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Nimenhuudon suorittaminen ja ääniluettelon hyväksyminen

Valtuusto 21.9.2021 § 28
Erikoissairaanhoitolain 16 §:n ja kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n
mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän valtuustoon jäseniä seuraavasti:
Kunnan asukasluku viimeksi toimitetun henkikirjoituksen mukaan
2 000
2 001
8 001
25 001
100 001
400 001

tai vähemmän
8 000
25 000
- 100 000
- 400 000
tai enemmän

Jäsenten
lukumäärä
1
2
3
4
5
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 ja
valtuutettujen äänimäärät perustuvat kuntien asukaslukuun
vuodenvaihteessa 2020 – 2021.
Liite (1)

Kuntayhtymän valtuusto alkavalla toimikaudella 2021
Valtuuston ääniluettelo

Suoritetaan nimenhuuto läsnä olevien valtuutettujen toteamiseksi ja
hyväksytään kokoukselle ääniluettelo.
Päätös:

Valtuusto 21.09.2021 § 28 Liite 1

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KY.

Kuntayhtymän valtuusto alkavalla toimikaudella 2021
Kunta

Jäsen

Varajäsen

Forssa

Anttila Sirkka-Liisa

Wiisak Johanna

Lintonen Emmi

Aho Ritva

Tuomisto Tiina

Mäkelä Arja

Siukola Lauri

Rantsi Markus

Hämäläinen Matti

Viitanen Ville

Salonen Vesa

Niemi Pasi

Arovuori Kyösti

Ruottu Marko

Mäkinen Jari

Linden Tommi

Jämsen Sanna

Koskela Marja-Liisa

Kankare Janne

Hirvioja Vesa-Pekka

Seuranen Markus

Niininen Markus

Isosuo Reija

Ruuska Tuula

Myllykangas Sari

Uschanov Johanna

Lindgren Marjo

Mettala Pirjo

Lehtonen Irmeli

*)

Hattula

Hausjärvi

Humppila

Hämeenlinna

Valtuusto 21.09.2021 § 28 Liite 1
Kunta

Jäsen

Varajäsen

Janakkala

Ojanen Marko

Salminen Juha

Salmela Eeva

Valanta Elisa

Kilpeläinen Pirjo

Jaakonsaari Katriina

Kettunen Ari

Kivinen Jaana

Raiskio Sakari

Marttila Pauli

Hervala Tiia

Vilkas Laura

Knuuti Anne

Ukkola Marja

Julen Kari

Bitter Riku

Nurmi Silja

Simonen Anna-Maria

Lindgren Anne

Lukkaroinen Sari

Lahtinen Petri

Ruponen Pertti

Virta Harri

Kaakinen Sari

Jasu Olli-Pekka

Lahtinen Susanna

Ilvesmäki Mervi

Salmi Eija

Niemi Eetu

Herd Pirjo

Jokioinen

Loppi

Riihimäki

Tammela

Ypäjä

*) Hattulan osalta henkilövalinnat tehdään Hattulan kunnanvaltuustossa 16.9. maakunnallisen valmistelun pohjalta.
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KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KY.

Kuntayhtymän valtuuston ääniluettelo vuonna 2021
Jäsenkunta

*) Kunnan
asukasluku
(vuodenvaihde
2020 / 2021)

