 -21 008 700 6,6 5,1 0,6
Henk.men. korj.erät 1 180 439 1 156 700 1 156 700 1 257 000 6,5 8,7 8,7
Ulkopuoliset sairaalat -45 497 053 -43 000 000 -41 000 000 -42 000 000 -7,7 -2,3 2,4
Palvelujen ostot -45 956 154 -49 800 000 -51 700 000 -53 221 000 15,8 6,9 2,9
Aineet ja tarvikkeet -30 081 391 -29 055 000 -31 855 000 -30 381 000 1,0 4,6 -4,6
Vuokrat -2 359 812 -2 447 000 -2 550 000 -2 797 000 18,5 14,3 9,7
Muut kulut -1 381 826 -1 538 000 -1 538 000 -1 478 000 7,0 -3,9 -3,9
Toimintakulut -226 499 087 -225 615 000 -233 567 300 -235 664 000 4,0 4,5 0,9

Toimintakate 7 531 443 13 741 000 16 751 472 14 260 000 89,3 3,8 -14,9

Rahoitustuotot ja -kulut 380 362 494 000 494 000 479 000 25,9 -3,0 -3,0

Vuosikate 7 911 805 14 235 000 17 245 472 14 739 000 86,3 3,5 -14,5

Poistot -12 135 343 -13 545 000 -13 645 000 -14 949 000 23,2 10,4 9,6

Satunnaiset tuotot 1 273 296 -100,0

Tilikauden tulos -2 950 242 690 000 3 600 472 -210 000 -92,9 -130,4 -105,8

Varausten ja rahastojen muutos 231 797 210 000 210 000 210 000 -9,4 0,0 0,0

Tilikauden yli-/alijäämä -2 718 445 900 000 3 810 472 0 -100,0 -100,0 -100,0
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Talousarvio 2021, sairaanhoitopiiri yhteensä, ensihoito eriteltynä

Tp 2019
Alkuperäinen

Ta 2020
Muutettu Ta

2020 Ta 2021
Muutos%
Ta21/Tp19

Muutos%
Ta21/Alkup.

Ta20

Muutos%
Ta21/Muutet

tu Ta20
Kuntamaksut 195 602 935 201 071 000 208 433 772 206 673 000 5,66 2,79 -0,84
Myyntituotot 15 593 281 15 719 000 14 619 000 15 196 000 -2,55 -3,33 3,95
Maksutuotot 9 607 368 9 801 000 8 301 000 9 800 000 2,01 -0,01 18,06
Tuet ja avustukset 499 007 503 000 5 803 000 5 492 000 1 000,59 991,85 -5,36
Vuokratuotot 3 197 703 3 106 000 3 106 000 3 050 000 -4,62 -1,80 -1,80
Muut tuotot 1 834 856 1 192 000 1 192 000 1 510 000 -17,70 26,68 26,68
Toimintatuotot 226 335 150 231 392 000 241 454 772 241 721 000 6,80 4,46 0,11

Palkat ja palkkiot -82 125 620 -80 329 100 -84 600 000 -85 528 700 4,14 6,47 1,10
Henkilösivukulut -19 585 876 -19 871 600 -20 750 000 -20 901 300 6,72 5,18 0,73
Henk.men. korj.erät 1 177 774 1 156 700 1 156 700 1 257 000 6,73 8,67 8,67
Ulkopuoliset sairaalat -45 497 053 -43 000 000 -41 000 000 -42 000 000 -7,69 -2,33 2,44
Palvelujen ostot -38 949 903 -42 567 000 -43 567 000 -45 632 000 17,16 7,20 4,74
Aineet ja tarvikkeet -30 081 391 -29 055 000 -31 855 000 -30 381 000 1,00 4,56 -4,63
Vuokrat -2 359 812 -2 447 000 -2 550 000 -2 797 000 18,53 14,30 9,69
Muut kulut -1 381 826 -1 538 000 -1 538 000 -1 478 000 6,96 -3,90 -3,90
Toimintakulut -218 803 707 -217 651 000 -224 703 300 -227 461 000 3,96 4,51 1,23

Toimintakate 7 531 443 13 741 000 16 751 472 14 260 000 89,34 3,78 -14,87

Rahoitustuotot ja -kulut 380 362 494 000 494 000 479 000 25,93 -3,04 -3,04

Vuosikate 7 911 805 14 235 000 17 245 472 14 739 000 86,29 3,54 -14,53

Poistot -12 135 343 -13 545 000 -13 645 000 -14 949 000 23,19 10,37 9,56

Satunnaiset tuotot 1 273 296 -100,00

Tilikauden tulos -2 950 242 690 000 3 600 472 -210 000 -92,88 -130,43 -105,83

Varausten ja rahastojen muutos 231 797 210 000 210 000 210 000 -9,40 0,00

Tilikauden yli-/alijäämä -2 718 445 900 000 3 810 472 0 -100,00 -100,00 -100,00

Ensihoito:
Kuntamaksut 7 695 380 7 964 000 8 864 000 8 203 000 6,60 3,00 -7,46
Muut tuotot 0 0 0
Tuotot yhteensä 7 695 380 7 964 000 8 864 000 8 203 000 6,60 3,00 -7,46

Palkat ja palkkiot -575 518 -605 500 -605 500 -506 600 -11,97 -16,33 -16,33
Henkilösivukulut -116 276 -125 500 -125 500 -107 400 -7,63 -14,42 -14,42
Henk.men.korj.erät 2 665 0 0 0
Palvelujen ostot -7 006 251 -7 233 000 -8 133 000 -7 589 000 8,32 4,92 -6,69
Aineet ja tarvikkeet 0 0 0 0
Poistot 0 0 0 0
Kulut yhteensä -7 695 380 -7 964 000 -8 864 000 -8 203 000 6,60 3,00 -7,46

Tilikauden tulos 0 0 0 0
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Talousarvio 2021, sairaanhoitopiiri yhteensä ilman Apuvälinekeskusliikelaitosta

Tp 2019
Alkuperäinen

Ta 2020
Muutettu Ta

2020 Ta 2021
Muutos%
Ta21/Tp19

Muutos%
Ta21/Alkup.

Ta20
Muutos%
Ta21/Ta20

Kuntamaksut 195 602 935 201 071 000 208 433 772 206 673 000 5,66 2,79 -0,84
Myyntituotot 14 020 998 14 240 000 13 140 000 13 509 000 -3,65 -5,13 2,81
Maksutuotot 9 607 368 9 801 000 8 301 000 9 800 000 2,01 -0,01 18,06
Tuet ja avustukset 499 007 503 000 5 803 000 5 492 000 1 000,59 991,85 -5,36
Vuokratuotot 3 197 703 3 106 000 3 106 000 3 050 000 -4,62 -1,80 -1,80
Muut tuotot 1 834 856 1 192 000 1 192 000 1 510 000 -17,70 26,68 26,68
Toimintatuotot 224 762 867 229 913 000 239 975 772 240 034 000 6,79 4,40 0,02

Palkat ja palkkiot -81 898 623 -80 059 300 -84 330 200 -85 258 500 4,10 6,49 1,10
Henkilösivukulut -19 538 227 -19 814 500 -20 692 900 -20 847 300 6,70 5,21 0,75
Henk.men. korj.erät 1 180 439 1 154 700 1 154 700 1 257 000 6,49 8,86 8,86
Ulkopuoliset sairaalat -45 497 053 -43 000 000 -41 000 000 -42 000 000 -7,69 -2,33 2,44
Palvelujen ostot -38 819 612 -42 370 000 -43 370 000 -45 492 000 17,19 7,37 4,89
Aineet ja tarvikkeet -28 395 887 -27 595 000 -30 395 000 -28 801 000 1,43 4,37 -5,24
Vuokrat -2 345 470 -2 435 000 -2 538 000 -2 783 000 18,65 14,29 9,65
Muut kulut -1 372 133 -1 512 000 -1 512 000 -1 465 000 6,77 -3,11 -3,11
Toimintakulut -216 686 566 -215 631 100 -222 683 400 -225 389 800 4,02 4,53 1,22

Toimintakate 8 076 301 14 281 900 17 292 372 14 644 200 81,32 2,54 -15,31

Rahoitustuotot ja -kulut 380 290 526 000 526 000 484 000 27,27 -7,98 -7,98

Vuosikate 8 456 591 14 807 900 17 818 372 15 128 200 78,89 2,16 -15,10

Poistot -10 665 977 -12 245 000 -12 345 000 -13 249 000 24,22 8,20 7,32

Satunnaiset tuotot 1 273 296 0 0 0 -100,00

Tilikauden tulos -936 090 2 562 900 5 473 372 1 879 200 -300,75 -26,68 -65,67

Varausten ja rahastojen muutos 231 797 210 000 210 000 210 000 -9,40 0,00

Tilikauden yli-/alijäämä -704 293 2 772 900 5 683 372 2 089 200 -396,64 -24,66 -63,24

Ensihoito:
Kuntamaksut 7 695 380 7 964 000 8 864 000 8 203 000 6,60 3,00 -7,46
Muut tuotot 0 0 0 0
Tuotot yhteensä 7 695 380 7 964 000 8 864 000 8 203 000 6,60 3,00 -7,46

Palkat ja palkkiot -575 518 -605 500 -605 500 -506 600 -11,97 -16,33 -16,33
Henkilösivukulut -116 276 -125 500 -125 500 -107 400 -7,63 -14,42 -14,42
Henk.men.korj.erät 2 665 0 0 0
Palvelujen ostot -7 006 251 -7 233 000 -8 133 000 -7 589 000 8,32 4,92 -6,69
Aineet ja tarvikkeet 0 0 0 0
Poistot 0 0 0 0
Kulut yhteensä -7 695 380 -7 964 000 -8 864 000 -8 203 000 6,60 3,00 -7,46

Tilikauden tulos 0 0 0 0
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Talousarvio 2021, Apuvälinekeskusliikelaitos

Tp 2019 Ta 2020 Ta 2021

Muutos
Ta 2021-
Tp2019

Muutos
Ta 2021-
Ta 2020

Kuntamaksut 0 0 0
Myyntituotot 1 572 283 1 479 000 1 687 000 7,3 % 14,1 %
Maksutuotot 0 0 0
Tuet ja avustukset 0 0 0
Vuokratuotot 0 0 0
Muut tuotot 0 0 0
Toimintatuotot 1 572 283 1 479 000 1 687 000 7,3 % 14,1 %

