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Kokouksen avaus

Valtuusto 8.6.2021 § 8

Kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.
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Nimenhuudon suorittaminen ja ääniluettelon hyväksyminen

Valtuusto 8.6.2021 § 9

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 2020 - 2021.

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

Suoritetaan nimenhuuto läsnä olevien valtuutettujen toteamiseksi ja 
hyväksytään kokoukselle ääniluettelo.

Päätös: 
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valtuusto 8.6.2021 § 10

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 25.5.2021; aineisto on postitettu 25.5.2021.

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: 
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valtuusto 8.6.2021 § 11

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

Tämän  kokouksen  pöytäkirja  tarkastetaan  kokouksen  jälkeen 
sähköisesti.
 
Valtuusto  valitsee  kaksi  jäsentään  suorittamaan  pöytäkirjan 
tarkastamisen.

Päätös:
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Asioiden käsittelyjärjestys

Valtuusto 8.6.2021 § 12

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

Päätös:
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Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varajäsenen 
vaihtuminen

Hallitus 18.5.2021 § 65

Valmistelija: hallintosihteeri Anu Joutsi puh. 03 629 3163

Riihimäen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.4.2021 myöntänyt 
Tessa Saariselle eron Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 
valtuuston varajäsenyydestä. 

Samalla kunnanvaltuusto on valinnut Tessa Saarisen tilalle jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi 2017 - 2021 Juha Erosen uudeksi varajäseneksi 
Heidi Seleniuksen.

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus merkitsee sairaanhoitopiirin 
valtuuston varajäsenen vaihtumisen tiedoksi ja saattaa asian tiedoksi 
valtuustolle.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 8.6.2021 § 13

Hallitus: Valtuusto päättää merkitä sairaanhoitopiirin valtuuston 
varajäsenen vaihtumisen tiedoksi.

Päätös:
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Vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen ja 
vastuuvapauden myöntäminen

Hallitus 30.3.2021 § 32

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

Kuntalain 113 §:n mukaan hallituksen on laadittava tilikaudelta 
tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä 
ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on 
tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Hallituksen on 
saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. 
Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden 
liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 
toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot 
kuntayhtymän tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä 
toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava 
liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja 
sairaanhoitopiirin johtaja. 
Kuntalain 114 §:n mukaista konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu, koska 
sairaanhoitopiirillä ei ole tytäryhtiöitä. 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys 
valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta 
kuntayhtymässä. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja 
sellaisista kuntayhtymän talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka 
eivät käy ilmi taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. 
Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta 
kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. 

Jos taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on 
esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella 
sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden 
tasapainottamiseksi. Hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä 
esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. 

Taloudellinen tulos ja talouden tasapainottaminen 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja sen jäsenkunnat ovat vuodesta 2015 
alkaen kattaneet kertyneitä alijäämiä talouden tasapainottamisohjelman 
mukaisesti. Talouden tasapainottamisohjelmaa aloitettaessa 
sairaanhoitopiirin taseessa oli alijäämää reilut 25 milj. euroa. Vuoden 
2019 lopussa sairaanhoitopiirin taseessa on vanhoja ja vuodelta 2019 
syntynyttä alijäämää 7,2 milj. euroa. Noin 3,4 milj. euroa tästä 
alijäämästä katetaan sairaanhoitopiirin taseessa olevan poistoeron 
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määrällä. Loppuosa vanhasta noin 3,8 milj. euron alijäämästä katettiin 
kuntamaksuilla vuoden 2020 loppuun mennessä.

Vuoden 2020 talousarvio laadittiin siten, että sillä voitiin kattaa 
sairaanhoitopiirin menojen lisäksi myös taseessa oleva vanha alijäämä. 
Koronaepidemian alkaminen keväällä 2020 kasvatti sairaanhoitopiirin 
henkilöstö-, aine- ja tarvikemenoja sekä palveluiden ostomenoja 
kuitenkin siten, että lisätalousarvion laatiminen nähtiin tarpeelliseksi. 
Valtuusto hyväksyi 29.9.2020 sairaanhoitopiirille lisätalousarvion, jolla 
katettiin arvioidut tulonmenetykset ja menonlisäykset yhteensä 13,6 milj. 
euroa.
Lisätalousarviossa arvioitiin, että valtiovarainministeriöltä saatavalla 
korvauksella katetaan osa koronaepidemiasta johtuvista 
tulonmenetyksistä ja menolisäyksistä. Loppuosa katettiin 
lisätalousarviossa kuntien lisämaksuosuuksilla. Lisätalousarviossa 
kuntalaskutuksen kasvuksi arvioitiin 7,4 milj. euroa.

Sairaanhoitopiirin talous toteutui kuitenkin ennakoitua paremmin, joten 
kuntien lisälaskutuksen määräksi jäi 3,8 milj. euroa. Tällä summalla 
katettiin taseessa oleva alijäämä. Sairaanhoitopiirin tulos oli 
lisälaskutuksen jälkeen noin 6,3 milj. euroa ylijäämäinen. 

Toimintatuotot 

Sairaanhoitopiirin toimintatuotot ilman ensihoitoa olivat vuonna 2020 
yhteensä 239,3 milj. euroa. Tästä summasta jäsenkunnilta perittävät 
kuntamaksut ilman ensihoitoa olivat 204,9 milj. euroa. Summa sisältää 
lisätalousarvion mukaisen 3,8 milj. euron lisälaskutuksen kunnille.  
Summaan sisältyy myös Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä 
laskutettu leikkaustoiminnan siirtymisestä sairaanhoitopiirille aiheutunut 
0,4 milj. euron suuruinen kustannus. 

Kuntamaksujen lisälaskutuksella pystyttiin kattamaan taseessa ollut 
alijäämä.

Ensihoidosta laskutettiin jäsenkunnilta 7,9 milj. euroa. 

Koronaepidemia vähensi asiakasmaksutuloja, joita kertyi noin 8,2 milj. 
euroa. Kertymä oli noin 1,4 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Muita 
myyntituottoja myynneistä mm. muille sairaanhoitopiireille ja 
vakuutusyhtiöille sekä alueen terveyskeskuksille kertyi noin 14,9 milj. 
euroa. 

Vuokratuottojen kertymä oli noin 3,2 milj. euroa ja ne toteutuivat liki 
talousarvion mukaisina. 

Rahoitustuotot sisältävät Coxa Oy:n ja Tays Sydänkeskus Oy:n 
maksamia osinkotuottoja noin 0,5 milj. euroa.

Toimintakulut 
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Kuntayhtymän toimintakulut ilman ensihoitoa olivat noin 220,6 milj. 
euroa. Toimintakulut kasvoivat edelliseen vuoteen verraten noin 0,8 %.
Henkilöstökulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna noin 1,7 %. 
Virka- ja työehtosopimusten mukaisesti palkkoja tarkistettiin 1.8.2020 
lukien 1,2 %. Henkilöstökulut alittivat lisätalousarviossa arvioidun 
määrän ja niistä säästyi kokonaisuutena noin 2,0 milj. euroa.
Ulkopuolisten sairaaloiden määrärahaksi arvioitiin valtuuston 
syyskuussa 2020 hyväksymässä lisätalousarviossa 41,0 milj. euroa. 
Toteuma oli kuitenkin noin 44,4 milj. euroa, joten määräraha ylittyi noin 
3,4 milj. euroa. 

Ulkopuolisten sairaaloiden käyttö sisältää ns. vapaat hakeutujat, joista 
syntyi kuluja lähes 11,6 milj. euroa (v. 2019, 11,5 milj. euroa). Kanta-
Hämeen ulkopuolelta sairaanhoitopiiriin hoitoon vapaan valinnan 
perusteella hakeutuneita koskeva laskutus oli puolestaan 1,3 milj. 
euroa. 
Sairaanhoitopiirin kokonaistulosta paransi potilasvakuutusmaksusta 
vuodelle 2020 saatu hyvitys noin 1,0 milj. euroa. Tämä tarkoitti sitä, että 
palveluiden ostoissa potilasvakuutukseen varattua 2,6 milj. euron 
määrärahaa ei tarvinnut käyttää potilasvakuutukseen. Hyvityksen ja 
käyttämättä jäävän määrärahan tulosta parantava yhteisvaikutus oli 
noin 3,6 milj. euroa. Kokonaisuutena palveluiden ostot sekä aineet ja 
tarvikkeet alittivat lisätalousarviossa arvioidun määrärahan.

Sairaanhoitopiirin kassatilanne oli koko vuoden kohtuullisen hyvä. 
Kassatilanteen hallintaa varten sairaanhoitopiirin käyttötilissä oli 10 milj. 
euron luottolimiitti. Lisäksi sairaanhoitopiirillä oli sopimus 
kuntotodistusohjelman käytöstä Pohjola Pankin, Nordean ja 
Kuntarahoituksen kanssa. Kuntatodistusohjelman kautta oli 
mahdollisuus käyttää lyhytaikaista lainoitusta yhteensä 30 milj. euroa. 
Käyttötilin luottolimiittiä ei käytetty, mutta kuntatodistusohjelmien kautta 
saatavaa lainoitusta oli käytössä vuodenvaihteessa 5 milj. euroa.