Valtuuston
jäsenten
lukumäärä

Kuntakohtainen
rajoittamaton
äänimäärä

Kuntakohtainen
rajoitettu
äänimäärä

Äänimäärä/
jäsen

Forssa

16 800

3

17

17,00

5,67

Hattula

9 389

3

10

10,00

3,33

Hausjärvi

8 175

3

9

9,00

3,00

Humppila

2 174

2

3

3,00

1,50

Hämeenlinna

67 848

4

68

35,40

8,85

Janakkala

16 237

3

17

17,00

5,67

Jokioinen

5 061

2

6

6,00

3,00

Loppi

7 853

2

8

8,00

4,00

Riihimäki

28 710

4

29

29,00

7,25

Tammela

6 016

2

7

7,00

3,50

Ypäjä

2 314

2

3

3,00

1,50

170 577

30

177

144,40

YHTEENSÄ
*Tilastokeskus 20.5.2021
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valtuusto 21.9.2021 § 29
Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsu valtuuston kokoukseen on
lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta. Hallintosäännössä
voidaan määrätä pidemmästä ajasta. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
hallintosäännön 46 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on
vähintään 14 päivää ennen kokousta lähetettävä valtuuston jäsenille
sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus.
Samassa ajassa kokouksesta on tiedotettava kuntayhtymän
verkkosivuilla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka
sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsun yhteydessä on toimitettava
esityslista.
Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on tullut postittaa
viimeistään 7.9.2021; aineisto on postitettu 7.9.2021 valtuuston ja
hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille.
Kokouskutsun lähettämishetkellä Hattulan kunta ei ole valinnut
edustajiaan
sairaanhoitopiirin
yhtymävaltuustoon.
Hattulan
kunnanvaltuuston on tarkoitus tehdä valinnat 16.9. Maakunnallisen
valmistelun pohjalta Hattulan kunta on ilmoittanut henkilöt, jotka on
tarkoitus valita yhtymävaltuustoon. Heille lähetetään kokouskutsu ja
kokonaisuudessaan julkinen esityslista samaan aikaan kuin jo valituille
yhtymävaltuuston jäsenille, mutta kutsuun liitetään saate, jossa
todetaan, että heidän valintansa yhtymävaltuustoon päätetään vasta
Hattulan kunnanvaltuustossa 16.9. He ehtivät saada tiedon valinnastaan
ennen sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston kokousta 21.9.
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 edellä kerrotun perusteella kokouksen laillisesti kokoon
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valtuusto 21.9.2021 § 30
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
hallintopalveluissa kokouksen jälkeen.
Valtuusto valitsee
tarkastamisen.
Päätös:

kaksi

jäsentään

suoritetaan
suorittamaan

kuntayhtymän
pöytäkirjan
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Asioiden käsittelyjärjestys

Valtuusto 21.9.2021 § 31
Kuntayhtymän hallintosäännön 57 §:n mukaan asiat esitellään
valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin
päätä.
Päätös:
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Valtuuston vaalilautakunnan jäsenten vaali

Hallitus 31.8.2021 § 101
Valmistelija: hallintojohtaja Miia Luukko puh. 045 7734 5790
Kuntayhtymän hallintosäännön 70 §:n mukaan:
”Valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista
varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kullakin
henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista
lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei
valtuusto toisin päätä.”
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan
kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei
erityisestä syystä muuta johdu.
Tasa-arvovaatimuksen on toteuduttava erikseen sekä varsinaisten että
varajäsenten kohdalla. Varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen
varajäsenensä ei tarvitse olla samaa sukupuolta. Tasa-arvovaatimus ei
koske erikseen puheenjohtajistoa.
Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että
1) valtuusto päättää valita keskuudestaan valtuuston vaalilautakuntaan
toimikaudekseen kolme jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen
varajäsenen sekä
2) valtuusto päättää valita jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi.
Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.
Valtuusto 21.9.2021 § 32
Hallitus: Valtuusto
1) päättää valita keskuudestaan valtuuston vaalilautakuntaan
toimikaudekseen kolme jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen
varajäsenen sekä
2) päättää valita jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi.
Päätös:
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Valtuuston puheenjohtajiston vaali

Hallitus 31.8.2021 § 102
Valmistelija: hallintojohtaja Miia Luukko puh. 045 7734 5790
Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia
toimikaudekseen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan
samassa vaalitoimituksessa.
Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja
puheoikeus yhtymähallituksen kokouksessa.
Kuntayhtymän hallintosäännön 41 §:n mukaan valtuustossa on kaksi
varapuheenjohtajaa.
Sote-uudistuksen voimaantulosta johtuen sairaanhoitopiirin valtuuston
toimikausi päättyy 31.12.2022 sairaanhoitopiirin toiminnan siirtyessä
hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.
Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että
valtuusto päättää suorittaa valtuuston puheenjohtajan ja kahden
varapuheenjohtajan vaalin toimikaudekseen 2021 – 2022.
Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.
Valtuusto 21.9.2021 § 33
Hallitus: Valtuusto päättää suorittaa valtuuston puheenjohtajan ja
kahden varapuheenjohtajan vaalin toimikaudekseen 2021 – 2022.
Päätös:

Esityslista

Valtuusto

34. §
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Valtuuston kokouksesta tiedottaminen

Hallitus 31.8.2021 § 103
Valmistelija: hallintojohtaja Miia Luukko puh. 045 7734 5790
Kuntayhtymän ilmoitukset saatetaan kuntalain 108 §:n mukaisesti
tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa
koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla
kuntayhtymän päättämällä tavalla.
Kuntayhtymän hallintosäännön 46 – 50 §:ssä on määräykset valtuuston
kokouksesta tiedottamisesta. Kutsu valtuuston kokoukseen on
vähintään 14 päivää ennen kokousta lähetettävä valtuuston jäsenille
sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus.
Samassa ajassa kokouksesta on tiedotettava kuntayhtymän
verkkosivuilla.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja
ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun
yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä.
Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta
niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan
ilmoittaa.
Esityslista julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla.
Sairaanhoitopiirin internet-sivuilla on ”Kuulutukset” -otsikolla sähköinen
ilmoitustaulu kuntayhtymän virallisia ilmoituksia varten.
Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että
valtuuston kokouksesta ilmoitetaan kuntayhtymän ilmoitustaululla, joka
on yleisessä tietoverkossa kuntayhtymän internet-sivuilla osoitteessa
www.khshp.fi.
Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.
Valtuusto 21.9.2021 § 34
Hallitus: Valtuuston kokouksesta ilmoitetaan kuntayhtymän
ilmoitustaululla, joka on yleisessä tietoverkossa kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa www.khshp.fi.
Päätös:

Esityslista

Valtuusto

35. §

Kokouspäivä
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Päätösten julkaiseminen yleisessä tietoverkossa

Hallitus 31.8.2021 § 104
Valmistelija: hallintojohtaja Miia Luukko puh. 045 7734 5790
Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan
sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen (=
yhtymävaltuusto) pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen
tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä
yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä
muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa
julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä.
Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta
välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on
poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.
Kuntayhtymän muiden viranomaisten pöytäkirjat pidetään vastaavasti
yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen
tarpeelliseksi.
Kunnan jäsenen ja kuntayhtymän jäsenkunnan katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Sairaanhoitopiirin kaikkien toimielinten pöytäkirjat on vakiintuneen
käytännön mukaisesti julkaistu kuntayhtymän verkkosivuilla.
Viranhaltijapäätöksistä julkaistaan ne, joissa muutoksenhakuohjeena on
kuntalain mukainen oikaisuvaatimus. Näissä päätöksissä
muutoksenhakuoikeus on kunnan jäsenellä ja kuntayhtymän
jäsenkunnalla ja päätökset pitää saattaa verkon kautta näille tiedoksi.
Lisäksi julkaistaan avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistämiseksi kaikki
hankintapäätökset niiden euromääristä riippumatta.
Toimielinten päätökset valmistellaan siten, että ne voidaan pitää
verkkosivuilla yleisen viestintävelvoitteen mukaisesti vähintään noin
vuoden ajan. Viranhaltijapäätöksissä on tyypillisesti enemmän henkilöä
koskevia tietoja, joten tiedottamiseen ja tietosuojaan liittyvien
vaatimusten yhteensovittamiseksi viranhaltijapäätökset pidetään
verkkosivuilla vain päätöksen tiedoksiannon ja muutoksenhakuajan, eli
yhteensä 21 päivää päätöksen julkaisusta.
Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää
1) esittää valtuustolle, että valtuuston pöytäkirja
muutoksenhakuohjeineen asetetaan yleisesti nähtäville
kuntayhtymän verkkosivuille www.khshp.fi aina kokousta
seuraavana perjantaina.
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2) että viranhaltijapäätöksistä pidetään tietoverkossa nähtävänä ne,
joissa on muutoksenhakuohjeena kuntalain mukainen
oikaisuvaatimus sekä kaikki hankintapäätökset niiden euromäärästä
riippumatta. Viranhaltijapäätökset pidetään tietoverkossa
tiedoksiannon ja muutoksenhakuajan päätöksen julkaisusta.
Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.
Valtuusto 21.9.2021 § 35
Hallitus: Valtuuston pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen asetetaan
yleisesti nähtäville kuntayhtymän verkkosivuille www.khshp.fi aina
kokousta seuraavana perjantaina.
Päätös:
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Hallituksen jäsenten vaali