Palkat ja palkkiot -229 661 -269 900 -270 000 17,6 % 0,0 %
Henkilösivukulut -47 649 -57 100 -54 200 13,7 % -5,1 %
Henk.men. korj.erät 0 2 000 0 -100,0 %
Palvelujen ostot -130 291 -197 000 -140 000 7,5 % -28,9 %
Aineet ja tarvikkeet -1 685 504 -1 460 000 -1 580 000 -6,3 % 8,2 %
Vuokrat -14 342 -12 000 -14 000 -2,4 % 16,7 %
Muut kulut -9 694 -26 000 -13 000 34,1 % -50,0 %
Toimintakulut -2 117 142 -2 020 000 -2 071 200 -2,2 % 2,5 %

Toimintakate -544 859 -541 000 -384 200 -29,5 % -29,0 %

Rahoitustuotot ja -kulut -4 731 -32 000 -5 000 5,7 % -84,4 %

Vuosikate -549 589 -573 000 -389 200 -29,2 % -32,1 %

Poistot -1 469 366 -1 300 000 -1 700 000 15,7 % 30,8 %

Tilikauden tulos -2 018 955 -1 873 000 -2 089 200 3,5 % 11,5 %

Sisäiset tuotot 2 280 313 2 116 000 2 289 200 0,4 % 8,2 %
Sisäiset kulut -258 357 -243 000 -200 000 -22,6 % -17,7 %

Kokonaistulos 3 001 0 0 -100,0 %
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7.3 Investointi- ja rahoitusosa 2021

Rahoituslaskelma 2021, sairaanhoitopiiri yhteensä

Toiminnan rahavirta
Vuosikate 14 739 000
Satunnaiset erät 0
Tulorahoituksen korjauserät 0 14 739 000

Investointien rahavirta
Käyttöomaisuusinvestoinnit -110 370 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin 0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 -110 370 000

Toiminnan ja investointien rahavirta -95 631 000

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset 0
Antolainasaamisten vähennykset 0 0

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 107 132 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 11 711 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 95 421 000

Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0
Vaihto-omaisuuden muutos 0
Saamisten muutos 0
Korottomien velkojen muutos 0 0

Rahoituksen rahavirta 95 421 000

Rahavarojen muutos -210 000
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Rahoituslaskelma 2021, ilman Apuvälinekeskusliikelaitosta

Toiminnan rahavirta
Vuosikate 15 128 200
Satunnaiset erät 0
Tulorahoituksen korjauserät 0 15 128 200

Investointien rahavirta
Käyttöomaisuusinvestoinnit -108 670 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin 0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 -108 670 000

Toiminnan ja investointien rahavirta -93 541 800

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset 0
Antolainasaamisten vähennykset 0 0

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 106 432 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 11 011 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 95 421 000

Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0
Vaihto-omaisuuden muutos 0
Saamisten muutos 0
Korottomien velkojen muutos 0 0

Rahoituksen rahavirta 95 421 000

Rahavarojen muutos 1 879 200

Valtuusto 15.12.2020 § 49 Liite 9



65(84)

7.3.1 Investointimenot ja -tulot sekä poistot ja lainoitus suunnitelmakaudella 2021 – 2024

Kust.
2020-2025
(1 000 €) 2021 2022 2023 2024 2025

Uuden sairaalan rakentamishanke
- Keskussairaalan tilaratkaisut/Allianssin kehitysvaihe 361 600 100 860 95 906 94 531 29 225 41 078
- Uuden sairaalan ICT -järjestelmät 12 700 1 140 2 094 2 119 3 425 3 922

Yhteensä 374 300 102 000 98 000 96 650 32 650 45 000
Pysäköintilaitos 14 700 7 350 7 350
Yhteensä (sis. Pysäköintilaitoksen) 389 000 102 000 98 000 104 000 40 000 45 000
Lainanotto 389 000 102 000 98 000 104 000 40 000 45 000

Kust.
2021-2024
(1 000 €) 2021 2022 2023 2024

Rakentamishankkeet
HML Osastojen suihkutilojen korjaukset 3-6 kerros 20 20
HML Synnytyssalien sisäilmakorjaukset 150 150
HML Pääsisäänkäynnin ajorampin korjaukset 250 250
HML C-rakennuksen vesikaton korjaus ja pellitykset 60 60
HML julkisivuikkunoiden korjaus / ulkopuite 500 500
HML Vanhojen alakattolevyjen vaihto uusiin 130 130
HML Puhtaan höyryn kehittimen uusinta 100 100
HML Hoitajakutsujärjestelmä naistentautien vuodeosasto 90 90
HML DEF-osan viemärien pinnoitus 50 50
HML Virkistyspaikan kunnostus 50 50
RMK IV- konehuoneen saneeraus Röntgen siipi A-3 osa 400 400
RMK Tavarahissin 5 uusinta 170 170
RMK Paloilmoitin järjestelmän saneeraus osoitteelliseksi järjestelmäksi 200 100 100
RMK Viemärien pinnoitus 50 50
RMK kutsujärjestelmän saneeraus 3 krs 80 80
HML Hoitajakutsujärjestelmä lasten ja nuorten vuodeosasto 90 90
RMK IV- konehuoneen saneeraus poliklinikka siipi A-4 osa 400 400
RMK Tavarahissin 6 uusinta 170 170
RMK kutsujärjestelmän saneeraus 4 krs 80 80
RMK 2. kerros osaston saneeraus 1 050 1 050
RMK Tavarahissin 7 uusinta 170 170
RMK kutsujärjestelmän saneeraus 5 krs 80 80
RMK 5. kerros saneeraus 1 100 1 100
RMK kutsujärjestelmän saneeraus 1 krs 80 80
HML Yksikön muut sisäilmakorjaukset 2021 75 25 25 25
HML Yksiköiden pienet muutostyöt 2021 150 75 50 25
HML Sähköverkon uudistaminen 2021 75 25 25 25
RMK Yksiköiden pienet muutostyöt 2021 150 30 30 30 30
RMK Sähköverkon uudistaminen 2021 75 25 25 25 25

50 25 25
Laitehankintoihin liittyvät rakentamishankkeet 75 50 50 0
- HML: E-lääkekaappien käyttöönoton vaatimat rakennustyöt 100 50 25 25
- HML: Laitehankintojen vaatimat tilamuutostyöt 75 25 25 25
Rakentamishankkeet yhteensä 6 315 2 505 1 070 1 505 1 235

Korjaus- ja muutostyöt
Hämeenlinnan yksikkö 890 355 245 170 120
Riihimäen yksikkö 770 250 200 160 160

Laitehankinnat (esim. röntgen- ja valvontalaitteet) 1 520 770 500 250 250
Irtaimistohankinnat 2 230 1 230 500 500 500

13 122 1 360 2 616 4 016 5 130
Osakkeiden osto 0 0 0 0 0

700 200 200 200 100
INVESTOINTIMENOT 26 297 6 670 5 331 6 801 7 495

POISTOT 40 147 13 249 13 449 13 449 9 844

LAINAT
Lainojen lyhennykset 33 033 11 011 11 011 11 011 11 011
Lainanotto 11 688 4 432 2 893 4 363 8 662

APUVÄLINEKESKUSLIIKELAITOS
Irtaimistohankinnat 4700 1700 1500 1500 1500
Lainojen lyhennykset 2100 700 700 700 700
Poistot 4700 1700 1500 1500 1500
Lainanotto 2100 700 700 700 700

ATK-järjestelmät

Muut investoinnit
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 7.3.2 Rakentamishankkeiden 2021 - 2024 perustelut

1. Keskussairaalan tilaratkaisut, Ahveniston Sairaala: 44010051

Keskussairaalan talousrakennuksen tilat on suunniteltu 1970-luvun alkupuolella ja otettu käyttöön
1975. Vastaavasti myös potilaiden hoitoon liittyvät tilat on suunniteltu samoihin aikoihin ja otettu
käyttöön 1979. Talousrakennus on peruskorjattu, mutta potilaiden hoitotilojen osalta korjausaste on
pieni.

Keskussairaalan kiinteistöjen kuntokartoitus on suoritettu 2013 – 2014 ja suunnittelua on hanke-
suunnitelmalla. Hankesuunnitelman perusteella on päädytty sairaalan oman tontin Ahvenistontien
puoleiselle reunalle sijoitettavan uuden sairaalan suunnitteluun. Uudelle sairaalalle varataan sai-
raanhoitopiirin omistamasta tontista lohkomisjärjestelyillä oma sairaalakiinteistö. Sairaalan suunnit-
telua on jatkettu 2018 perustetun Allianssin kehitysvaiheena.

Allianssi työskentelee kahdessa vaiheessa, jotka ovat kehitys- ja toteutusvaihe. Konseptin valinnan
(lokakuu 2018) jälkeen kehitysvaiheessa siirryttiin yleissuunnitteluvaiheeseen, joka kestää 2019 .
Tämän jälkeen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin valtuusto päättää toteutusvaiheeseen siirtymi-
sestä. Rakentamisen on suunniteltu alkavan vuonna 2021 ja Ahveniston sairaala on tarkoitus ottaa
käyttöön vuoteen 2026 mennessä.

2. HML Osastojen suihkutilojen korjaukset 3-6 kerros, investointikohde: 44010047

Tilatyöryhmässä 30.8.2016 on päätetty, että osastojen suihkutilat (n. 40 kpl:tta) uusitaan. Projekti on
alkanut 2017 aikana ja jatkuu tarpeellisin osin vuonna 2021 jolloin se saadaan päätökseen. Vuoden
2021 aikana saneerataan viimeiset 4 kylpyhuonetta.

3. HML Synnytyssalien sisäilmakorjaukset, investointikohde: 44010071

Saneeraus koostuu ulkoseinärakenteiden tiivistämisestä, vanhojen villa-alakattojen vaihdosta ja va-
laistuksen ja ilmanvaihdon päätelaitteiden uusimisesta, paloilmoitin järjestelmäuusinnasta, hoitaja-
kutsujärjestelmän uusinnasta sekä lattian eristämisestä funktionaalisella kalvolla.

Työt on aloitettu vuonna 2018 toteuttamalla korjaukset vaiheistaen neljässä osassa, siten että toi-
minta pystyi osastolla keskeytyksettä jatkumaan. 2021 aikana toteutetaan sellaiset työt joita ei vai-
heistuksen aikana ollut mahdollista toteuttaa.

4. HML Pääsisäänkäynnin ajorampin korjaukset

Kuntotutkimukseen perustuen; vanhojen kaide-elementtien poistaminen ja korvaaminen teräs-
kaiteilla (turvallisuusriski).

Ajorampin betonirakenteista teetetty kuntotutkimus 2019. Kuntotutkimuksen perusteella todettu kai-
teiden kunto huonoksi ja todennäköisesti törmäyskuorman kestävyydeltään heikentyneiksi. Myös
rampin vanhan osan reunapalkkirakenteen kunto on sellainen, että sen rasitustasoa on suositeltavaa
laskea esim. syväimpregnoinnilla tai pinnoittamalla jotta vaurioitumista voidaan hidastaa.
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5. HML C-rakennuksen vesikaton korjaus ja pellitykset

C-rakennuksen käyttöä jatketaan Assi-sairaalan valmistumisen jälkeen. Vesikaton osalta on tehtävä
saneeraustöitä, jotta käyttöä voi jatkaa. Myös tekninen käyttöikä on saavutettu. Saneeraustyöhön
varaudutaan 2021 talonrakennus investointibudjetissa.