Koronaepidemian kulut

Sairaanhoitopiirille ja ensihoidolle aiheutui koronaepidemian hoidosta 
kustannuksia noin 7,1 milj. euroa sekä sairaanhoitopiirille 
tulonmenetyksiä arviolta 2,6 milj. euroa. Valtiolta saatiin korvauksia 
kahdessa erässä 31.10.2020 mennessä syntyneistä 
kustannuksista yhteensä 6,7 milj. euroa. Korvauksista kohdennettiin 
sairaanhoitopiirin koronaepidemian vaatimaan hoitoon, varautumiseen 
ja torjuntaan 5,2 milj. euroa, hengityskoneiden ja muiden laitteiden 
investointimenoihin 1,0 milj. euroa ja ensihoidon kustannuksiin 0,5 milj. 
euroa. koronaepidemiasta johtuvia kuluja oli marras-joulukuulta 
vielä noin 0,4 milj. euroa. Näitä kustannuksia sekä tulojen 
menetyksiä valtio ei ole vielä korvannut.

Rahoitus 

Rahoitustuottojen ja -kulujen toteuma oli budjetoitua parempi. 
Rahoitustuottoja oli enemmän kuin rahoituskuluja. Rahoitustuottojen ja 
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kulujen toteuma oli 0,6 milj. euroa. Lainojen korot alittivat talousarvion, 
koska korkotaso pysyi koko talousarviovuoden edelleen alhaalla. 

Sairaanhoitopiirin kassatilanne oli koko vuoden kohtuullisen hyvä. 
Kassatilanteen hallintaa varten sairaanhoitopiirin käyttötilissä oli 10 milj. 
euron luottolimiitti. Lisäksi sairaanhoitopiirillä oli sopimus 
kuntotodistusohjelman käytöstä Pohjola pankin, Nordea pankin ja 
Kuntarahoituksen kanssa. Kuntatodistusohjelman kautta oli 
mahdollisuus käyttää lyhytaikaista lainoitusta yhteensä 30 milj. euroa. 
Käyttötilin luottolimiittiä ei käytetty, mutta kuntatodistusohjelmien kautta 
saatavaa lainoitusta oli käytössä vuodenvaihteessa 5 milj. euroa. 

Investoinnit 

Investointimenot olivat yhteensä 17,0 milj. euroa. Tästä summasta 
uuden Assi sairaalan suunnitteluun kohdistui 11,7 milj. euroa ja 
Apuvälinekeskuksen hankintoihin 1,7 milj. euroa. Sairaanhoitopiiri otti 
uutta pitkäaikaista lainaa 20,0 milj. euroa ja vanhoja lainoja lyhennettiin 
11,9 milj. euroa.  Vuoden lopussa kuntayhtymällä oli pitkäaikaista lainaa 
55,9 milj. euroa. 

Kuntayhtymän poistot olivat yli 13,8 milj. euroa.  Poistojen määrän 
vaikutti hallituksen 24.9.2019 (§ 128) päättämä Ahveniston 
rakennuksista vuoden 2020 tilinpäätöksen yhteydessä tehtävä kahden 
(2) miljoonan euron suuruinen lisäpoisto.

Tase 

Taseen loppusumma on noin 192,8 milj. euroa. Taseen vastaavaa-
puolella suurimpia eriä ovat maa-alueet 1,5 milj. euroa, rakennukset 
102 milj. euroa sekä koneet ja kalusto 9 milj. euroa. Rahoja ja 
pankkisaamisia on 19,0 milj. euroa. Taseen vastattavaa puolella 
peruspääoman määrä on 81,4 milj. euroa. Taseen kumulatiivinen 
alijäämä on 0,8 milj. euroa. Lainat rahoituslaitoksilta olivat yhteensä 
reilut 55,9 milj. euroa ja kuntatodistusohjelman mukaista lyhytaikaista 
rahoitusta oli käytössä 5 milj. euroa. 

Rahoituslaskelma 

Rahoituslaskelman mukaan rahavarojen muutos oli 3 009 081 euroa. 
Rahavarat 1.1.2020 olivat 15 969 813 euroa ja 31.12.2020 18 978 894 
euroa. 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 

Valtuusto on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
perusteet kesäkuussa 2014. Hallituksen hyväksymä sairaanhoitopiirin 
sisäisen valvonnan ohje on tullut voimaan 1.3.2020.

Tilinpäätöksen allekirjoittaminen
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Koronatilanteesta johtuen tilinpäätöskokous pidetään etäkokouksena, 
joten tilinpäätöksen allekirjoitukset hankitaan tilintarkastajan 
ilmoittamaan päivämäärään mennessä.
Liite (2) Tilinpäätös 2020

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää 

1. hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2020 tilipäätöksen ja antaa sen 
tilintarkastajan tarkastettavaksi

2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen 
valtuuston käsiteltäväksi ja esittää edelleen valtuustolle tilikauden 
tuloksen 6 087 306,71 euroa käsittelystä seuraavaa
- poistoeroa vähennetään 211 269,00 euroa
- rahastoja vähennetään 34 579,46 euroa
- tilikauden ylijäämä 6 333 155,17 euroa kirjataan yli- ja 

alijäämätilille.

3. oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään 
tilinpäätösasiakirjoihin tarvittaessa oikaisuluontoisia sekä muita 
mahdollisia teknisiä korjauksia. 

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Tarkastuslautakunta 21.4.2021 § 29

Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksen (KuntaL 125 §).

Ehdotus: Tarkastuslautakunta

1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi

2. saattaa tilintarkastuskertomuksen edelleen yhtymävaltuustolle
tiedoksi ja

3. esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden 2020 tilinpäätös 
hyväksytään ja tilivelvollisille toimielinten jäsenille ja viranhaltijoille 
myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

Päätös: Tarkastuslautakunta

1. merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi

2. päätti saattaa tilintarkastuskertomuksen edelleen yhtymävaltuustolle 
tiedoksi ja

3. esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden 2020 tilinpäätös 
hyväksytään ja tilivelvollisille toimielinten jäsenille ja viranhaltijoille 
myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

Valtuusto Kokouspäivä

08.06.2021

Esityslista
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Valtuusto 8.6.2021 § 14

Liite (2) Tilinpäätös 2020
Tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

Hallitus: Valtuusto päättää tilikauden tuloksen 6 087 306,71 euroa 
käsittelystä seuraavaa:

- poistoeroa vähennetään 211 269,00 euroa
- rahastoja vähennetään 34 579,46 euroa
- tilikauden ylijäämä 6 333 155,17 euroa kirjataan yli- ja 

alijäämätilille.

Tarkastuslautakunta: Valtuusto päättää

1. merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi

2. hyväksyä tilikauden 2020 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille 
toimielinten jäsenille ja viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 
1.1.-31.12.2020.

Päätös: 

Valtuusto Kokouspäivä

08.06.2021

Esityslista

Sivu
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Arviointikertomus vuodelta 2020

Tarkastuslautakunta 7.4.2021 § 21

Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikertomukseen sisällytettävistä 
teemoista ja arviointikertomuksen rakenteesta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2020 
arviointikertomuksen valmistelun.

Päätös: Aloitettiin vuoden 2020 arviointikertomuksen valmistelu.

Tarkastuslautakunta 21.4.2021 § 27

Ehdotus: Tarkastuslautakunta laatii loppuun, hyväksyy ja allekirjoittaa 
vuoden 2020 arviointikertomuksen ja saattaa sen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi liitteenä 1 olevan 
arviointikertomuksen ja päätti osoittaa sen yhtymävaltuustolle tiedoksi. 
Kuntayhtymän hallituksen tulee antaa kuntalain mukaisesti 
yhtymävaltuustolle selvitys arviointikertomuksen johdosta tehtävistä 
toimenpiteistä.

Valtuusto 8.6.2021 § 15

Liite (3) Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 
arviointikertomus 2020

Tarkastuslautakunta: Valtuusto päättää merkitä arviointikertomuksen 
vuodelta 2020 tiedoksi.

Kuntayhtymän hallituksen tulee antaa kuntalain mukaisesti 
yhtymävaltuustolle selvitys arviointikertomuksen johdosta tehtävistä 
toimenpiteistä.

Päätös: 

15. §

Valtuusto Kokouspäivä

08.06.2021

Esityslista
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Taysin erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon 
arviointiraportti vuodelta 2020

Hallitus 18.5.2021 § 70

Valmistelija: johtajaylilääkäri Sally Leskinen puh. 040 578 4471

Kuvaus

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. Taysin erityisvastuualueen 
erikoissairaanhoidon järjestämissopimus on voimassa vuosille 2020-
2021.

Sopimuksen toimeenpanon toteutumisesta tulee laatia vuosittainen 
yhteenveto. Taysin erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon 
arviointiraportti vuodelta 2010 on liitteenä. Tampereen yliopistollisen 
sairaalan (Tays) erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit (Etelä-
Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit PSHP) 
noudattivat terveydenhuoltolain edellyttämän järjestämissopimuksen 
mukaista yhteistyötä. Yhteistyötä värittivät koronapandemian 
aiheuttamat toiminnan muutokset. 