Hallitus 31.8.2021 § 105
Valmistelija: hallintojohtaja Miia Luukko puh. 045 7734 5790
Kuntalain 56 §:n mukaan kuntayhtymän perussopimuksessa on
sovittava siitä, mikä kuntayhtymän toimielin valvoo kuntayhtymän etua,
edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset.
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen
mukaan yhtymähallitus johtaa kuntayhtymää ja sen hallintoa siten kuin
siitä erikseen kuntalaissa ja erityislaissa säädetään tai
perussopimuksessa tai kuntayhtymän hallintosäännössä määrätään.
Yhtymähallitus valvoo kuntayhtymän etua ja edustaa yhtymää sekä
tekee sen puolesta sopimukset, jollei hallintosäännössä ole toisin
määrätty.
Kuntayhtymän perussopimuksen 11 §:n mukaan kuntayhtymän
hallituksessa on 11 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.
Kuntalain 76 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän
toimielimiin:
”Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n
mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan
luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin
1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa
oleva henkilö.
Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen
jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen
rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa
tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa
harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen
yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.”
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan
kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
Tasa-arvovaatimuksen on toteuduttava erikseen sekä varsinaisten että
varajäsenten kohdalla. Varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen
varajäsenensä ei tarvitse olla samaa sukupuolta. Tasa-arvovaatimus ei
koske erikseen puheenjohtajistoa.
Kuntalain 58 §:n mukaan kuntayhtymän muiden toimielinten kuin
valtuuston kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa
jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien
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kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa
säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Kuntalain 33 §:n mukaan valtuusto valitsee toimielimen jäseniksi
valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän
varapuheenjohtajia.
Kuntalain mukainen valtuustokausi on neljä vuotta, mutta soteuudistuksen voimaanpanolain mukaisesti sairaanhoitopiirien
kuntayhtymät siirretään hyvinvointialueille 1.1.2023 ja näiden
toimielinten toimikausi päättyy vuoden 2022 lopussa.
Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että
1) valtuusto päättää valita kuntayhtymän hallitukseen vuonna 2021
alkavaksi toimikaudeksi yksitoista (11) jäsentä ja kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen sekä
2) valtuusto päättää valita edellä mainituksi toimikaudeksi yhden
jäsenistä hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi.
Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.
Valtuusto 21.9.2021 § 36
Hallitus: Valtuusto päättää
1) valita kuntayhtymän hallitukseen vuonna 2021 alkavaksi
toimikaudeksi yksitoista (11) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen
varajäsenen sekä
2) valita edellä mainituksi toimikaudeksi yhden jäsenistä hallituksen
puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Päätös:
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Tarkastuslautakunnan jäsenten vaali