6. HML julkisivuikkunoiden korjaus / ulkopuite

Keskussairaalan Hämeenlinnan yksikön julkisivuikkunoissa on vesi- ja ilmavuotoja. Lisäksi suurelta
osin ulkopuite rapistunut. Lisäksi ikkunoiden muuratut yläpalkit on korjattava. Kunnostettavien ikku-
noiden lukumäärä on noin 800 kpl.

7. HML Vanhojen alakattolevyjen vaihto uusiin

Keskussairaalan Hämeenlinnan yksiköiden sisäkatoissa on käytetty alakattolevyjä. Kattoratkai-
suissa on myös käytetty mineraalikuitueristemateriaaleja, ja on mahdollista että tietyissä tilanteissa
alakatosta irtoaa mineraalikuituja materiaalien ikääntyessä.

8. HML Puhtaan höyryn kehittimen uusinta

Puhtaan höyryn kehittimessä on ollut toimintahäiriöitä. Pahimmillaan höyrynkehittimen toimintahäi-
riöt saattavat vaarantaa välinehuollon toiminnan ja siten vaikuttaa myös esimerkiksi leikkaustoimin-
taan. Investointi vaatii tarkkaa suunnittelua ja parhaimmillaan höyryn kehitin olisi sijoitettuna uuteen
tilaan. Mikäli päädytään sijoittamaan vanhan paikalle, syntyy merkittävä toiminnallinen haitta höyryn
käytön teollisen höyryn käytön johdosta. Investoinnin suunnittelu on vielä kesken, ja tarkentuu vuo-
den 2021 aikana.

9. HML DEF-osan viemärien pinnoitus

HML- yksikön viemäreiden elinkaari on loppuvaiheillaan. Ajoittain tapahtuu yksittäisiä viemärivauri-
oita, jotka aiheuttavat haittaa toiminnalle. Vauriot ovat olleet vielä yksittäisiä ja paikallisia. Investoin-
nilla pyritään pinnoittamaan tai uusimaan paikallisia viemärikohtia sellaisissa kohteissa, joissa huono
kunto havaitaan ja sitä voidaan ennen vaurioitumista parantaa. Suurta linjasaneerausta ei voi tehdä,
sillä tällainen vaatisi toiminnalle väistötiloja, joita ei ole käytettävissä.

10. HML Virkistyspaikan kunnostus

Suvirannan virkistyspaikan kunnostaminen erillisen suunnitelman mukaan tarvittaessa. Vaatii erilli-
sen päätöksen virkistyspaikan käyttötarkoituksesta ja käytön jatkamisesta virkistystarkoituksiin, en-
nen mahdollisen kunnostussuunnittelun aloittamista ja mahdollisten muutostöiden toteuttamista.

11. RMK IV-konehuoneen saneeraus Röntgen-siipi A3 osa, investointikohde: 44010111

IV-laitteisto on vanhaa alkuperäistä tekniikkaa, joka on elinkaarensa päässä. Tiloilla on lisääntyvä
jäähdytystarve. Lisäksi uudella laitteistolla voidaan parantaa energiatehokkuutta ja vähentää huk-
kaa.

Investointi sisältää tarpeelliset IV-kanavamuutokset, uudet IV-laitteistot ja tarvittavat järjestelmät
energiatehokkuuden parantamisseksi. Investoinnin suunnittelu on käynnistetty vuoden 2019 aikana,
projekti kilpailutetaan vuonna 2020 ja toteutetaan vuonna 2021.
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12. RMK Tavarahissin 5 uusinta

Rmk:n aulatilojen tavarahissien ohjausjärjestelmä ja mekaniikka ovat käyttöikänsä lopussa. Ohjaus-
elektroniikkaan ei ole saatavilla varaosia (tavarahissi 7 oli keväällä viikon pois käytöstä ja se saatiin
käyttöön aikaisemmin kunnostetun tavarahissi 8 vanhoilla osilla). Koska myös mekaniikka (johteet
ja korien mekaaniset osat ovat käyttöikänsä lopussa on tavarahissien uusiminen perusteltua.

Tavarahissejä 5 ja 6 käytetään tavaran siirtoihin ja potilasosastojen ruokavaunujen siirtoon. Ne ovat
myös ainoat inva-hissit rakennuksen A1-osalla (7 kerrosta + 2 kellarikerrosta), joten ne ovat myös
asiakaskäytössä
Tavarahissi 7 käytetään potilashissinä sekä vainajien siirtoon potilasosastoilta. Tavarahissi 7 on käy-
tännössä mahdollista ottaa eristyshissiksi esim. pandemia-aikoina.

Suurin osa Rmk:n tavara- ja potilaskuljetuksista kulkee tavarahissien 5-7 kautta ja niiden häiriötön
käyttö on välttämätöntä sairaalan toiminnalle.
Tavarahissien uusintaa on kaavailtu vuosille 2021-2023 vuosi / hissi aikataululla (hissi 5 – 2021,
hissi 6 -2022, hissi 7 – 2023)

Hissien uusinta ei aiheuta merkittävää haittaa sairaalan toiminnalle, yhden hissin uusinnan aikana
on aina käytössä kaksi muuta tavarahissiä. Aikaisemmissa modernisoinneissa on varauduttu uusiin
hisseihin sähkönsyötön osalta, joten muita kuluja ei synny merkittävissä määrin hissien uusinnasta.

13. RMK paloilmoitin järjestelmän saneeraus osoitteelliseksi järjestelmäksi

Paloilmoittimen saneeraus osoitteelliseksi on aloitettu 2016 A1 osan 1 kerroksen saneerauksen yh-
teydessä. Muutostyö on edennyt rakentamishankkeiden mukaisesti niin että noin 45 % järjestel-
mästä on muutettu osoitteelliseksi. Tarkoitus on saada tämä hanke valmiiksi kattamaan koko kiin-
teistö. Järjestelmän saneeraamaton osa on 30 vuotta vanha ja varaosien saanti on haasteellista.
Uusi järjestelmä parantaa merkittävästi paloturvallisuutta.

14. RMK viemärien pinnoitus

Rakennuksen pääviemäri 00-kerroksen lattiapinnan alapuolella, viemäri on suurimmalta osin pinnoi-
tettu. Pinnoitus puuttuu noin 40 metrin matkalta. Viemärin pinnoitustyö ei häiritse sairaalan toimintaa,
mutta sen rikkoontumisesta sairaalan toiminta häiriintyy. Ajankota kesällä 2021 mahdollisten sulku-
jen aikakana, jolloin viemärin käyttö on vähäistä.

Varauksella, jos tarvetta imenee pinnoitukselle muidenkin rakennuksen alla olevien viemärien
osalta, joiden korjaus muuten on lähes mahdotonta.

15. RMK kutsujärjestelmän saneeraus 3 krs

Hoitajakutsujärjestelmä on yksi tärkeimmistä potilasturvallisuusjärjestelmistä. Nykyinen järjestelmä
on yli 30 vuotta vanha ja siihen ei ole saanut uusia varaosia enää yli 5 vuoteen. Järjestelmän luotet-
tavuus heikkenee sen vanhetessa. Järjestelmä on elinkaarensa päässä. Järjestelmä kattaa 3 vuo-
deosastoa (kerrokset 3-5) ja poliklinikkatilat. Tarkoitus olisi saneeraa yksi kohde vuodessa aloittaen
kerroksen 3 järjestelmästä.

Hanketta esitetään vuosille 2021 - 2024.

Tärkeän järjestelmän ylläpito on haastavaa ja sen epäluotettava toiminta saattaa aiheuttaa merkit-
tävää riskiä potilasturvallisuudelle.
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16. RMK IV-konehuoneen saneeraus Poliklinikka-siipi A4 osa

IV-laitteisto on vanhaa alkuperäistä tekniikkaa, joka on elinkaarensa päässä. Tiloilla on lisääntyvä
jäähdytystarve. Lisäksi uudella laitteistolla voidaan parantaa energiatehokkuutta ja vähentää huk-
kaa.

Investointi sisältää tarpeelliset IV-kanavamuutokset, uudet IV-laitteistot ja tarvittavat järjestelmät
energiatehokkuuden parantamiseksi.

17. RMK Tavarahissin 6 uusinta

Rmk:n aulatilojen tavarahissien ohjausjärjestelmä ja mekaniikka ovat käyttöikänsä lopussa. Ohjaus-
elektroniikkaan ei ole saatavilla varaosia (tavarahissi 7 oli keväällä viikon pois käytöstä ja se saatiin
käyttöön aikaisemmin kunnostetun tavarahissi 8 vanhoilla osilla). Koska myös mekaniikka (johteet
ja korien mekaaniset osat ovat käyttöikänsä lopussa on tavarahissien uusiminen perusteltua.

Tavarahissejä 5 ja 6 käytetään tavaran siirtoihin ja potilasosastojen ruokavaunujen siirtoon. Ne ovat
myös ainoat inva-hissit rakennuksen A1-osalla (7 kerrosta + 2 kellarikerrosta), joten ne ovat myös
asiakaskäytössä
Tavarahissi 7 käytetään potilashissinä sekä vainajien siirtoon potilasosastoilta. Tavarahissi 7 on käy-
tännössä mahdollista ottaa eristyshissiksi esim. pandemia-aikoina.

Suurin osa Rmk:n tavara- ja potilaskuljetuksista kulkee tavarahissien 5-7 kautta ja niiden häiriötön
käyttö on välttämätöntä sairaalan toiminnalle.
Tavarahissien uusintaa on kaavailtu vuosille 2021-2023 vuosi / hissi aikataululla (hissi 5 – 2021,
hissi 6 -2022, hissi 7 – 2023).

Hissien uusinta ei aiheuta merkittävää haittaa sairaalan toiminnalle, yhden hissin uusinnan aikana
on aina käytössä kaksi muuta tavarahissiä. Aikaisemmissa modernisoinneissa on varauduttu uusiin
hisseihin sähkönsyötön osalta, joten muita kuluja ei synny merkittävissä määrin hissien uusinnasta.

18. RMK kutsujärjestelmän saneeraus 4 krs

Hoitajakutsujärjestelmä on yksi tärkeimmistä potilasturvallisuusjärjestelmistä. Nykyinen järjestelmä
on yli 30 vuotta vanha ja siihen ei ole saanut uusia varaosia enää yli 5 vuoteen. Järjestelmän luotet-
tavuus heikkenee sen vanhetessa. Järjestelmä on elinkaarensa päässä. Järjestelmä kattaa 3 vuo-
deosastoa (kerrokset 3-5) ja poliklinikkatilat. Tarkoitus olisi saneeraa yksi kohde vuodessa aloittaen
kerroksen 3 järjestelmästä.