Erikoisaloilla jatkettiin hyvää yhteydenpitoa ja moniammatillisia 
kokouksia mm. resurssien, keskittämisen, tutkimusten, koulutuksen ja 
hoidon tarpeista. Pandemian ja tavanomaisen potilashoidon 
yhteensovittaminen vei resursseja yhteiseltä kehittämistyöltä. 
Erikoislääkärikoulutukseen ja keskussairaaloiden erikoislääkärien 
saatavuuden haasteisiin kiinnitettiin yleisesti huomiota, jotta potilaiden 
hoito ja riittävä määrä erikoislääkäreitä turvattaisiin jatkossa koko 
erityisvastuualueella.
Yhteishankinnoilla saavutettiin arvion mukaan merkittäviä taloudellisia ja 
toiminnallisia hyötyjä. Koronapandemian myötä suojaustarvikkeista tuli 
maailmanlaajuinen pula. Hankinnoissa pyrittiin varmistamaan 
suojaustarvikkeiden saatavuus dynaamisella hankintamenettelyllä. 
Tietohallinnon yhteistyössä keskityttiin yhteisiin strategisiin tavoitteisiin.

Tähtisairaala -hankkeen lopputuloksena perustettu Tays kehitysyhtiö Oy 
aloitti varsinaisen toimintansa keväällä 2020. Lääkärikoulutuksen ja 
opetuksen ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen alkoivat 
1.7.2020 ja loppuvuodesta käynnistyi hoitotyön koulutuksen sekä 
hankintojen kehittäminen.

16. §

Valtuusto Kokouspäivä

08.06.2021

Esityslista
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Liite (3) Arviointiraportti vuodelta 2020

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää merkitä arviointiraportin 
tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. 

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 8.6.2021 § 16

Liite (4) Arviointiraportti vuodelta 2020

Hallitus: Valtuusto päättää merkitä arviointiraportin vuodelta 2020 
tiedoksi.

Päätös: 

Valtuusto Kokouspäivä

08.06.2021

Esityslista
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Henkilöstökertomus vuodelta 2020

Hallitus 30.3.2021 § 33

Valmistelijat: henkilöstösuunnittelija Minna-Liisa Halme 040 662 6073
henkilöstön kehittämispäällikkö Hanna Kulla-Numminen puh. 040 486 
8074, rekrytointikoordinaattori Sarah Rissanen puh. 040 625 9648, 
henkilöstöjohtaja Petri Alaluusua puh. 045 7734 8734

Vuodelta 2020 on laadittu henkilöstökertomus, jossa esitetään 
henkilöstöön liittyneet tapahtumat sekä keskeiset tunnusluvut ja tilastot. 

Vuoden 2020 aikana ovat erityisen uurastuksen kohteina olleet 
koronapandemia sekä tästä aiheutunut hoitovelan kertyminen ja sen 
purkaminen, henkilöstön jaksaminen, talous, organisaatiokulttuurin 
muutos ja sairaanhoitopiirin uudet arvot. Sairaanhoitopiirin strategian 
henkilöstöosion mukaisia tavoitteita saavutettiin kohtalaisen hyvin 
vuoden aikana vallinneista poikkeusoloista huolimatta. 

Henkilötyövuodet laskivat edellisestä vuodesta 1,5 %. Sairaspoissaolot 
vähenivät 0,7 päivää henkilötyövuotta kohden. Tuki- ja 
liikuntaelinsairauksista johtuvat sairauspoissaolot ovat vähentyneet 
mutta mielenterveyssyistä johtuva sairastavuus on lisääntynyt. Lyhyet 
alle 4 päivän ja pitkät yli 30 päivän kestoiset sairauspoissaolot ovat 
koko organisaation tasolla vähentyneet. Vakinaisen henkilöstön keski-
ikä on laskenut 2,6 vuodella koko organisaation osalta, keski-iän nyt 
ollessa 44,3 vuotta. 

Henkilöstökertomukseen kootun aineiston sekä vuoden aikana tehtyjen
havaintojen, käytyjen keskusteluiden ja käsiteltyjen asioiden perusteella
todetaan, että vuoden 2021 aikana on edelleen toteutettava toimia 
organisaatiokulttuurimuutoksen edistämiseksi, osaamisen 
kehittämiseksi sekä erityisesti työhyvinvoinnin edistämiseksi koko 
organisaation tasolla. Onnistuminen näissä asioissa on 
sairaanhoitopiirin strategisena tavoitteena. Erityisen tärkeää on siten 
myös onnistuminen strategian henkilöstöosion toimenpiteiden 
toteuttamisessa vuoden 2021 aikana.

Liite (3) Henkilöstökertomus 2020

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää merkitä tiedoksi 
henkilöstökertomuksen vuodelta 2020 ja toimittaa sen edelleen tiedoksi 
valtuustolle.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 8.6.2021 § 17

17. §

Valtuusto Kokouspäivä

08.06.2021

Esityslista

Sivu
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Liite (5) Henkilöstökertomus 2020

Hallitus: Valtuusto päättää merkitä tiedoksi henkilöstökertomuksen 
vuodelta 2020.

Päätös: 

Valtuusto Kokouspäivä

08.06.2021

Esityslista
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Asiakkuuskertomus vuodelta 2020

Hallitus 30.3.2021 § 34

Valmistelijat: johtajaylihoitaja Kirsi Leino puh. 03 629 3162, 
asiakaspalvelun erityisasiantuntija Sanna Mäkynen puh. 040 662 8941

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin strategiassa on vahvana tavoitteena 
asiakaslähtöisyys ja asiakaspalveluosaaminen.

Asiakkuuden keskeiset strategiset osa-alueet ovat:
 Sujuva ja oikea-aikainen hoitoon pääsy
 Tieto hoidon etenemisestä
 Monimuotoiset sähköiset palvelut
 Osallistava ja vuorovaikutteinen asiakkuus
 Näyttöön perustuva hoito – laadukas ja turvallinen

Asiakkuuden kehittämisessä halutaan, että nämä osa-alueet tukevat 
sitä, että asiakkaalle jää sairaalasta positiivinen tunnekokemus ja halu 
suositella sairaalaa. Onnistumista edellä mainituissa osa-alueissa 
mitattiin asiakkuuteen liittyvän strategiakortin tavoitteiden ja niille 
luotujen mittareiden avulla. Tulokset ovat nähtävissä vuosittain 
julkaistavassa asiakkuuskertomuksessa. Vuoden 2020 toiminnasta 
koottu kertomus on jo järjestyksessään kahdeksas. 
Asiakkuuskertomuksesta tehtiin toista kertaa myös visuaalisempi ja 
tiivistetympi esittelyversio. Esittelyversio ja yksityiskohtaisempi 
asiakkuuskertomus julkaistaan sairaanhoitopiirin internetsivustolla 
hallituksen ja valtuuston käsittelyjen jälkeen.

Sairaanhoitopiirissä on käynyt asiakkaana vuoden aikana 64 909 eri 
henkilöä. Heille on mahdollistettu palautteen antaminen monia eri 
kanavia pitkin. Palautetta on hyödynnetty tulosalueilla ja konkreettisia 
isoja ja pienempiä toimenpiteitä on tehty palautteiden pohjalta. Vuonna 
2020 pandemia vaikutti sekä palautemuotoihin että asiakaslähtöiseen 
kehittämiseen. Säännöllisessä käytössä olevan asiakaskyselyn avulla 
saatiin yhteensä 4 898 vastausta, mikä on puolet vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Tähän vaikutti paperikyselyjen käytön välttäminen 
pandemiatilanteen takia. Kyselyn tavoitteena oli edelleen, että 
kansallisten vertailuväittämien osalta tyytyväisten osuus olisi yli 95 % ja 
tyytymättömien alle 3 %. Tavoitteesta jäätiin taulukkoon 1 
tummennetulla merkittyjen arvojen osalta, jotka koskivat tiedon 
ymmärrettävyyttä ja yhteistä päätöksentekoa.

18. §

Valtuusto Kokouspäivä

08.06.2021

Esityslista
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Väittämä Arvojen  4  ja 
5 osuus

Arvojen 1 ja 2 
osuus

Saamani hoito oli hyvää 96,0 % 1,4 %
Henkilökunta kohteli minua hyvin 97,1 % 1,0 %
Tunsin oloni turvalliseksi hoidon aikana 95,8 % 1,7 %
Saamani tieto oli ymmärrettävää 93,7 % 1,7 %
Hoitoani  koskevat  päätökset  tehtiin 
yhdessä kanssani

89.8 % 3,4 %

Taulukko 1: Vertailuväittämien tulokset vuonna 2020

Asiakaskyselyn sairaanhoitopiiritasoinen suositteluprosentti oli 94,2 %. 
Tämä oli hieman korkeampi kuin edellisenä vuonna (93,9%), mutta jäi 
tavoitetasosta 95 %. 