Hallitus 31.8.2021 § 106
Valmistelija: hallintojohtaja Miia Luukko puh. 045 7734 5790
Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan
hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.
Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla
valtuutettuja.
Kuntayhtymän perussopimuksen 22 §:n ja hallintosäännön 33 §:n
mukaan tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtainen
varajäsen.
Kuntalain 76 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän
toimielimiin:
”Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n
mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan
luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin
1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa
oleva henkilö.
Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen
jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen
rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa
tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa
harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen
yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.”
Lisäksi vaalikelpoisuutta tarkastuslautakuntaan rajoitetaan kuntalain 75
§:ssä.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan
kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
Tasa-arvovaatimuksen on toteuduttava erikseen sekä varsinaisten että
varajäsenten kohdalla. Varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen
varajäsenensä ei tarvitse olla samaa sukupuolta. Tasa-arvovaatimus ei
koske erikseen puheenjohtajistoa.
Kuntalain 58 §:n mukaan kuntayhtymän muiden toimielinten kuin
valtuuston kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa
jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien
kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta alueella vaalilaissa säädetyn
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
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Kuntalain mukainen valtuustokausi on neljä vuotta, mutta soteuudistuksen voimaanpanolain mukaisesti sairaanhoitopiirien
kuntayhtymät siirretään hyvinvointialueille 1.1.2023 ja näiden
toimielinten toimikausi päättyy vuoden 2022 lopussa.
Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että
1) valtuusto päättää valita tarkastuslautakuntaan toimikauttaan
vastaavien vuosien 2021 - 2022 hallinnon ja talouden tarkastusta
sekä arvioinnin järjestämistä varten viisi (5) jäsentä ja kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen sekä
2) valtuusto päättää valita edellä mainituksi toimikaudeksi yhden
jäsenistä tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi. Kummankin tulee olla valtuutettuja.
Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.
Valtuusto 21.9.2021 § 37
Hallitus: Valtuusto päättää
1) valita tarkastuslautakuntaan toimikauttaan vastaavien vuosien 2021
- 2022 hallinnon ja talouden tarkastusta sekä arvioinnin järjestämistä
varten viisi (5) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä
2) valita edellä mainituksi toimikaudeksi yhden jäsenistä
tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi. Kummankin tulee olla valtuutettuja.
Päätös:
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Kuntayhtymän hallituksen ja valtuuston kokousaikataulu
syyskaudella 2021

Hallitus 31.8.2021 § 107
Valmistelija: hallintojohtaja Miia Luukko puh. 045 7734 5790
Kuntayhtymän hallitus kokoontuu kuukausittain ja valtuusto
pääsääntöisesti kaksi kertaa kevätkaudella ja kaksi kertaa syyskaudella.
Syksyn kokousaikataulu on hyväksytty toimielimissä keväällä, mutta
käsittelyyn tulevien asioiden vuoksi on tarpeen lisätä valtuustolle
lokakuulle yksi kokous. Täydennetty kokousaikataulu syyskaudelle
2021:
Hallituksen kokoukset:
- tiistai 31.8. klo 16
- tiistai 5.10. klo 16 (uuden hallituksen 1. kokous)
- 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 (uuden valtuuston
1. kokous)
- tiistai 26.10. klo 12 alkaen info ja kokous klo 15
- tiistai 14.12. klo 12 alkaen info ja kokous klo 15
Syyskauden kokousten yhteyteen ja tarvittaessa lisäksi erillisiin
tilaisuuksiin järjestetään uusien luottamushenkilöiden perehdytys.
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 21.9.2021 § 38
Hallitus: Valtuusto hyväksyy syyskauden 2021 valtuuston
kokousaikataulun esitetyn mukaisena.
Päätös:
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Lausunnon antaminen tarkastuslautakunnan
arviointikertomuksesta vuodelta 2020

Hallitus 31.8.2021 § 108
Valmistelijat: tulosalueiden johto, talous- ja tukipalvelujohtaja Tero
Pitkämäki puh. 040 485 9098 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, Assisairaalan rakentaminen, operatiivinen tulosalue, ensihoito,
sairaanhoitopiirin raportointi sekä viestintä ja markkinointi. Lisäksi
tarkastuslautakunta kuuli valtuuston puheenjohtajaa ja hallituksen
puheenjohtajaa sekä sisäistä tarkastajaa.
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
21.4.2021. Arviointikertomus lähetettiin myös kaikkien jäsenkuntien
tarkastuslautakuntien käyttöön.
Hallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin
arviointikertomus antaa aihetta.
Liite (1)

Arviointikertomus vuodelta 2020
Lausunto tarkastuslautakunnan vuoden 2020
arviointikertomuksen edellyttämistä toimenpiteistä