Hanketta esitetään vuosille 2021 - 2024.

19. RMK 2. kerros osaston saneeraus, investointikohde: 44010080

2-kerroksen tiloille on suunniteltu peruskorjaustasoista remonttia (viemärit, sähköt, sairaalakaasut,
ilmanvaihto, hoitajakutsu, sprinkleri-laitteisto) vuoden 2018 aikana. Tilojen käyttötarkoitus kuitenkin
on muuttunut. Ennen remontin aloitusta 2-kerroksen tuleva käyttötarkoitus selvitetään ja tuleva käyt-
tötarkoitus huomioidaan remontin sisällössä ja lopullisessa suunnittelussa.

20. RMK Tavarahissin 7 uusinta

Rmk:n aulatilojen tavarahissien ohjausjärjestelmä ja mekaniikka ovat käyttöikänsä lopussa. Ohjaus-
elektroniikkaan ei ole saatavilla varaosia (tavarahissi 7 oli keväällä viikon pois käytöstä ja se saatiin
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käyttöön aikaisemmin kunnostetun tavarahissi 8 vanhoilla osilla). Koska myös mekaniikka (johteet
ja korien mekaaniset osat ovat käyttöikänsä lopussa on tavarahissien uusiminen perusteltua.

Tavarahissejä 5 ja 6 käytetään tavaran siirtoihin ja potilasosastojen ruokavaunujen siirtoon. Ne ovat
myös ainoat inva-hissit rakennuksen A1-osalla (7 kerrosta + 2 kellarikerrosta), joten ne ovat myös
asiakaskäytössä
Tavarahissi 7 käytetään potilashissinä sekä vainajien siirtoon potilasosastoilta. Tavarahissi 7 on käy-
tännössä mahdollista ottaa eristyshissiksi esim. pandemia-aikoina.

Suurin osa Rmk:n tavara- ja potilaskuljetuksista kulkee tavarahissien 5-7 kautta ja niiden häiriötön
käyttö on välttämätöntä sairaalan toiminnalle.
Tavarahissien uusintaa on kaavailtu vuosille 2021-2023 vuosi / hissi aikataululla (hissi 5 – 2021,
hissi 6 -2022, hissi 7 – 2023)

Hissien uusinta ei aiheuta merkittävää haittaa sairaalan toiminnalle, yhden hissin uusinnan aikana
on aina käytössä kaksi muuta tavarahissiä. Aikaisemmissa modernisoinneissa on varauduttu uusiin
hisseihin sähkönsyötön osalta, joten muita kuluja ei synny merkittävissä määrin hissien uusinnasta.

21. RMK kutsujärjestelmän saneeraus 5 krs

Hoitajakutsujärjestelmä on yksi tärkeimmistä potilasturvallisuusjärjestelmistä. Nykyinen järjestelmä
on yli 30 vuotta vanha ja siihen ei ole saanut uusia varaosia enää yli 5 vuoteen. Järjestelmän luotet-
tavuus heikkenee sen vanhetessa. Järjestelmä on elinkaarensa päässä. Järjestelmä kattaa 3 vuo-
deosastoa (kerrokset 3-5) ja poliklinikkatilat. Tarkoitus olisi saneeraa yksi kohde vuodessa aloittaen
kerroksen 3 järjestelmästä.

Hanketta esitetään vuosille 2021 - 2024.

Tärkeän järjestelmän ylläpito on haastavaa ja sen epäluotettava toiminta saattaa aiheuttaa merkit-
tävää riskiä potilasturvallisuudelle.

22. RMK 5. kerros saneeraus

5-kerroksen tiloille on alustavasti suunniteltu peruskorjaustasoista remonttia (vesi-, viemäri-, lämmi-
tys-, ilmanvaihto-, sähkö-, sprinkleri- ja pintamateriaalien uusinnat sekä mahdollisten sairaalakaasu-
jen ja hoitajakutsujen uusinnat). Ennen remontin aloitusta kerroksen tuleva käyttötarkoitus selvite-
tään ja se huomioidaan remontin sisällössä ja lopullisessa suunnittelussa.

23. RMK kutsujärjestelmän saneeraus 1 krs

Hoitajakutsujärjestelmä on yksi tärkeimmistä potilasturvallisuusjärjestelmistä. Nykyinen järjestelmä
on yli 30 vuotta vanha ja siihen ei ole saanut uusia varaosia enää yli 5 vuoteen. Järjestelmän luotet-
tavuus heikkenee sen vanhetessa. Järjestelmä on elinkaarensa päässä. Järjestelmä kattaa 3 vuo-
deosastoa (kerrokset 3-5) ja poliklinikkatilat. Tarkoitus olisi saneeraa yksi kohde vuodessa aloittaen
kerroksen 3 järjestelmästä.

Hanketta esitetään vuosille 2021 - 2024.

Tärkeän järjestelmän ylläpito on haastavaa ja sen epäluotettava toiminta saattaa aiheuttaa merkit-
tävää riskiä potilasturvallisuudelle.
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24. HML yksikön muut sisäilmakorjaukset 2021

Tarvekartoitusten perusteella tehtävät välttämättömät muutokset sisäilmaongelmakohteiden poista-
miseksi.

25. HML yksiköiden pienet muutostyöt 2021

Tarvekartoitusten perusteella tehtävät välttämättömät muutokset yksiköiden toimintaedellytysten pa-
rantamiseksi.

26. HML Sähköverkon uudistaminen 2021

Sairaalan sähköverkkoa on peruskorjaus- ja muutostöiden yhteydessä uudistettu vastaamaan nyky-
ajan vaatimuksia. Osa verkosta ja laitteistosta vaatii modernisointia lähivuosina (muuntamot, suur-
jännitekojeistot, pää- ja nousukeskukset, varavoimalaitteisto, hissit). Vuonna 2021 sähköverkon mo-
dernisointia on jatkettava edelleen esiin tulevien tarpeiden perusteella.

27. RMK yksiköiden pienet muutostyöt 2021

Tarvekartoitusten perusteella tehtävät välttämättömät muutokset yksiköiden toimintaedellytysten pa-
rantamiseksi.

28. RMK Sähköverkon uudistaminen 2021

Sairaalan sähköverkkoa on peruskorjaus- ja muutostöiden yhteydessä uudistettu vastaamaan nyky-
ajan vaatimuksia. Osa verkosta ja laitteistosta vaatii modernisointia lähivuosina (muuntamot, suur-
jännitekojeistot, pää- ja nousukeskukset, varavoimalaitteisto, hissit). Vuonna 2020 sähköverkon mo-
dernisointia on jatkettava edelleen esiin tulevien tarpeiden perusteella.

29. Laitehankintoihin liittyvät rakentamishankkeet

Sairaanhoidollisissa toimissa käytettävä sairaanhoidollinen laitteisto uusiutuu jatkuvasti. Uusilla lait-
teilla korvataan käyttöikänsä päättäviä vanhoja laitteita. Lisäksi kokonaan uutta laitteistoa otetaan
sairaalassa käyttöön. Osa laitehankinnoista vaativat tilamuutoksia, kytkentöjä tai muuten rakennus-
, sähkö-, LVI- tai lääkintätekniikkaan vaativia töitä. Vuoden 2021 laitehankintojen osalta ei ole odo-
tettavissa merkittäviä erillisiä rakentamiseen tms. liittyviä osuuksia.
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7.5 Kuntamaksut

7.5.1 Kuntamaksut vuonna 2021, ilman ensihoitoa

7.5.2 Kuntamaksujen vertailu 2020 – 2021

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

Forssa 8 735 000 4 460 000 346 000 283 000 13 824 000
Humppila 972 000 523 000 45 000 60 000 1 600 000
Jokioinen 2 572 000 1 262 000 105 000 126 000 4 065 000
Tammela 3 155 000 1 526 000 123 000 96 000 4 900 000
Ypäjä 955 000 650 000 48 000 63 000 1 716 000
Forssan seutu 16 389 000 8 421 000 667 000 628 000 26 105 000

Hattula 9 166 000 1 705 000 193 000 206 000 11 270 000
Hämeenlinna 76 381 000 16 154 000 1 385 000 -787 000 93 133 000
Janakkala 15 942 000 4 023 000 336 000 -93 000 20 208 000
Hämeenlinnan seutu 101 489 000 21 882 000 1 914 000 -674 000 124 611 000

Hausjärvi 7 769 000 2 482 000 169 000 67 000 10 487 000
Loppi 7 440 000 2 019 000 160 000 107 000 9 726 000
Riihimäki 27 986 000 7 196 000 590 000 -128 000 35 644 000
Riihimäen seutu 43 195 000 11 697 000 919 000 46 000 55 857 000

YHTEENSÄ 161 073 000 42 000 000 3 500 000 0 206 573 000

Lisäksi Hämeenlinnalta laskutetaan jätevesimaksua 100 000 euroa.

Kuntamaksut 2021, ilman ensihoitoa

Kuntamaksut Kuntamaksut
2020, alkuper. TA 2021 euroa %

Forssa 13 504 000 13 824 000 320 000 2,4
Humppila 1 781 000 1 600 000 -181 000 -10,2
Jokioinen 3 786 000 4 065 000 279 000 7,4
Tammela 5 012 000 4 900 000 -112 000 -2,2
Ypäjä 1 712 000 1 716 000 4 000 0,2
Forssan seutu 25 795 000 26 105 000 310 000 1,2

Hattula 10 865 000 11 270 000 405 000 3,7
Hämeenlinna 90 703 000 93 133 000 2 430 000 2,7
Janakkala 19 956 000 20 208 000 252 000 1,3
Hämeenlinnan seutu 121 524 000 124 611 000 3 087 000 2,5

Hausjärvi 9 783 000 10 487 000 704 000 7,2
Loppi 9 251 000 9 726 000 475 000 5,1
Riihimäki 34 203 000 35 644 000 1 441 000 4,2
Riihimäen seutu 53 237 000 55 857 000 2 620 000 4,9

YHTEENSÄ 200 556 000 206 573 000 6 017 000 3,00

Lisäksi Hämeenlinnalta laskutetaan jätevesimaksua 100 000 euroa.
Vuoden 2020 kuntamaksut ilman FSHKY:ltä laskutettavaa 415 000 euroa, joka laskutetaan erikseen
Vuoden 2020 kuntamaksut alkuperäisen talousarvion mukaisina

Muutos 2021/2020
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Ensihoidon kuntamaksut 2021, vuoden 2020 kuntamaksut alkuperäisen talousarvion mukaisina

2020 2021 euroa %

Forssa 791 000 811 000 20 000 2,53
Humppila 104 000 105 000 1 000 0,96
Jokioinen 241 000 246 000 5 000 2,07
Tammela 283 000 289 000 6 000 2,12
Ypäjä 110 000 112 000 2 000 1,82
Forssan seutu 1 529 000 1 563 000 34 000 2,22

Hattula 440 000 452 000 12 000 2,73
Hämeenlinna 3 140 000 3 246 000 106 000 3,38
Janakkala 764 000 788 000 24 000 3,14
Hämeenlinnan seutu 4 344 000 4 486 000 142 000 3,27

Hausjärvi 391 000 396 000 5 000 1,28
Loppi 365 000 376 000 11 000 3,01
Riihimäki 1 335 000 1 382 000 47 000 3,52
Riihimäen seutu 2 091 000 2 154 000 63 000 3,01

YHTEENSÄ 7 964 000 8 203 000 239 000 3,00

Muutos 2021/2020
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8 Kanta-Hämeen apuvälinekeskusliikelaitos

Kanta-Hämeen apuvälinekeskusliikelaitos on kunnallinen liikelaitos, joka
on osa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän organisaatiota.
Liikelaitos tarjoaa tuottamiaan palveluja sairaanhoitopiirin sosiaali- ja ter-
veydenhuollon toimintayksiköille lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinei-
den osalta sekä kunnille vammaispalvelujen apuvälineiden (hissit, kat-
tonostimet ja kuulovammaisten hälytysjärjestelmät) osalta.