Asiakastyytyväisyyttä mitattiin myös Happy or Not-laitteilla, mutta ne 
vedettiin pandemian vuoksi pois käytöstä huhtikuun 2020 alusta lähtien 
ja korvattiin laitteet QR-koodeilla. Koodien avulla vastauksia ei annettu 
kuitenkaan loppuvuonna kuin 40 vastausta. Kaiken kaikkiaan Happy or 
Not-laitteilla annettiin 6092 vastausta. Vastaajista 93 % oli tyytyväisiä 
saamaansa palveluun.  

Asiakasosallisuuden muina muotoina ovat olleet asiakasraatitoiminta ja 
kokemusasiantuntijatoiminta. Asiakasraati aktiivisesti pandemiasta 
huolimatta pääasiassa virtuaalisesti sekä kokouksien että eri asioiden 
kehittämiseen keskittyvien työpajojen muodossa. Asiakasraatiin haettiin 
myös uusia toimijoita seuraavalle toimintakaudelle. Raatitoiminta herätti 
suurta kiinnostusta: hakemuksia saatiin yhteensä 64 kappaletta. 

Kokemusasiantuntijoita ei koulutettu vuoden 2020 aikana, mutta 
aiemmin koulutetut olivat mukana mm. sairaalasuunnittelussa, 
psykiatrian tulosalueen yksiköiden kehittämispäivissä ja 
ryhmänohjaajina. Yhteistyö potilasjärjestöjen kanssa oli 
yksikkökohtaista. Yhteisiä neuvottelutilaisuuksia ei järjestetty 
pandemian takia. Potilasjärjestöjen roolin lisäämistä kuitenkin 
suunniteltiin OLKA-mallilla, joka aloitetaan vuonna 2021 rahoituksesta 
riippuen. OLKA-mallilla tarkoitetaan koordinoitua tietopalvelun sekä 
vapaaehtois- ja vertaistuen toimintaa. 

Pandemia lisäsi tarvetta sähköisille palvelumuodoille ja niiden osalta 
kehittämistyö on korostunut vuonna 2020. Sähköisen asiointialusta 
Oma Raitin kyselyiden käyttöä laajennettiin ja rekisteröityneitä käyttäjiä 
oli yli 3500. Loppukeväästä otettiin käyttöön videovälitteiset 
etävastaanotot. Niitä oli vuoden loppuun mennessä pidetty jo 2311 
kappaletta, lähinnä psykiatrian tulosalueella. 

Kuluneena vuonna palveluketjukuvauksia on pystytty edistämään 
vahvemmin. Rintasyöpään sairastuneen polku saatiin julkaistua 
lokakuussa. Lisäksi työstettiin raskaana olevan polkua, 
tekonivelleikkaukseen tulevan polkua sekä kaihileikkaukseen tulevan 
polkua. Jokaisen polkukuvauksen yhteydessä on haastateltu asiakkaita. 
Heiltä saatujen palautteiden ja ideoiden myötä kuvauksia on kehitetty 

Valtuusto Kokouspäivä

08.06.2021
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vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Polkukuvaukset ovat kaksitasoisia: 
asiakastasolla kuvataan, minkälaisten palveluiden kautta hoidon 
kokonaisuus eteen ja miten niihin on hyvä valmistautua. Kussakin 
palvelukohdassa on myös ammattilaisten työkuvauksen taso, jossa 
kunkin rooli on avattu lyhyesti. Kuvauksia pystytään käyttämään laadun 
ja kokemuksen mittaamisen pohjana.

Asiakasviestinnän merkitys korostui kuluneen vuoden aikana. Se 
keskittyi laajaan, ajantasaiseen Korona-viestintään. Vuosittain 
tehtävässä Innolinkin toteuttamassa kansalaiskyselyssä vapaan 
hoitopaikan valintatilanteessa Kanta-Hämeen keskussairaalan 
Hämeenlinnan toimipisteen valitsee maakunnan asukkaista 43,7%, 
mikä ylittää tavoitetason 40%. 

Potilasturvallisuutta on parannettu monin eri keinoin. Esimerkiksi 
alkuvuodesta yksiköihin tehtiin johdon potilasturvallisuuskävelyjä, joiden 
aikana suunniteltiin yhdessä potilasturvallisuutta parantavia 
kehittämistoimia. Myös lääke- ja laiteturvallisuuteen on kiinnitetty 
huomioitu erillisten työryhmien tai hankkeiden avulla. Potilaiden 
turvallisuutta lisää myös hoitoon osallistuvien henkilöiden 
influenssarokotekattavuus, joka oli 93 %. 

Palvelukulttuurin ylläpitämiseen ja kehittymiseen tähdättiin 
suunnitelmallisesti koulutustoiminnalla. Pandemian vuoksi osa 
koulutuksista jouduttiin perumaan, mutta niitä muutettiin myös 
etäkoulutuksiksi. Lisäksi niitä tarjottiin henkilökunnalle nauhoitettuna, 
mikä mahdollisti koulutuksen käymisen itselleen sopivana ajankohtana. 
Henkilöstöä kannustettiin myös suorittamaan asiakaspalvelun 
verkkokoulutuskokonaisuus.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on mukana vaikuttamassa 
asiakaslähtöisyyden ratkaisuihin alueellisesti, ERVA-tasoisesti ja 
kansallisesti. Alueellisesti yhteistyötä on tehty perusterveydenhuollon 
toimijoiden kanssa erityisesti palveluketjukuvausten yhteydessä ja 
tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa. Yhteistyötä tehtiin myös 
Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa antamalla Design Factory-
toimintaan opiskelijoiden ratkottavaksi mm. päivystyksen pitkän 
odotusajan tuntumaan liittyviä ongelmia. Tähtisairaalayhteistyötä 
käynnistettiin ERVA-tasolla Asiakaslähtöisten palveluiden pienryhmässä 
kehittämällä sairaanhoitopiirien käyttöön NPS-mittarin konsepti. 
Kansallisessa asiakaslähtöisyyden kehittämisverkostossa Kanta-
Hämeellä oli myös vahva edustus.

Liiteet (4) Asiakkuuskertomus 2020
Asiakkuuskertomuksen 2020 esittelyversio 

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää merkitä tiedoksi 
asiakkuuskertomuksen vuodelta 2020 ja toimittaa sen edelleen tiedoksi 
valtuustolle.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto Kokouspäivä

08.06.2021
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Valtuusto 8.6.2021 § 18

Liite (6) Asiakkuuskertomus 2020

Sairaanhoitopiirin johtaja: Valtuusto päättää merkitä tiedoksi 
asiakkuuskertomuksen vuodelta 2020.

Päätös: 

Valtuusto Kokouspäivä

08.06.2021

Esityslista
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Tietotilinpäätös 2020

Hallitus 30.3.2021 § 35

Valmistelija: hallintojohtaja Miia Luukko puh. 045 7734 5790

Tietotilinpäätöksen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva kuntayhtymän 
tiedon, tietoturvallisuuden ja tietosuojan hallinnan tilasta. Se on johdon 
sisäisen valvonnan työväline, mutta samalla luottamuksen herättäjä 
kuntayhtymän asiakkaiden ja henkilöstön tietojen käsittelyn 
osalta. Tietotilinpäätös toimii myös suunnittelun ja toiminnanohjauksen 
sekä raportoinnin ja johtamisen tukena.

Tietotilinpäätöksessä kartoitetaan henkilötietojen käsittelyyn liittyviä 
kehittämistarpeita ja niiden edellyttämiä toimenpiteitä. Tavoitteena on 
tukea tietosuojatyön tekemistä, lisätä tekemisen vaikuttavuutta ja auttaa 
riskeihin varautumisessa. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan 
rekisterinpitäjällä on velvollisuus osoittaa, että se noudattaa asetuksen 
velvoitteita. Rekisterinpitäjällä tulee olla dokumentaatio siitä, millä tavoin 
asetuksen vaatimukset on täytetty. Tietotilinpäätöksen avulla 
kartoitetaan rekisterinpitäjän nykytila henkilötietojen käsittelyn ja sen 
tietosuojan suhteen ja täytetään samalla osaltaan tietosuoja-asetuksen 
mukaista osoitusvelvollisuutta. 

Erityisesti tietosuoja- ja tietoturvatyössä on viime vuonna näkynyt 
etätyön lisääntyminen ja etävastaanottojen käyttöönotto, 
tiedonhallintalain toimeenpanotyö, tietoturvan valvontajärjestelmän 
(SIEM) kilpailutus ja käyttöönotto, Psykoterapiakeskus Vastaamoon 
kohdistuneen tietomurron selvittely ja kehitystoimenpiteet sekä Taisto20 
–kyberturvaharjoi-tukseen osallistuminen. Koulutuksessa haasteena on 
usein se, miten sairaalaympäristössä tehokkaasti ja käytännönläheisesti 
mahdollistetaan ja motivoidaan henkilöstö osallistumaan. 
Tietosuojavastaavan ja tietoturvapäällikön toteuttamat tietoturvatreffit 
yksikköjen kanssa on ollut onnistunut ja innostava tapa tavoittaa kuulijat 
kattavasti.     