8.1 Apuvälinekeskusliikelaitoksen toimintasuunnitelma 2021

Asiakkaat – laadukas hoito -  sinua kuunnellen

SHP Strategi-
nen tavoite ja
keskeiset osa-
alueet

Jokainen asiakas kohdataan ja hoidetaan yksilönä
- Sujuva ja oikea-aikainen hoitoonpääsy
- Tieto hoidon etenemisestä
- Monimuotoiset sähköiset palvelut
- Osallistava ja vuorovaikutteinen asiakkuus
- Näyttöön perustuva hoito-laadukas ja turvallinen

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

 Eri toimipisteiden apuvälinevarastojen kartoittaminen, arvioiminen ja päi-
vittäminen

 Apuvälinekeskuksen huollon työtilojen, työkalujen ja toimintapojen arvi-
ointi ja kehittämine

 Apuvälinekeskuksen kuljetuksen (sisäinen ja ulkoinen) kokonaisuuden
selvittäminen ja suunnitelman laatiminen

 Apuvälinepalveluprosessin kehittäminen: sähköisten apuvälineiden pal-
veluprosessin määrittäminen

 Effector -tietojärjestelmän kehittäminen apuvälinepalveluissa
 Apuvälineseurannan kehittäminen - sähköisen seurannan suunnittelu ja

kehittäminen (videovastaanoton hyödyntäminen apuvälineseurannassa)
 Määräaikaishuoltojen toteutumisen seuranta ja johtopäätösten tekemi-

nen kehittämistä varten
 Medianäkyvyys: Shp:n sivuilla olevan Apuvälinekeskus ja apuvälinepal-

velu -infon päivittäminen

Seuranta- mit-
tarit

 Eri toimipisteiden varastot on arvioitu ja päivitetty
 Apuvälinekeskuksen huollon työtilat ja huoltoauto on arvioitu ja asianmu-

kaisesti varusteltu
 Kuljetus on selvitetty ja sen pohjalta on tehty suunnitelma
 Sähköisten apuvälineiden apuvälinepalveluprosessi on kuvattu
 Mahdollisten Effector-tietojärjestelmän kehittämistoimien toteutuminen
 Sähköisen apuvälineseurannan toteutuminen ja tulokset
 Määräaikaishuollon seurannan toteutuminen ja kehittämistoimet
 Apuvälinekeskuksen sivut shp-mediassa on päivitetty
 Asiakaspalaute
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Henkilöstö – palkitseva työ

SHP Strategi-
nen tavoite ja
keskeiset osa-
alueet

Houkutteleva ja arvostava työyhteisö, jossa osaajat voivat vaikuttaa
työnsä sisältöön

- Matala hierarkia
- Oman työn kehittäminen ja jatkuva oppinen
- Elämän ja työn yhteensovittaminen joustavasti
- Arvostava työyhteisö

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

 Etätyön kehittäminen/käyttöönotto apuvälineyksikössä
 Osaamisen kehittäminen, koulutukset sekä hyödyllisen koulutustarjon-

nan seuranta
 Työergonomian parantuminen (huolto, apuvälineasiantuntijat)
 Toimivien sijaisjärjestelyjen (osaaminen, määrä) mahdollistuminen sekä

työn tekemisen kohdentuminen oikeille osaajille (apuvälineasiantuntija
versus logistiikko) vähentävät työn kuormittavuutta ja parantavat työhy-
vinvointia.

Seuranta- mit-
tarit

 Etätyön määrä
 Kehityskeskustelujen toteutuminen
 Mahdollisuus osallistua ulkopuolisiin koulutuksiin
 Koulutusten määrä
 Työergonomiaa tukevat ratkaisujen toteutuminen

Kumppanuudet – yhdessä arvoa asiakkaalle

SHP Strategi-
nen tavoite

Kumppanuuksien ja verkoston avulla varmistamme strategisten tavoittei-
den saavuttamisen

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

 Teams –videoyhteyden hyödyntäminen terveyskeskusten apuvälineyksi-
köiden osallistumisessa Lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmään
(LKTR)

 Yhteistyö (mm. apuvälineprosessit, luovutusperusteet) alueen apuväli-
neyksiköiden ja Erva-alueen apuvälinekeskusten (Tays, E-Pshp) kanssa

 Verkostoituminen apuvälinealan toimijoiden kanssa apuvälinetoiminnan
kehittymisen näkökulmasta.

 Kumppanuuskysely terveyskeskusten apuvälineyksiköille ja kuntien sosi-
aalitoimille

 Opintokäynnit muissa apuvälineyksiköissä esim. Satakunnan apuväli-
nekeskus, Pirkanmaan apuvälinekeskus

Seuranta- mit-
tarit

 Yhteistyökokousten määrä
  Apuväline-esittelyjen määr
 Asiakaspalaute
 Kumppanuuskyselyn toteuttaminen
 Opintokäyntien määrä
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Sijoitus terveyteen

SHP Strategi-
nen tavoite ja
keskeiset osa-
alueet

Toiminta on kestävällä pohjalla nyt ja tulevaisuudessa
- Olemme hyvän hoidon edelläkävijä- tekemisemme perustuu tutkittuun

tietoon
- Ennakoimme palvelutarpeen -  tiedämme mitä tarvitaan
- Käytämme resurssit tehokkaasti/järkevästi – tuottavuuden kasvu
- Pidämme talouden tasapainossa
- Toimimme kestävän kehityksen periaatteella
- Elinvoimaa Hämeeseen

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

 Erva-alueen hankintayhteistyöhön osallistuminen apuvälinehankinnoissa
 Apuvälineiden hankintasopimusten seuranta ja sopimuskattavuuden pa-

rantaminen
 Ei-jäsenkuntalaisille asiakkaille tuotetun apuvälinepalvelun laskutuksen

kehittäminen ja hallinta esim. vapaavalinta –potilaat
 Vakuutuslaskutuksen seuranta

Seuranta- mit-
tarit

 Talousarvion toteuman seuranta
 Erva-yhteishankintojen toteutuminen
 Ei-jäsenkuntalaisten asiakkaiden apuvälinepalvelun laskutuksen toteutu-

minen kehitetyn mallin mukaan
 Vakuutuslaskutuksen toteutuminen kehitetyn mallin mukaan
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8.2 Apuvälinekeskusliikelaitoksen tuloslaskelma sekä rahoitus- ja investointilaskelma 2021

Apuvälinekeskusliikelaitoksen tuloslaskelma 2021

Liikevaihto 3 976 200
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen lisäys(+) tai vähennys(-) 0
Valmistus omaan käyttöön 0
Liiketoiminnan muut tuotot 0
Tuet ja avustukset kuntayhtymältä 0
Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -1 580 000
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0

Palvelujen ostot -340 000 -1 920 000
Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -270 000
Henkilösivukulut -54 200

Eläkekulut 0
Muut henkilösivukulut 0 -324 200

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -1 700 000
Arvonalentumiset 0 -1 700 000

Liiketoiminnan muut kulut -27 000
Liikeylijäämä 5 000
Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 0
Muut rahoitustuotot 0
Kuntayhtymälle maksetut korkokulut -5 000
Muille maksetut korkokulut 0
Korvaus peruspääomasta 0
Muut rahoituskulut 0 -5 000

Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 0
Satunnaiset tuoto ja kulut

Satunnaiset tuotot 0
Satunnaiset kulut 0 0

Ylijäämä enen varauksia 0
Poistoeron lisäys (-) ja vähennys (+) 0
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0
Tilikauden yli-/alijäämä 0
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Apuvälinekeskusliikelaitoksen rahoituslaskelma 2021

Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä 5 000
Poistot ja arvonalentumiset 1 700 000
Rahoitustuotot- ja kulut -5 000
Satunnaiset erät 0
Tulorahoituksen korjauserät 0 1 700 000

Investointien rahavirta
Investointimenot -1 700 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin 0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 -1 700 000

Toiminnan ja investointien rahavirta 0

Rahoituksen rahavirta
Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys kuntayhtymältä 700 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta 0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kuntayhtymälle -700 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta 0
Lyhytaikaisten laonjen muutos kuntayhtymältä 0
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta 0 0

Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset 0
Rahoituksen rahavirta 0

Rahavarojen muutos 0

Apuvälinekeskusliikelaitoksen investointilaskelma 2021

Menot
Irtaimistohankinnat 1 700 000
Sisäinen lainanlyhennys 700 000
Ulkoinen lainanlyhennys 0
Menot yhteensä 2 400 000 2 400 000

Tulot
Poistot 1 700 000
Sisäinen laina 700 000
Tulot yhteensä 2 400 000 2 400 000
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Talousarvio 2021, Apuvälinekeskusliikelaitoksen vaikutus sairaanhoitopiirin talouteen

Ta 2021, shp
ilman

liikelaitosta
Ta 2021,

liikelaitos
Ta 2021 shp sis.

liikelaitoksen
Kuntamaksut 214 876 000 214 876 000
Myyntituotot ulkoiset 13 509 000 1 687 000 15 196 000
Myyntituotot sisäiset 64 710 446 2 289 200 66 999 646
Maksutuotot 9 800 000 9 800 000
Tuet ja avustukset 5 492 000 5 492 000
Vuokratuotot 3 050 000 3 050 000
Muut tuotot 1 510 000 1 510 000
Toimintatuotot 312 947 446 3 976 200 316 923 646