Hallintosäännön mukaan sairaanhoitopiirin hallitus vastaa 
kuntayhtymän riskienhallinnan järjestämisestä sekä hyvän 
tiedonhallintatavan ja hyvän henkilötietojen käsittelyn toteuttamisesta. 
Näin ollen hallitus myös ohjaa tietoturvallisuutta ja valvoo sen 
toteutumista kuntayhtymässä.

Liite (5) Tietotilinpäätös 2020

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 
2020 tietotilinpäätöksen ja toimittaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

19. §

Valtuusto Kokouspäivä

08.06.2021
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Valtuusto 8.6.2021 § 19

Liite (7) Tietotilinpäätös 2020

Sairaanhoitopiirin johtaja: Valtuusto päättää merkitä tiedoksi vuoden 
2020 tietotilinpäätöksen.

Päätös: 

Valtuusto Kokouspäivä

08.06.2021
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Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tammi-huhtikuun 2021 
osavuosikatsaus

Hallitus 18.5.2021 § 71

Valmistelijat: talous- ja tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäki puh. 040 485 
9098, hallintoylilääkäri Juhani Grönlund puh. 040 827 4339, 
kehittämispäällikkö Hanna Narsakka puh. 050 465 5543 ja 
laskentapäällikkö Terhi Pohjavirta 050 5434 799

Toiminta 

Erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntää kuvaava lähetteiden määrä 
kunnilta ja yksityisiltä toimijoilta on lisääntynyt vuoden 2021 
ensimmäisen neljän kuukauden aikana 8,0 % edellisen vuoden 
vastaavaan aikaan verrattuna. Terveyskeskuslähetteiden määrä on 
lisääntynyt 8,6 %, yksityisen terveydenhuollon 11,0 %. Sen sijaan 
työterveyshuollon lähetteet ovat vähentyneet 46,0 %. Merkittävin 
selittävä tekijä muutoksille on Covid-19 –epidemian alkava 
rauhoittuminen. 

Vastaavasti kysynnän lisääntyessä myös palvelutuotanto on lisääntynyt 
edellisen vuoteen verrattuna. Avohoitokäyntien määrä on lisääntynyt 5,3 
% ja hoitojaksojen määrä 7,8 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan 
verrattuna. Tuotannon lisääntymiseen vaikuttaa kysynnän kasvamisen 
lisäksi myös henkilökunnan alkava siirtyminen Covid-epidemiaa 
edeltäneisiin tehtäviinsä. 

Hoitoa odottaneiden kokonaismäärä kiireettömän tai kiireellisen hoidon 
jonoissa oli 30.4.2021 tilanteen mukaan 6 049 asiakasta. Yli kuusi 
kuukautta hoitoa odottaneiden osuus kaikista odottavista on 2,9 % 
(n=177). Odotusajan mediaani on 36 vrk, joka vastaa joulukuun 2019 
tilannetta. Pisimmillään odotusajan mediaani oli vuoden 2020 elokuussa 
52 vrk. Odotusajan lyheneminen vuoden takaisesta heijastaa johtuu 
Covid-epidemian rauhoittumisesta. 

Kuntien palvelusopimuksiin verrattuna toteutuneiden hoitojaksojen, 
käyntien ja ulkopuolisten palveluhankintojen määrissä on poikkeamia, 
joiden perusteella palvelusopimusten perusteella käytävät neuvottelut 
kuntien kanssa on aiheellista käynnistää. Tätä valmistellaan seuraavan 
tilaajarenkaan kokouksen käsittelyyn. 

Talous

Toimintatuotot

Sairaanhoitopiirin kuntamaksut laskutetaan tällä hetkellä kuntien kanssa 
sovitun mukaisesti talousarviossa hyväksyttyä summaa pienempinä. 
Tällä laskutustasolla kuntamaksutulot jäävät alkuperäisestä 
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talousarviosta noin 1,6 milj. euroa. Toinen tulokertymään vaikuttava 
asia on asiakasmaksutuottojen jääminen budjetoidusta 9,8 milj. euron 
summasta noin 0,4 milj. euroa.  Osaltaan tähän kertymään vaikuttaa 
edelleen covid-19-epidemian vaikutus palveluiden käyttöön. Muiden 
tuloerien osalta kertymän arvioidaan tammi-huhtikuun perusteella 
vastaavan budjetoitua määrää. Talousarvion toteumaennusteesta 
johtuen on todennäköistä, että kuntamaksut joudutaan perimään 
kunnilta syksyllä sairaanhoitopiirin hyväksytyn talousarvion mukaisina. 

Toimintamenot 

Vuodelle 2021 ulkopuolisten sairaaloiden käyttöön on varattu 42 milj. 
euroa. Tammi-maaliskuulta käyttävissä olevien toteumalukujen 
perusteella budjetoitu summa on ylittymässä noin 3,0 milj. euroa 
Ulkopuolisten sairaaloiden käyttö näyttäisi kasvavan merkittävästi 
vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattaessa.  Maaliskuun lopun 
laskutus on 2,2, milj. euroa suurempi kuin vuoden 2020 vastaavana 
ajankohtana. Yhtenä syynä kysynnän kasvuun voi olla myös covid-19-
epidemian vuoksi vuodelta 2020 siirtynyt patoutunut kysyntä, joka 
heijastuu tuleville vuosille.

Muiden palveluiden ostojen ja aineiden ja tarvikkeiden toteuma näyttäisi 
ennusteen mukaan alittavan talousarviossa arvioidun määrän yhteensä 
noin 0,6 milj. euroa. 

Poistot

Poiston määrä talousarviossa on 14.9 milj. euroa. Summa sisältää 
Ahveniston rakennuksista tehtävän 3 milj. euron suuruisen lisäpoiston. 
Poistojen arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti.

Tulosarvio

Sairaanhoitopiirin tulos on huhtikuun lopun ennusteiden mukaan noin 
4,5 milj. euroa alijäämäinen. 
Tarkemmat arviot toiminnan ja talouden toteumista löytyvät liitteenä 
olevasta osavuosikatsauksesta.

Liite (4) Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2021 

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää

1) merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin osavuosikatsauksen tammi-
huhtikuulta 2021 ja esittää sen valtuustolle tiedoksi ja

2) ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin valtuuston hyväksymässä 
talousarviossa pysymiseksi.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto Kokouspäivä
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Valtuusto 8.6.2021 § 20

Liite (8) Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2021 

Hallitus: Valtuusto päättää merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin 
osavuosikatsauksen tammi-huhtikuulta 2021.

Päätös: 

Valtuusto Kokouspäivä

08.06.2021

Esityslista

Sivu
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Ensihoidon palvelutasopäätöksen hyväksyminen vuodelle 
2022

Hallitus 18.5.2021 § 74

Valmistelija: osastonylilääkäri Markku Grönroos puh. 03 629 3195, 
johtajaylilääkäri Sally Leskinen puh. 040 578 4471

Terveydenhuoltolain 39 §:ssä todetaan, että sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä tekee ensihoidon palvelutasopäätöksen (PTP). 
Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, 
palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvilta edellytetty koulutus, 
erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen valmistelevat 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.

Vuodelle 2022 ensihoidon palvelutasopäätös on valmisteltu aiempien 
vuosien tapaan yhdessä erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen 
kanssa. PTP 2022 tavoitetaso pidetään ennallaan. Tavoitetaso on Tays 
ERVAn kanssa yhteinen.

A-B Tehtävät

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

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

Vuoden 2020 saavutettavuustavoitteet eivät täysin toteutuneet. 
Valtakunnallisesti trendi on ollut samansuuntainen. Poikkeamia voidaan 
pitää vähäisinä, syitä poikkeamiin on vallitsevan koronaviruksen 
aiheuttamat toimet varautumisen ja valmiuden osalta sekä 
loppuvuodesta tapahtunut lyhytaikaisten poissaolojen 
täydentämättömyys. Alkuvuoden (1-3/2021) saavutettavuustavoitteista 
ollaan joiltain osin jääty, mutta loppuvuoteen 2020 verrattuna tilanne on 
hieman parantunut. Tähän on todennäköisesti osaltaan vaikuttanut se, 
että myös henkilöstön lyhytaikaisia poissaoloja on sijaistettu ja 
palvelutuotantoa on ylläpidetty suunnitellulla tasolla. Tällä on ollut myös 
merkittävä vaikutus henkilöstön jaksamisen kannalta.

Tays ERVAn sisäinen tarkastus teki selvityksen ensihoidon 
järjestämisestä ja tehtävistä Tays ERVA-alueella. K-HSHP:ssa 
tavoiteajat toteutuivat pääsääntöisesti hyvin (2018-2020) ja viiveetkin 
olivat korkeintaan yhden minuutin yli asetetuista tavoitteista. 
Palvelutasopäätöksen sisällöstä huomautettiin tehtävämäärien 
ennusteen, riskikohteiden arvioinnin ja suunniteltujen resurssien osalta. 
Nämä esitetään palvelutasopäätöksessä 2022. Muutoin sisäisessä 
tarkastuksessa ei ollut huomautettavaa. 

Vuoden 2022 palvelutasopäätöksen tavoitetasoja voidaan pitää em. 
seikat huomioiden tiukkoina. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että 
hätätilannepotilaat, kuten elottomat, sydän- ja aivoinfarktipotilaat, 
tavoitetaan kriittisten ensiminuuttien aikana. Tavoitteisiin päästään 
tiiviillä ja joustavalla yhteistyöllä pelastuslaitoksen kanssa. Myös 
poikkeusluvan mukaiset vuorokausiyksiköt ovat osana toiminnan 
toteutumista palvelutasopäätöksen tasolla. 

Vuoden 2022 palvelutasopäätökseen ei esitetä teknisiä muutoksia. 
Tilannekeskuksen toiminta pidetään ennallaan niin, että vallitsevan 
tilanteen niin vaatiessa tilannekeskuksen toimintaa voidaan laajentaa 
ympärivuorokautiseksi, varsinkin jos koetun koronaepidemian tai muun 
syyn vuoksi ensihoidon kuormitus lisääntyy. Tällä turvataan 
palvelutasopäätöksen toteutuminen. 

Palvelutasopäätös asettaa merkittävät reunaehdot ja sitovat 
vaatimukset ensihoidon toiminnalle. Koska toimintaa ei voida erottaa 
taloudesta, palvelutasopäätös on jatkossakin tarkoitus tuoda 
päätettäväksi kesäkuussa, jotta ensihoidon talousarvio voidaan 
valmistella hyväksytyn palvelutasopäätöksen perusteella. 
 
Liite (7) Ensihoidon palvelutasopäätös 2022
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Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että 
valtuusto hyväksyy liitteenä olevan ensihoidon palvelutasopäätöksen 
vuodelle 2022.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 8.6.2021 § 21

Liite (9) Ensihoidon palvelutasopäätös 2022

Hallitus: Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan ensihoidon 
palvelutasopäätöksen vuodelle 2022.

Päätös: 

Valtuusto Kokouspäivä

08.06.2021

Esityslista
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Sairaanhoitopiirin taloussuunnitelma vuosille 2022-2030

Hallitus 18.5.2021 § 73

Valmistelijat: projektijohtaja Petrus Kukkonen 050 461 7820, talous- ja 
tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäki 040 485 9098, laskentapäällikkö Terhi 
Pohjavirta 050 543 4799 ja controller Valtteri Niemi 040 631 0469

Sairaanhoitopiirille on laadittu pitkän aikavälin suunnitelma vuosille 
2022-2030, jossa on pyritty ennustamaan talouden kehitys normaalia 
suunnittelukautta pitemmälle aikavälille. Suunnitelmaan on kerätty 
sairaanhoitopiirin kannalta keskeiset talouden kehitykseen ja talouteen 
liittyviin riskeihin, Assi-hankkeeseen ja sen rahoitukseen, 
pysäköintilaitoksen rakentamiseen sekä Ahveniston vanhan sairaalan 
rakennuksiin liittyvät asiakokonaisuudet, jotka käydään suunnitelmassa 
läpi eri näkökulmista.

Talouden ennuste perustuu aikaisemmista toteumista johdettuihin 
keskimääräisiin lukuihin sekä asiantuntija-arvioihin tulo- ja menoerien 
kehityksestä.  Suunnitelma on kuitenkin kokonaisuutena pyritty 
laatimaan siten, että se vastaa aikaisemmista pitemmän aikavälin 
toteumista johdettuja kehitystrendejä. Sellaiset tiedossa olevat 
muutokset, joiden muutos ja syyt pystytään perustelemaan voivat 
kuitenkin poiketa näistä kehitystrendeistä. Lisäksi laskelmiin sisältyy 
sairaanhoitopiirin tavoitteena oleva noin 1 %:n tuottavuuden kasvu, joka 
tarkoittaa vuositalolla noin 1 milj. euron summaa. 

Taloussuunnitelmassa on lähdetty siitä, että vuoden 2021 toiminnasta ei 
synny alijäämää. Tämän jälkeen kuntamaksut on suunnitelmassa 
mitoitettu sille tasolle, että niillä voidaan kattaa normaali toiminta, Assi-
sairaalan rakentamista aiheutuvat kulut ja poistot sekä Ahveniston 
rakennuksista syntyvä arvonalennus. Suunnitelman mukainen 
kuntamaksujen kehitys olisi vuosina 2022-2025 noin 3-3,5 %:n tasolla ja 
laskisi sen jälkeen. 

Ahveniston sairaalarakennusten alaskirjaukseen on suunnitelmassa 
varauduttu etupainotteisesti. Suunnitelman mukaisella kuntamaksujen 
tasolla saataisiin kerättyä ylijäämää sairaanhoitopiirin taseeseen 
vuoteen 2026 mennessä siten, että se kattaisi osan Ahveniston 
rakennusten alaskirjauksesta vuonna 2026. Näin kuntamaksujen taso 
olisi suunnitelmakaudella tasaisempi ja loppukaudesta laskeva.
Suunnitelmaa esitellään tarkemmin kokouksessa.

Liite (6) Sairaanhoitopiirin taloussuunnitelma vuosille 2022-2030
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Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää osaltaan hyväksyä 
taloussuunnitelman vuosille 2022-2030 ja ehdottaa valtuustolle, että se 
hyväksyy suunnitelman kuntalain mukaista taloussuunnittelua 
ohjaavaksi asiakirjaksi.

Käsittely: Riku Bitter teki seuraavan muutosehdotuksen: 
taloussuunnitelma 2022-2030 lähetetään peruskuntiin lausunnolle 
johtuen mm. kiinteistöjen poisto-ohjelmaan liittyen. 

Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. 

Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan päätösehdotuksen.

Valtuusto 8.6.2021 § 22

Liite (10) Sairaanhoitopiirin taloussuunnitelma vuosille 2022-2030

Hallitus: Valtuusto päättää hyväksyä suunnitelman kuntalain mukaista 
taloussuunnittelua ohjaavaksi asiakirjaksi.

Päätös:

Valtuusto Kokouspäivä

08.06.2021

Esityslista
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Lainojen korkosuojaukset mahdollistavien 
yleisjohdannaissopimusten tekeminen

Hallitus 18.5.2021 § 75

Valmistelija: talous- ja tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäki puh. 040 485 
9098

Assi-sairaalan rakentamista varten otettavien lainojen kokonaismäärä 
on enimmillään noin 353 milj. euroa. Lainojen takaisinmaksu alkaa 
sairaalan valmistuttua ja kestää tästä eteenpäin noin 30 vuotta. 
Lainakorkojen kehitys laina-aikana aiheuttaa korkoriskin, joka syntyy 
markkinakorkojen vaihtelusta. Korkoriskiä voidaan hallita sitomalla laina 
kiinteään korkoon tai sitomalla vaihtuvakorkoinen laina suojauksilla 
kiinteään korkoon. Sairaanhoitopiirin tavoitteena on hallita korkoriskiä 
siten, että korkotason vaihtelusta aiheutuva riski on mahdollisimman 
pieni, hallittavissa ja riskitaso voidaan määritellä etukäteen.

Lainasalkun suojauksilla korkoherkkyyttä voidaan pienentää ja 
lainasalkun korkoriskin hallintaa parantaa. Korkosuojaus tarkoittaa sitä, 
että markkinakorkojen muutoksen vaikutus yksittäiseen lainaan tai 
lainasalkkuun pyritään eliminoimaan joko ottamalla laina 
kiinteäkorkoisena tai käyttämällä korkoinstrumenttia joka kiinnittää 
vaihtuvan koron tietylle tasolle tai määrittelee maksettavan koron 
enimmäistason. Sairaanhoitopiirin tavoitteena on hallita korkoriskiä 
siten, että korkotason vaihtelusta aiheutuva riski on mahdollisimman 
pieni, hallittavissa ja riskitaso voidaan määritellä etukäteen.

Sairaanhoitopiirin korkosuojauspolitiikka on vahvistettu hallituksessa 
3.9.2019 (§ 110) ja siinä on määritelty korkoriskin käsitteet sekä 
korkosuojauksessa käytettävät periaatteet ja korkoriskin hallinnan 
keinot. Korkoriskiä vastaan suojaudutaan yksinkertaisilla 
korkosuojausinstrumenteilla, joihin ei sisälly ennalta määrittelemätöntä 
(rajoittamaton) korkoriskiä. Korkoriskiltä suojautumisen keinoja ovat 
koronvaihtosopimukset, korkokatto-, korkolattia- ja 
korkoputkisopimukset, joita kutsutaan johdannaissopimuksiksi.

Vaihtuvakorkoisten lainojen korkosuojausten tekeminen edellyttää 
johdannaisia koskevaa johdannaisyleissopimusta, joka solmitaan 
pankkien tai muiden rahoituslaitosten kanssa. Yleissopimus ei sido 
sairaanhoitopiiriä mihinkään, mutta sen voimassaolo mahdollistaa 
suojausten tekemisen tarvittaessa sairaanhoitopiirin suojauspolitiikassa 
olevia periaatteita noudattaen. Korkotason ollessa alhainen, suojaukset 
voidaan toteuttaa kiinteäkorkoisella lainalla. Suojausten tekemiseen on 
kuitenkin hyvä varautua ja saattaa johdannaisyleissopimukset voimaan, 
jolloin suojauksia vaihtuvakorkoisiin lainoihin voidaan tarvittaessa tehdä.