Palkat ja palkkiot -85 765 100 -270 200 -86 035 300
Henkilösivukulut -20 954 700 -54 000 -21 008 700
Henk.men. korj.erät 1 257 000 1 257 000
Ulkopuoliset sairaalat -42 000 000 -42 000 000
Palvelujen ostot ulkoiset -53 081 000 -140 000 -53 221 000
Palvelujen ostot sisäiset -66 943 454 -56 192 -66 999 646
Aineet ja tarvikkeet -28 801 000 -1 580 000 -30 381 000
Vuokrat -2 783 000 -14 000 -2 797 000
Muut kulut -1 465 000 -13 000 -1 478 000
Toimintakulut -300 536 254 -2 127 392 -302 663 646

Toimintakate 12 411 192 1 848 808 14 260 000

Rahoitustuotot ja -kulut 484 000 -5 000 479 000

Vuosikate 12 895 192 1 843 808 14 739 000

Poistot -13 249 000 -1 700 000 -14 949 000

Satunnaiset tuotot 0 0 0

Tilikauden tulos -353 808 143 808 -210 000

Varausten ja rahastojen muutos 210 000 0 210 000

Tilikauden yli-/alijäämä -143 808 143 808 0

Vyörytyserät 143 808 -143 808 0

Tilikauden yli-/alijäämä vyörytyserien jälkeen 0 0 0
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9 Talous suunnitelmakaudella 2021 – 2024, ilman ensihoitoa

(1000 euroa) 2021 2022 2023 2024
Kuntamaksut 206 673 212 873 219 259 225 837
Muut tuotot 35 048 35 048 35 398 35 398
Toimintatuotot 241 721 247 921 254 658 261 236
Henkilöstökulut -105 173 -107 802 -111 036 -115 478
Palveluiden ostot yhteensä -87 632 -89 823 -92 517 -96 218
- joista hoidot ulkopuolisissa laitoksissa -42 000 -43 050 -44 342 -46 115
Aineet ja tarvikkeet -30 381 -31 141 -32 075 -33 358
Muut toimintakulut -4 275 -4 382 -4 513 -4 694
Toimintakulut -227 461 -233 148 -240 142 -249 748
Toimintakate 14 260 14 774 14 516 11 488
Rahoitustuotot ja -kulut 479 479 479 479
Vuosikate 14 739 15 253 14 995 11 967
Poistot ja arvonalentumiset -14 949 -14 949 -14 949 -11 344
Tilikauden tulos -210 304 46 623
Varausten ja rahastojen muutos 210 210 210 210
Tilikauden yli-/alijäämä 0 514 256 833

Kuntamaksut ilman ensihoitoa 206 673 212 873 219 259 225 837
Kuntamaksujen kasvu 3,0 3,0 3,0 3,0

Rahoituslaskelma/Investointilaskelma
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 11 711 11 711 11 711 11 711
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 107 132 101 593 109 063 49 362
Lainat 31.12. 151 353 241 235 338 587 376 238

(euroa) 2021 2022 2023 2024
Myyntituotot 1 687 000 1 636 390 1 644 572 1 644 572
Sisäiset tuotot 2 289 200 2 220 524 2 231 627 2 231 627
Toimintatuotot 3 976 200 3 856 914 3 876 199 3 876 199
Henkilöstökulut -324 200 -333 926 -337 265 -337 265
Palveluiden ostot yhteensä (sis. sisäiset palvelut) -340 000 -350 200 -353 702 -353 702
Aineet ja tarvikkeet -1 580 000 -1 627 400 -1 643 674 -1 643 674
Muut toimintakulut -27 000 -27 810 -28 088 -28 088
Toimintakulut -2 271 200 -2 339 336 -2 362 729 -2 362 729
Toimintakate 1 705 000 1 517 578 1 513 469 1 513 469
Rahoitustuotot ja -kulut -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Vuosikate 1 700 000 1 512 578 1 508 469 1 508 469
Poistot ja arvonalentumiset -1 700 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000
Tilikauden tulos 0 12 578 8 469 8 469
Tilikauden yli-/alijäämä 0 12 578 8 469 8 469

Talous suunnitelmakaudella 2021-2024, Apuvälinekeskusliikelaitos
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Liite 1
Hoitopäivät

Operatiivinen tulosalue hoitopäivät Toteuma 2018 Toteuma 2019 Toteuma
1-10/2020

Suunnite 2020 Suunnite 2021

Muutos %
Suunnite 2021

/ Toteuma
2019

Yleis- ja pehmytosakirurgia 20 551 18 895 14 729 18 664 17 670 -6
Ortopedia 7 720 7 308 5 196 7 259 9 155 25
Silmätaudit 1 839 2 083 1 009 2 100 2 410 16
Korva-, nenä ja kurkkutaudit 1 072 1 131 754 1 071 1 100 -3
Hammas-, suu- ja leukasairaudet 300 281 143 295 290 3
Naistentaudit 1 391 1 269 827 1 229 1 160 -9
Äitiyspoliklinikka/ synnytykset 5 760 5 165 4 088 5 281 5 490 6
Yhteensä 38 633 36 132 26 746 35 899 37 275 3

Konservatiivinen tulosalue hoitopäivät Toteuma 2018 Toteuma 2019
Toteuma

1-10/2020
Suunnite 2020 Suunnite 2021

Muutos %
Suunnite 2021

/ Toteuma
2019

Akuuttilääketiede, tarkkailu 6 477 6 158 3 315 6 240 6 345 3
Syöpätaudit 148 221 138 217 190 -14

Sisätaudit ilman kardiologiaa 9 759 10 059 7 703 9 945 9 290 -8
Kardiologia (Sydänsairaala) 4 405 3 686 3 104 3 720 4 455 21

Sisätaudit yhteensä 14 164 13 745 10 807 13 665 13 745 0
Keuhkosairaudet 3 212 3 776 3 123 3 809 3 800 1
Neurologia 7 233 7 476 5 297 7 547 7 785 4
Ihotaudit 151 185 108 181 155 -16
Lastentaudit 2 632 2 429 1 786 2 323 2 455 1
Lastenneurologia 12 30 10 28 25 -17
Yhteensä 34 029 34 020 24 584 34 010 34 500 1

Psykiatrian tulosalue hoitopäivät Toteuma 2018 Toteuma 2019
Toteuma

1-10/2020
Suunnite 2020 Suunnite 2021

Muutos %
Suunnite 2021

/ Toteuma
2019

Aikuispsykiatria 18 638 18 396 13 298 18 149 17 900 -3
Nuorisopsykiatria 2 757 2 986 2 355 2 804 3 010 1
Lastenpsykiatria 1 234 1 229 929 1 191 1 310 7
Yhteensä 22 629 22 611 16 582 22 144 22 220 -2
Hoitopäivät yhteensä 95 291 92 763 67 912 92 053 93 995 1
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Liite 2

Hoitojaksot

Operatiivinen tulosalue hoitojaksot Toteuma 2018 Toteuma 2019
Toteuma       1-

10/2020
Suunnite 2020 Suunnite 2021

Muutos %
Suunnite 2021

/ Toteuma
2019

Yleis- ja pehmytosakirurgia 5 522 5 418 4 067 5 339 5 500 2
Ortopedia 2 633 2 738 1 914 2 721 2 850 4
Silmätaudit 1 835 2 073 1 005 2 087 2 400 16
Korva-, nenä ja kurkkutaudit 806 773 553 767 750 -3
Suusairaudet 246 244 120 249 250 2
Naistentaudit 836 786 540 756 720 -8
Äitiyspoliklinikka/ synnytykset 1 480 1 364 1 132 1 381 1 450 6
Yhteensä 13 358 13 396 9 331 13 300 13 920 4

Konservatiivinen tulosalue hoitojaksot Toteuma 2018 Toteuma 2019 Toteuma
1-10/2020

Suunnite 2020 Suunnite 2021

Muutos %
Suunnite 2021

/ Toteuma
2019

Akuuttilääketiede, tarkkailu 6 394 6 017 3 299 6 088 6 200 3
Syöpätaudit 41 58 33 61 50 -14

Sisätaudit (ilman kardiologiaa) 1 828 1 923 1 721 1 915 1 960 2
Kardiologia 1 059 977 852 981 940 -4

Sisätaudit yhteensä 2 887 2 900 2 573 2 896 2 900 0
Keuhkosairaudet 614 745 623 764 750 1
Neurologia 1 206 1 191 892 1 223 1 240 4
Ihotaudit 16 18 8 20 15 -17
Lastentaudit 1 033 1 010 670 953 1 020 1
Lastenneurologia 8 17 6 11 15 -12
Yhteensä 12 199 11 956 8 104 12 016 12 190 2

Psykiatrinen tulosalue hoitojaksot Toteuma 2018 Toteuma 2019
Toteuma

1-10/2020
Suunnite 2020 Suunnite 2021

Muutos %
Suunnite 2021

/ Toteuma
2019

Aikuispsykiatria 873 846 479 895 720 -15
Nuorisopsykiatria 179 213 126 200 200 -6
Lastenpsykiatria 62 55 47 51 55 0
Yhteensä 1 114 1 114 652 1 145 975 -12
Hoitojaksot yhteensä 26 671 26 466 18 087 26 462 27 085 2
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Liite 3
Kuntalaskutettavat käynnit

Operatiivinen tulosalue kuntalaskutettavat
käynnit Toteuma 2018 Toteuma 2019 Toteuma

1-10/2020
Suunnite 2020 Suunnite 2021

Muutos %
Suunnite 2021

/ Toteuma
2019

11 Anestesiologia ja tehohoito 245 230 166 213 240 4
20 Kirurgia 364 406 289 448 430 6
20G Gastroenterologinen kirurgia 9 149 8 719 7 500 8 679 8 380 -4
20L Lastenkirurgia 2 842 2 553 1 982 2 523 2 440 -4
20P Plastiikkakirurgia 3 902 4 480 3 231 4 487 4 330 -3
20U Urologia 7 125 6 853 5 578 7 376 7 120 4
20V Verisuonikirurgia 2 766 2 637 1 802 2 645 2 550 -3
20Y Yleiskirurgia 2 783 2 579 1 968 2 645 2 550 -1

Kirurgia yhteensä 28 932 28 230 22 351 28 803 27 800 -2
20O Ortopedia ja traumatologia 14 247 15 545 12 240 15 212 15 700 1
31 Naistentaudit 8 164 8 403 7 457 8 389 8 270 -2
32 Synnytys 6 420 6 428 5 186 6 421 6 300 -2
50 Silmätaudit 19 043 20 457 13 038 20 631 23 000 12
55 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 15 965 15 444 10 734 15 381 15 200 -2
58 Hammas-, suu- ja leukasairaudet 4 283 4 421 2 948 4 340 4 400 0
Operatiivinen tulosalue yhteensä 97 298 99 158 74 120 99 390 100 910 2