Yleissopimus ei velvoita kumpaakaan sopijapuolta 
johdannaissopimuksen tekemiseen. Yleisjohdannaissopimus on 
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kuitenkin edellytys korkosuojaussopimusten tekemiselle. 
Sairaanhoitopiirin ja pankin välisiin erikseen sovittaviin yksittäisiin 
johdannaissopimuksiin sovelletaan yleissopimuksessa olevia 
periaatteita. Sopimus sisältää eri suojaustuotteiden kuvaukset sekä 
pankkien ja rahoituslaitosten yleiset ehdot sopimusten tekemiselle. 
Sopimus antaa mahdollisuuden käyttää mm. koronvaihtosopimuksia.

Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 29 §:n mukaan valtuusto päättää 
lainan ottamista sekä lainan antamista, kokonaisvarallisuuden hoitoa ja 
muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista, joten suojaukset 
mahdollistavat johdannaisyleissopimukset pitää saattaa valtuuston 
hyväksyttäväksi yhteistyöpankkeina ja rahoituslaitoksina toimivien 
Nordean, OP-yrityspankin, Kuntarahoituksen ja Danske pankin kanssa.

Johdannaisyleissopimus on voimassa Nordea Pankin kanssa, joten 
sopimus on tarkoituksenmukaista tehdä myös OP-Yrityspankin, Danske 
Bankin ja Kuntarahoituksen kanssa. Tämä mahdollistaa edullisimman 
ratkaisun valinnan tarjolla olevista suojausvaihtoehdoista suojausta 
tehtäessä.

Liite (8) Assi-hankkeen korkosuojaus, Inspira Oy
Johdannaisyleissopimus Danske Bank
Johdannaisyleissopimus Kuntarahoitus Oyj
Johdannaisyleissopimus OP-Yrityspankki Oyj

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että 
se hyväksyy liitteenä olevat yleisjohdannaissopimukset, jotka tehdään 
OP-Yrityspankki Oyj:n, Danske Bankin ja Kuntarahoitus Oyj:n kanssa.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 8.6.2021 § 23

Liite (11) Assi-hankkeen korkosuojaus, Inspira Oy
Johdannaisyleissopimus Danske Bank
Johdannaisyleissopimus Kuntarahoitus Oyj
Johdannaisyleissopimus OP-Yrityspankki Oyj

Hallitus: Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevat 
yleisjohdannaissopimukset, jotka tehdään OP-Yrityspankki Oyj:n, 
Danske Bankin ja Kuntarahoitus Oyj:n kanssa.

Päätös: 
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Assi-pysäköintilaitoksen hankinnan valmistelu

Hallitus 18.5.2021 § 78

Valmistelijat: projektijohtaja Petrus Kukkonen puh. 050 461 7820, 
lakimies Anu Junikka puh 040 538 6859

Asian aikaisempi käsittely:
Valtuusto 15.12.2020 § 47
Hallitus 15.12.2020 § 208
Hallitus 24.11.2020 § 186
Hallitus 23.4.2019 § 55
Valtuusto 20.3.2018 § 9
Hallitus 20.3.2018 § 9

Lähtötiedot ja perustelut

Ahveniston uuden sairaalan asiakkaiden ja henkilökunnan pysäköinti on 
järjestettävä. Ahveniston sairaalan voimassa olevassa kaavassa on 
asetettu velvollisuus järjestää sairaalan henkilöstön ja asiakkaiden 
pysäköinti uuden Assi –sairaalan yhteyteen. Velvoitepysäköinnin 
mitoitus on 1 autopaikka / 100 kem2.

Pysäköintilaitoksen suunnittelulla ja rakentamisella on kiinteä yhteys 
rakenteilla olevaan Assi –sairaalaan muun muassa perustusten, 
maaperän ja yhteisten perustus- ja seinärakenteiden sekä liikenne- ja 
kulkuyhteyksien kautta. Näillä kaikilla on myös vaikutusta sairaalan 
suunnittelun ja rakentamisen aikatauluun sekä suunnitteluratkaisuihin. 

Uuden sairaalan asiakkaiden ja henkilöstön pysäköintipaikkojen 
kokonaistarve on arvioitu olevan noin 1 050 paikkaa.

STM:n 15.2.2018 Assi –sairaalalle myöntämässä poikkeusluvassa 
todetaan, että pysäköintilaitos 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 kuuluisi 
rajoituslain soveltamisalueeseen.

Muutokset aikaisempiin lähtötietoihin

Lähtökohtaisena tavoitteena sairaanhoitopiirillä on ollut toteuttaa 
pysäköintilaitos ulkopuolisen investorin toimesta. Tavoitteena oli, että 
investorin tehtäväksi tulisi kilpailutuksessa määritettävien periaatteiden 
mukaisesti laitoksen yksityiskohtainen suunnittelu, rakennuttaminen ja 
operointi yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. 

Markkinavuoropuhelussa vuonna 2019 ja sen jälkeen käydyissä 
keskusteluissa toimijoiden kanssa on käynyt selväksi, että 
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pysäköintilaitos ei ole kiinnostava sijoituskohde ulkopuoliselle 
investorille. 

Pysäköintilaitosta suunniteltiin yhteistyössä Kesko Oy kanssa vuoteen 
2021 asti.  Kesko Oy vetäytyi hankkeesta helmikuussa 2021. 
Vetäytymisen jälkeen sairaanhoitopiiri on uudelleen arvioinut 
pysäköintilaitoksen kokoa ja toteutusvaihtoehtoja.

Uudelleen arvioinnin pohjaksi sairaanhoitopiiri on toteuttanut 
markkinavuoropuhelun 3-4/2021. Markkinavuoropuhelu ei nostanut 
esiin uusia kaupallisia toimijoita, jotka olisivat valmiita toteuttamaan 
kiinteistöinvestoinnin omaan taseeseen. Pääoman sitominen 
kiinteistöinvestointiin nähtiin haastavana.

Sairaanhoitopiirin aikaisemmista päätöksistä ja Assi –sairaalan 
hyväksytystä hankesuunnitelmasta poiketen pysäköintilaitoksen 
yhteyteen ei siis ole tulossa merkittävää kaupallista toimintaa. 

Pysäköintipaikkojen tarpeen pienentyminen ja ison 
päivittäistavarakaupan vetäytymisen vuoksi pysäköintilaitoksen 
rakennuksen kokonaispinta-ala pienentyy ja rakennuksesta poistuu 0 -
kerros. Kaupallisen toimijan / investorin puuttuminen tarkoittaa sitä, että 
pysäköintilaitoksen rahoitus jää sairaanhoitopiirin järjestettäväksi. 
Pysäköintilaitoksen kustannuksia ei todennäköisesti pystytä 
täysimääräisesti kattamaan käyttäjiltä kerättävillä pysäköintimaksuilla, 
joten osa laitoksen kustannuksista jää julkisesti rahoitettavaksi. 
Taloudellinen mallinnus tehdään osana hankesuunnitelmaa. 

Ahveniston sairaalan hankesuunnitelmassa pysäköintilaitoksen 
alkuperäinen kustannusarvio oli 22,5 m€. Arvio pysäköintilaitoksen 
nykyisestä investointikustannuksesta täsmentyy pysäköintilaitoksen 
hankesuunnitelmassa. Pysäköintilaitos on todennäköisesti 
toteutettavissa Assi-sairaalan rahoituskehyksen (388,5 milj. euroa) 
sisällä (15.12.2020 § 48).

Pysäköintilaitokseen varataan tilat sairaalan henkilöstöravintolalle sekä 
mahdollisesti muulle pienimuotoiselle kaupalliselle toiminnalle. 
Henkilöstöravintolan palvelut hankitaan kilpailuttamalla. 

Yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon yritykset osoittivat 
markkinavuoropuhelun yhteydessä kiinnostusta yhteistyöhön 
sairaanhoitopiirin kanssa. Asian valmistelu on kesken.

Koska pysäköintilaitokseen ei tule merkittävää kaupallista liiketoimintaa, 
eikä pääasiallisesti muille kuin sairaalan asiakkaille varata 
pysäköintipaikkoja, voidaan pysäköintilaitoksen operointi järjestää 
sairaanhoitopiirin omana toimintana tai operointipalvelut voidaan 
hankkia kilpailuttamalla. 