Konservatiivinen tulosalue kuntalaskutettavat
käynnit Toteuma 2018 Toteuma 2019 Toteuma

1-10/2020
Suunnite 2020 Suunnite 2021

Muutos %
Suunnite 2021

/ Toteuma
2019

10 Sisätaudit 2 516 3 285 3 720 3 313 3 620 10
10E Sisätautien endokrinologia 6 373 7 012 4 640 7 157 7 820 12
10F Sisätautien geriatria 16
10G Sisätautien gastroenterologia 8 774 9 994 8 871 10 197 11 150 12
10H Kliininen hematologia 7 457 7 300 6 392 7 345 8 030 10
10R Reumatologia 8 755 8 204 6 722 8 217 8 980 9

Sisätaudit yhteensä 33 875 35 795 30 361 36 229 39 600 11
101 Dialyysi 7 651 7 422 6 531 7 316 7 800 5
10I Infektiosairaudet 590 694 634 684 720 4
10M Nefrologia 2 735 3 467 2 940 3 510 3 900 12
10K Kardiologia (Sydänsairaala) 8 685 9 558 8 282 9 863 10 500 10

15 Akuuttilääketiede 143 334 305 309 310 -7
15E Akuuttilääketiede/esh 16 672 19 332 19 815 17 611 17 560 -9
15Y Akuuttilääketiede/pth 27 625 24 849 13 068 27 209 27 130 9

Akuuttilääketiede yhteensä 44 440 44 515 33 188 45 129 45 000 1
40 Lastentaudit 11 092 11 809 8 641 11 500 11 500 -3
60 Ihotaudit ja allergologia 11 370 12 021 8 869 11 473 12 300 2
65 Syöpätaudit 8 102 9 026 7 836 9 117 9 600 6
77 Neurologia 9 518 8 541 7 048 8 592 9 800 15
78 Lastenneurologia 3 898 4 125 2 950 4 116 3 800 -8
80 Keuhkosairaudet 10 457 12 361 10 502 12 147 12 600 2
96 Fysiatria 9 977 8 646 7 261 8 527 8 200 -5
97 Geriatria 299 329 391 284 450 37
Konservatiivinen tulosalue yhteensä 162 689 168 309 135 434 168 488 175 770 4

Psykiatrinen tulosalue kuntalaskutettavat
käynnit Toteuma 2018 Toteuma 2019

Toteuma
1-10/2020

Suunnite 2020 Suunnite 2021

Muutos %
Suunnite 2021

/ Toteuma
2019

70 Psykiatria 36 305 38 545 28 168 38 183 37 500 -3
74 Nuorisopsykiatria 12 142 13 390 11 131 13 231 13 500 1
75 Lastenpsykiatria 4 474 4 714 4 588 4 541 5 050 7
Psykiatrinen tulosalue yhteensä 52 921 56 649 43 887 55 955 56 050 -1
Yhteensä 312 908 324 116 253 441 323 833 332 730 3
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Liite 4

Sairaansijat 2021

Osasto sairaansijat
4B 22
6A 36
6BH 18 lisäksi 6 päiväkäyntipaikkaa
6BK (Sydänsairaala) 16
Rmk kuntoutus 12
3A 10 lisäksi 6 päiväkäyntipaikkaa
Konservatiivinen yhteensä 114
5A 40
5B 40
os. 1 24
Operatiivinen yhteensä 104
P2 17 sisältää 4 paikkaa pitkäaikaishoitoa vaativille potilaille
P3P 14
P4K 17
P5 14
P6 11
Lastenpsykiatria 7
Psykiatria yhteensä 80
Sairaansijat yhteensä 298
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Lainanotto vuonna 2021

Hallitus 24.11.2020 § 179

Valmistelija: talous- ja tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäki puh. 040 485 
9098. 

Vuoden 2021 lainanotto 

Sairaanhoitopiirin hallintosäännön mukaan valtuusto päättää lainan 
ottamista sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoimintaa koskevista 
periaatteista. Lainan ottamisesta ja antamisesta sekä muista 
rahoitukseen liittyvistä asioista päättää hallitus. Sairaanhoitopiirin 
talousarvion investointilaskelmassa vuodelle 2021 on investointien 
rahoitukseen suunniteltu lainanottoa 107,1 milj. euroa. Summa sisältää 
uuden sairaalan rakentamishankkeeseen kohdistuvat lainat 102,0 milj. 
euroa sekä muun investointilainoituksen 5,1 milj. euroa.

Vuosittain hallituksella on ollut oikeus ottaa tilapäislainaa 
maksuvalmiuden turvaamiseksi. Tätä tarvitaan mahdollista tilapäistä 
käyttöpääoman tarvetta varten. Lyhytaikaiseen rahoituksen 
enimmäismäärä on syytä pitää edellisen vuoden tasolla. Lyhytaikaiseen 
rahoitukseen voidaan vuonna 2021 käyttää 10 milj. euron tililuoton 
lisäksi yhtäaikaisesti myös kuntatodistusohjelmien kautta saatavaa 
enintään 30 milj. euron lyhytaikaista rahoitusta. 

Lainanotto uuden sairaalan rakentamishankkeeseen 

Uuden sairaalan rakentamishankkeessa on varauduttu aiemmin 
voimassa olleen hankesuunnitelman pohjalta ottamaan lainaa vuosina 
2021 - 2025 yhteensä 389,00 milj. euroa. Lainaa nostetaan Assi-
investointipäätöksen mukaisesti tarvittava määrä. Rahoituksen 
järjestämisestä tehdään erillinen päätös. 
 
Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus esittää, että valtuusto 

1. oikeuttaa hallituksen ottamaan pitkäaikaista lainaa vuonna 2021 
enintään 107 132 000 euroa ja päättää, että hallitus voi 
harkintansa mukaan lainanoton sijasta rahoittaa investointeja 
myös leasingvuokrauksella

2. oikeuttaa hallituksen ottamaan lyhytaikaista lainaa vuoden 2021 
(tililimiitti 10 milj. euroa ja kuntatodistusohjelman luotot yhteensä 
30 milj. euroa) maksuvalmiuden turvaamiseksi ja käytettäväksi 
lyhytaikaisessa rahoituksessa siten, että lainaa voi olla kerralla 
käytössä enintään 40 milj. euroa.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

50. §

Valtuusto Kokouspäivä

15.12.2020

Esityslista

Sivu
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Valtuusto 15.12.2020 § 50

Hallitus: Valtuusto päättää

1. oikeuttaa hallituksen ottamaan pitkäaikaista lainaa vuonna 2021 
enintään 107 132 000 euroa ja päättää, että hallitus voi 
harkintansa mukaan lainanoton sijasta rahoittaa investointeja 
myös leasingvuokrauksella

2. oikeuttaa hallituksen ottamaan lyhytaikaista lainaa vuoden 2021 
(tililimiitti 10 milj. euroa ja kuntatodistusohjelman luotot yhteensä 
30 milj. euroa) maksuvalmiuden turvaamiseksi ja käytettäväksi 
lyhytaikaisessa rahoituksessa siten, että lainaa voi olla kerralla 
käytössä enintään 40 milj. euroa.

Päätös: 

Valtuusto Kokouspäivä

15.12.2020

Esityslista

Sivu

 381



Sidonnaisuusrekisterin muutokset

Tarkastuslautakunta 12.5.2020 § 14

Hyväksyttiin sidonnaisuusilmoitukset ja niihin tehdyt muutokset ja 
päätettiin saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Tarkastuslautakunta 20.10.2020 § 35

Kuntalain 84 §:n mukaan kuntayhtymän luottamushenkilön ja 
viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä 
luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja 
muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista 
sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien 
hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kuntayhtymän 
hallituksen jäseniä ja varajäseniä, valtuuston ja lautakunnan 
puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, sekä kuntayhtymän johtajaa. 
Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on 
valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo 
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset 
kuntayhtymän valtuuston tiedoksi.

Kuntayhtymän on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä 
tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta 
– hyväksyy sidonnaisuusilmoituksiin tulleet muutokset 
- saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitusten muutokset valtuustolle 
tiedoksi 
- päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kuntayhtymän 
kotisivuilla

Päätös: Merkittiin vastaanotetuksi ja päätettiin saattaa valtuustolle 
tiedoksi Jouko Haonperän sidonnaisuusilmoitus. Päätettiin julkaista 
hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kuntayhtymän kotisivuilla.

Valtuusto 15.12.2020 § 51

Liite (10) Sidonnaisuusilmoitukset (valtuusto 10.12.2019)
Sidonnaisuusilmoitusten muutokset

Hallitus: Valtuusto päättää merkitä hyväksytyt sidonnaisuusilmoitusten 
muutokset tiedoksi.

Päätös:

51. §

Valtuusto Kokouspäivä

15.12.2020

Esityslista

Sivu

 382



Suvi Aaltonen

Luottamustehtävä tai virkatehtävä

KHSHP ky hallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

-

Merkittävä varallisuus

-

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Forssan kaupunginvaltuuston jäsen, Työllisyydenhoidon päällikkö Forssan kaupungilla (virka)

Pekka Arvio

Luottamustehtävä tai virkatehtävä

KHSHP ky tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Merkittävä varallisuus

Sijoitusasunto-osake, Hämeenlinna

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston jäsen ja kaupunkirakennelautakunnan jäsen

Riku Bitter

Luottamustehtävä tai virkatehtävä

KHSHP ky hallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Granlund Riihimäki Oy, LVIAS-suunnittelua, toimitusjohtaja

Merkittävä varallisuus

-

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Riihimäen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Mia Heinonen

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
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KHSHP ky hallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

-

Merkittävä varallisuus

-

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Hämeenlinnan kaupungin sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsen. Sosialidemokraattien toinen varajäsen.

Matti Hämäläinen

Luottamustehtävä tai virkatehtävä

KHSHP ky tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Matin Mediapalvelu Oy, yrittäjä HS-Vesi Oy, hallituksen jäsen HS-Hulevesipalvelut Oy, hallituksen jäsen

Merkittävä varallisuus

-

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Hattulan kunnanvaltuuston jäsen

Lissa Joensuu

Luottamustehtävä tai virkatehtävä

KHSHP ky hallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

-

Merkittävä varallisuus

-

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

-

Kari Kaistinen

Luottamustehtävä tai virkatehtävä

KHSHP ky hallituksen varapuheenjohtaja
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Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Riihimäen Tilat ja Kehitys, elinkeinoyhtiö, hallituksen pj. Tekme Oy, ruokapalv.- ja kiint.huolto, hallituksen 
vpj.