Toteutusvaihtoehtojen arviointi 
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Toteutusvaihtoehtoina on arvioitu investointihankkeen toteuttamista 
sairaanhoitopiirin omaan taseeseen ja pysäköintilaitoksen yhtiöittämistä. 
Kaupallisen toimijan puuttumisen vuoksi pysäköintilaitoksen tilat 
palvelevat ensisijaisesti sairaalan henkilökuntaa ja sairaalan asiakkaita. 
Kuntalain 127 §:n sairaanhoitopiiri voi vuokrata toimitiloja pääasiassa 
käytettäväksi omassa toiminnassa, kilpailutetussa palvelutuotannossa 
sekä henkilöstölle tuotettavissa palveluissa. Edellä mainituin perustein 
on todennäköistä, että lainsäädäntö ei aseta sairaanhoitopiirille 
velvollisuutta yhtiöittää pysäköintilaitoksen toimintaa. Tässä vaiheessa 
on arvioitu, että pysäköintilaitoksen toteuttaminen sairaanhoitopiirin 
taseeseen on perustellumpi ja hallinnollisesti kevyempi vaihtoehto, joka 
ei sulje pois yhtiömuotoista toimintaa jatkossa.

Toteutusvaihtoehdoista on laadittu erillinen analyysi.

Pysäköintilaitoksen hankesuunnitelma  

Arviointi pysäköintilaitoksen toteutuksesta, urakkamuodosta, 
investointikustannuksista, riskeistä ja aikataulusta tehdään 
pysäköintilaitoksen hankesuunnitelman yhteydessä. 
Hankesuunnitelmassa kuvataan Assi -sairaalan pysäköinnin 
järjestäminen pysäköintilaitoksessa, maan tasolla sekä vanhan 
sairaalan alueella.

Liite (11) Assi-pysäköintilaitos, toteutusvaihtoehtojen vertailu

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

1) pysäköintilaitos toteutetaan sairaanhoitopiirin taseeseen ja sen 
investointikustannukset jäävät sairaanhoitopiirin vastattaviksi ja 

2) pysäköintilaitoksen hankinnan valmistelua jatketaan päivitetyillä 
lähtötiedoilla. 

Käsittely: Riku Bitter teki seuraavan muutosehdotuksen: 
Pysäköintilaitos toteutetaan perustettavan kiinteistöyhtiömallin mukaan 
perusteena se, että pysäköintilaitos on hankkeen alusta lähtien pyritty 
pitämään erillisenä hankkeena ASSI-sairaalasta.  

Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan päätösehdotuksen.

Valtuusto 8.6.2021 § 24

Liite (12) Assi-pysäköintilaitos, toteutusvaihtoehtojen vertailu

Hallitus: Valtuusto päättää, että
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1) pysäköintilaitos toteutetaan sairaanhoitopiirin taseeseen ja sen 
investointikustannukset jäävät sairaanhoitopiirin vastattaviksi ja 

2) pysäköintilaitoksen hankinnan valmistelua jatketaan päivitetyillä 
lähtötiedoilla. 

Päätös: 
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Omistajapoliittisten periaatteiden täsmentäminen

Hallitus 18.5.2021 § 76

Valmistelija: hallintojohtaja Miia Luukko puh. 045 7734 5790

Sairaanhoitopiirin valtuusto on hyväksynyt omistajapoliittiset periaatteet 
24.9.2019 § 38. 

Koska Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtiöt ovat 
osakkuusyhtiöitä tai näitä vähäisempiä omistuksia, on näiden 
ohjaamiseksi laadittu konserniohjetta kevyempi ohjeistus, jossa 
keskitytään ohjeisiin, joilla on todellista merkitystä osakkuusyhtiöitä 
ohjattaessa. Omistajapoliittisten periaatteiden yhteydessä on laadittu 
konserniohjetta kevyempi kokonaisuuden hallintaa tukeva ohjeistus eri 
yhtiöiden omistusten, toiminnan, yhteistyön tavoitteiden ja 
hallitusjäsenten ajantasaisten tietojen seurantaan. 

Hallituspaikkojen lisäksi osakassopimuksissa sovitaan yhä useammin 
edustajien nimeämisestä neuvottelukuntiin ja nimitystoimikuntiin. 
Näiden tarkoituksena on vahvistaa omistajien ja yhteisön välistä 
sidosyksikkösuhdetta ja lisätä omistajien osallisuutta yhteisön 
toiminnassa.    

Kuntayhtymän hallintosäännön 6 §:n mukaan hallitus päättää 
kuntayhtymän edustajien nimeämisestä yksityisoikeudellisten 
yhteisöjen, säätiöiden tai laitosten toimielimiin ja kokouksiin. 
Kokonaisuuden hallinnan näkökulmasta ja asioiden joutuisan käsittelyn 
varmistamiseksi on tullut tarpeen määrittää tarkemmin menettelytavat, 
joilla edustuksia yhteisöissä käsitellään. Tätä koskevat täsmennykset on 
kirjattu liitteenä oleviin omistajapoliittisiin periaatteisiin. Samalla 
liitteeseen on päivitetty ajantasaiset tiedot sairaanhoitopiirin 
omistusosuuksista yhteisöissä. 

Liite (9) Omistajapoliittiset periaatteet (muutokset punaisella 
tekstillä)

Muutoksia on käsitelty sairaanhoitopiirin hallituksen iltakoulussa 
11.5.2021.

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että 
valtuusto hyväksyy liitteen mukaiset muutokset omistajapoliittisiin 
periaatteisiin. Ne tulevat voimaan 1.8.2021. 

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 8.6.2021 § 25
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Liite (13) Omistajapoliittiset periaatteet (muutokset punaisella 
tekstillä)

Hallitus: Valtuusto päättää hyväksyä liitteen mukaiset muutokset 
omistajapoliittisiin periaatteisiin. Ne tulevat voimaan 1.8.2021. 

Päätös:
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Luottamushenkilöiden palkkiosäännön muuttaminen

Hallitus 18.5.2021 § 77

Valmistelija: hallintojohtaja Miia Luukko puh. 045 7734 5790

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan 
palkkiot ja korvaukset kuntayhtymän hallintosäännön 13 luvussa olevan 
palkkiosäännön mukaisesti. Sääntöä on tarkistettu viimeksi 1.1.2013 
lukien. 

Palkkioiden tasoa arvioitaessa on tehty vertailua Tays erva-alueen 
muiden sairaanhoitopiirien, alueemme suurimman kaupungin sekä 
Hämeen liiton palkkioihin. Palkkioista on käyty lähetekeskustelu 
sairaanhoitopiirin hallituksen iltakoulussa 11.5. Vertailu 
kokouspalkkioista ja vuosipalkkioista on oheismateriaalina. 

Muutokset palkkiosääntöön on esitetty liitteessä (poistot yliviivauksella 
ja lisäykset punaisella tekstillä). 

Liite (10) Hallintosäännön 13 luku, Luottamushenkilöiden 
palkkiosääntö, muutokset

Seuraavassa taulukossa on esitetty lyhyesti nykyiset ja ehdotetut 
palkkiot. 

Luottamustoimet 1.1.2013 1.8.2021
KOKOUSPALKKIOT 

 Valtuusto ja sen valiokunnat 120 € 160 €

 Hallitus 120 € 160 €
 Johtokunnat 120 € 120 €
 Toimikunnat 120 € 120 €

VUOSIPALKKIOT 
 Valtuuston puheenjohtaja 2 000 € 3 000 €
 Hallituksen puheenjohtaja 2 500 € 6 000 €

 Hallituksen varapuheenjohtaja 2 000 € 2 500 €

 Tarkastusltk:n puheenjohtaja 1 500 € 1 700 €

 Tarkastusltk:n jäsen 1 000 € 1 200 €

Palkkiosäännön muutosten esitetään tulevan voimaan uuden 
valtuustokauden 2021-2025 alusta lukien.

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että 
se hyväksyy liitteen mukaiset muutokset luottamushenkilöiden 
palkkiosääntöön uuden valtuustokauden 2021 – 2025 alusta lukien. 

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.
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Valtuusto 8.6.2021 § 26

Liite (14) Hallintosäännön 13 luku, Luottamushenkilöiden 
palkkiosääntö, muutokset

Hallitus: Valtuusto päättää hyväksyä liitteen mukaiset muutokset 
luottamushenkilöiden palkkiosääntöön uuden valtuustokauden 2021 – 
2025 alusta lukien.

Päätös:
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Kuntayhtymän hallituksen ja valtuuston kokousaikataulu 
syyskaudella 2021

Hallitus 18.5.2021 § 64

Valmistelija: hallintojohtaja Miia Luukko puh. 045 7734 5790

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

Hallituksen kokoukset:
- tiistai 31.8. klo 16 (nykyinen hallitus)
- tiistai 5.10. klo 16 (uusi hallitus)
- tiistai 2.11. klo 16
- tiistai 23.11. klo 16
- tiistai 14.12. klo 16 

Valtuuston kokoukset: 
- tiistai 21.9. klo 12 alkaen info ja kokous klo 15 (uusi valtuusto)
- tiistai 14.12. klo 12 alkaen info ja kokous klo 15

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus 

1) hyväksyy syyskauden 2021 hallituksen kokousaikataulun esitetyn 
mukaisena sekä

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

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 8.6.2021 § 27

Hallitus: Valtuusto päättää hyväksyä syyskauden 2021 valtuuston 
kokousaikataulun esitetyn mukaisena.

Päätös: 
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