Merkittävä varallisuus

-

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

-

Päivi Kankaanmäki

Luottamustehtävä tai virkatehtävä

KHSHP ky valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Omistaja Terveysräätäli nimisessä yrityksessä

Merkittävä varallisuus

-

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston jäsen

Janne Kankaantähti

Luottamustehtävä tai virkatehtävä

KHSHP ky hallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Hallituksen puheenjohtaja - As Oy Kiulupolku 3 , Riihimäki Johtokunnan jäsen - Riihimäen 
Sosialidemokraatit ry. Johtokunnan varajäsen - Pam Riihimäen Palvelualojen ammattilaiset 

Merkittävä varallisuus

-

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

-

Sari Kortepohja

Luottamustehtävä tai virkatehtävä

KHSHP ky hallituksen varajäsen
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Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

itsellä on toiminimi, jonka toiminta erittäin pientä (ei alv velvollinen!), toiminta ensiapukoulutusta

Merkittävä varallisuus

-

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Jokioisten kunnanvaltuuston jäsen, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallituksen jäsen

Rauno Kurki

Luottamustehtävä tai virkatehtävä

KHSHP ky hallituksen jäsen 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

-

Merkittävä varallisuus

-

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Janakkalan kunnanvaltuuston jäsen, Kanta-Hämeen maakuntavaltuuston 1. vpj

Tauno Lahtinen

Luottamustehtävä tai virkatehtävä

KHSHP ky hallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Hallituksen jäsen Loimalahden Horsewood Oy monialayhtiö 24 % omistus ja metsätoiminta

Merkittävä varallisuus

Pääosa Hämeenlinnassa olevasta metsästä 50 %, vaimolla toinen puoli

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Hämeenlinnan Autoteknillisen yhdistyksen hallituksen jäsen, Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston 
varajäsen, pelastuslautakunnan jäsen

Pentti Mansikkamäki

Luottamustehtävä tai virkatehtävä

KHSHP ky valtuuston 2. varapuheenjohtaja
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Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

-

Merkittävä varallisuus

-

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Forssan kaupunginvaltuuston jäsen

Vesa Mäkinen

Luottamustehtävä tai virkatehtävä

KHSHP ky hallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

-

Merkittävä varallisuus

-

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston jäsen, Hämeenlinnan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan 2. vpj. 

Mauri Ojamäki

Luottamustehtävä tai virkatehtävä

KHSHP ky valtuuston puheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

HS- Vesi, hallituksen jäsen

Merkittävä varallisuus

-

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Hämeenlinnan kaupungin valtuuston jäsen ja sote-lautakunnan varapuheenjohtaja

Simo Pärssinen

Luottamustehtävä tai virkatehtävä

KHSHP ky hallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä
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Kiinteistö Oy Tammelan vuokra-asunnot, hallituksen varapuheenjohtaja 31.12.2017 asti

Merkittävä varallisuus

-

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Tammelan kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston jäsen, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän 
hallituksen jäsen

Sakari Raiskio

Luottamustehtävä tai virkatehtävä

KHSHP ky hallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Hunajayhtymä OY hallituksen jäsen, Biotus OY hallituksen jäsen

Merkittävä varallisuus

-

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

-

Airi Raitaranta

Luottamustehtävä tai virkatehtävä

KHSHP ky hallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

-

Merkittävä varallisuus

-

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston jäsen ja kaupunginhallituksen varajäsen, sosiaali- ja 
terveyslautakunnan jäsen

Aleksi Rautiainen

Luottamustehtävä tai virkatehtävä

KHSHP ky hallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä
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-

Merkittävä varallisuus

-

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Lopen kunnanvaltuuston varajäsen

Sari Rautio

Luottamustehtävä tai virkatehtävä

KHSHP ky hallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Aidosti ja avoimesti oy, koulutus ja konsultointi, toimitusjohtaja, yritys pöytälaatikossa

Merkittävä varallisuus

kiinteistöyhtiö, omistus 50 %

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginvaltuuston jäsen, Hämeen liiton 
maakuntahallituksen vpj, Kuntaliiton hallituksen jäsen 

Kaija-Leena Savijoki

Luottamustehtävä tai virkatehtävä

KHSHP ky hallituksen puheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

-

Merkittävä varallisuus

50 prosentin omistus kahdessa asunto-osakkeessa Hämeenlinnassa

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Koivikkokotisäätiön hallituksen jäsen, Hämeenlinnan kaupunginhallituksen varajäsen ja 
kaupunginvaltuuston jäsen, sosiaali-ja terveyslautakunnan puheenjohtaja, Maakuntahallituksen varajäsen

Päivi Sieppi

Luottamustehtävä tai virkatehtävä

KHSHP ky hallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä
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Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy hallituksen jäsen, Osuuskauppa Hämeenmaa 
hallintoneuvoston jäsen

Merkittävä varallisuus

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston jäsen

Kirsti Suoranta

Luottamustehtävä tai virkatehtävä

KHSHP ky hallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Merkittävä varallisuus

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Hämeenlinnan kaupunki: kaupunginvaltuuston sekä kaupunginhallituksen jäsen

Merja Taponen

Luottamustehtävä tai virkatehtävä

KHSHP ky hallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Finanssipalvelu Taponen Oy, finanssialan palvelut, toimitusjohtaja

Merkittävä varallisuus

Maa- ja metsätila 15,5 ha Janakkalassa Viralan kylässä, omistusosuus 50 % Maatila 11,9 ha Janakkalassa 
Viralan kylässä, omistusosuus 50 % Maa- ja metsätila 36,9 ha Hämeenlinnassa Nevilän kylässä, 
omistusosuus 50 %

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Kunnallisalan kehittämissäätiö (KAKS), Janakkalan kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Mikko Viskari

Luottamustehtävä tai virkatehtävä

KHSHP ky hallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Karoli Oy, hallituksen varajäsen 

Merkittävä varallisuus
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-

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Janakkalan kunnanvaltuuston varajäsen

Seppo Ranta

Luottamustehtävä tai virkatehtävä

Sairaanhoitopiirin johtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Ei

Merkittävä varallisuus

Ei

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus – tai virkatehtävän hoidossa

Ei

Riitta Romu

Luottamustehtävä tai virkatehtävä

Hyria Oy, hallituksen jäsen, Kotikulma Oy, hallituksen puheenjohtaja, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, 
hallituksen jäsen, JHL-liitto ry., hallituksen jäsen, Riihimäen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Merkittävä varallisuus

-

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
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KHSHP
Pekka Arvio
Lähetetty 8.10.2019 7:59:19

Muokattu 8.10.2019 8:00:53 / Anu Joutsi

Luottamustehtävä tai virkatehtävä

KHSHP ky tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa
yhteisöissä

Merkittävä varallisuus

Sijoitusasunto-osake, Hämeenlinna

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai 
virkatehtävän hoidossa

Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston jäsen ja 
kaupunkirakennelautakunnan jäsen

sidonnaisuuspalvelu.fi sidonnaisuuspalvelu.fi sidonnaisuuspalvelu.fi sidonnaisuuspalvelu.fi sidonnaisuuspalvelu.fi 

Sivu 1/5Raportti hyväksyntää odottavista

8.10.2019https://sidonnaisuuspalvelu.projecttop.net/
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KHSHP
Seppo Ranta
Lähetetty 2.10.2019 10:22:48

Muokattu 2.10.2019 10:23:00 / Anu Joutsi

Luottamustehtävä tai virkatehtävä

Sairaanhoitopiirin johtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa 
yhteisöissä

Ei

Merkittävä varallisuus

Ei

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai 
virkatehtävän hoidossa

Ei

sidonnaisuuspalvelu.fi sidonnaisuuspalvelu.fi sidonnaisuuspalvelu.fi sidonnaisuuspalvelu.fi sidonnaisuuspalvelu.fi 

Sivu 2/5Raportti hyväksyntää odottavista

8.10.2019https://sidonnaisuuspalvelu.projecttop.net/
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KHSHP
Riitta Romu
Lähetetty 23.9.2019 15:45:37

Luottamustehtävä tai virkatehtävä

Hyria Oy, hallituksen jäsen, Kotikulma Oy, hallituksen puheenjohtaja,
Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiiri, hallituksen jäsen, JHL- liitto ry, 
hallituksen jäsen, Riihimäen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa
yhteisöissä

Merkittävä varallisuus

-

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai 
virkatehtävän hoidossa

sidonnaisuuspalvelu.fi sidonnaisuuspalvelu.fi sidonnaisuuspalvelu.fi sidonnaisuuspalvelu.fi sidonnaisuuspalvelu.fi 

Sivu 3/5Raportti hyväksyntää odottavista

8.10.2019https://sidonnaisuuspalvelu.projecttop.net/
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KHSHP
Kirsti Suoranta
Lähetetty 23.9.2019 20:23:51

Luottamustehtävä tai virkatehtävä

KHSHP ky hallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa 
yhteisöissä

Merkittävä varallisuus

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai 
virkatehtävän hoidossa

Hämeenlinnan kaupunki: kaupunginvaltuuston sekä 
kaupunginhallituksen jäsen

sidonnaisuuspalvelu.fi sidonnaisuuspalvelu.fi sidonnaisuuspalvelu.fi sidonnaisuuspalvelu.fi sidonnaisuuspalvelu.fi 

Sivu 4/5Raportti hyväksyntää odottavista

8.10.2019https://sidonnaisuuspalvelu.projecttop.net/
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KHSHP
Merja Taponen
Lähetetty 2.10.2019 10:24:08

Muokattu 2.10.2019 10:24:43 / Anu Joutsi

Luottamustehtävä tai virkatehtävä

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen jäsen,
Janakkalan kunnanvaltuuston puheenjohtaja, Suomen Kuntaliiton 
hallituksen jäsen, Suomen kuntasäätiön hallituksen varajäsen, 
Kunnallisalan kehittämissäätiön hallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa
yhteisöissä

Janakkalan teollisuusalueet Oy:n hallituksen varajäsen

Merkittävä varallisuus

Maa- ja metsätila 15,5 ha Janakkalassa Viralan kylässä, omistusosuus 50
% Maatila 11,9 ha Janakkalassa Viralan kylässä, omistusosuus 50 % Maa- 
ja metsätila 36,9 ha Hämeenlinnassa Nevilän kylässä, omistusosuus 50 %

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai 
virkatehtävän hoidossa

sidonnaisuuspalvelu.fi sidonnaisuuspalvelu.fi sidonnaisuuspalvelu.fi sidonnaisuuspalvelu.fi sidonnaisuuspalvelu.fi 

Sivu 5/5Raportti hyväksyntää odottavista

8.10.2019https://sidonnaisuuspalvelu.projecttop.net/
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