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää
1) hyväksyä liitteenä olevan lausunnon tarkastuslautakunnan vuoden
2020 arviointikertomuksesta ja
2) toimittaa lausunnon tiedoksi valtuustolle.
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Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.
Valtuusto 21.9.2021 § 39
Liite (2)

Arviointikertomus vuodelta 2020
Lausunto tarkastuslautakunnan vuoden 2020
arviointikertomuksen edellyttämistä toimenpiteistä

Hallitus: Valtuusto merkitsee lausunnon tarkastuslautakunnan vuoden
2020 arviointikertomuksesta tiedoksi.
Päätös:

Valtuusto 21.09.2021 § 39 Liite 2

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä

ARVIOINTIKERTOMUS 2020
Tarkastuslautakunta 21.4.2021

Valtuusto 21.09.2021 § 39 Liite 2
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Yhteenveto

Tarkastuslautakunta on tiiviisti seurannut koko menneen valtuustokauden ajan sairaanhoitopiirin toimintaa, taloutta ja kehitystä. Näin nelivuotiskauden loppusuoralla voidaan todeta, että
niin valtakunnallisesti sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen kuin oman sairaanhoitopiirin
osalta on tapahtunut paljon.
Asiakkaan näkökulmasta on tehty paljon hyvää kehitystyötä asiakaskokemuksen parantamiseksi ja hoitoprosessien kehittämiseksi. Lisäksi on kehitetty asiakasnäkökulmaa koskevien
tietojen raportoimista sekä asiakkaiden mukaan ottamista toiminnan kehittämiseen. Sairaanhoitopiirin tiedottamiseen ja markkinointiin on panostettu paljon ja siinä on onnistuttu hyvin.
Jäsenkuntien näkökulmasta valtuustokaudella merkittävä ponnistus on ollut kuntayhtymän talouden tasapainottaminen, jossa jäsenkuntien maksuosuuksilla on ollut keskeinen rooli. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä oli lähes 18 milj. euroa kattamattomia alijäämiä, jotka tuli kattaa v.
2020 loppuun mennessä. Tässä onnistuttiin.
Soteuudistusta on valmisteltu enemmän ja vähemmän valtuustokauden aikana tietämättä vielä
lopullista lopputulosta, joka ei ole sairaanhoitopiirin omissa käsissä. Valmistelu on vaatinut
maakunnan sote-toimijoilta merkittävää työpanosta, mutta myös vienyt yhteistyötä eteenpäin
maakunnassa. Jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin välinen keskustelu on ollut aktiivisempaa ja
tiedonkulku on parantunut, mikä on erittäin positiivista.
Henkilöstö on sairaanhoitopiirin tärkein voimavara. Tarkastuslautakunta on valtuustokauden
aikana kiinnittänyt huomiota henkilöstön työhyvinvoinnin ja positiivisen työnantajamielikuvan
tärkeyteen. Lisäksi arvioinnissa on noussut esille, että henkilöstön joustava käyttäminen eri
yksiköissä ja tehtävissä vaatii vielä perehdytysprosessin kehittämistä ja riittävää koulutusta.
Henkilöstön kuuleminen ja mukaan ottaminen isoihin muutoksiin, kuten toimintojen ulkoistuksiin, ei aina ole onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla. Tähän on kuitenkin nyt kiinnitetty
huomiota paremmin. Rekrytoinneissa on onnistuttu lähivuosien aikana pääasiassa hyvin, joskin joissakin yksiköissä on edelleen haasteita saada riittävästi henkilökuntaa.
Ahveniston uutta sairaalaa on suunniteltu pitkään ja matkan varrella on ollut monenlaisia käänteitä ja mielipiteitä. Ymmärrettävästi hankkeen laajuuskin huomioiden asia on puhututtanut ja
mietityttänyt niin päätöksentekijöitä kuin jäsenkuntia. Uuden sairaalan rakentamiseen saatiin
STM:n lupa ja yhtymävaltuusto hyväksyi pitkällisen ja euromääräisestikin merkittävän suunnitteluvaiheen jälkeen hankkeen toteutussuunnitelman joulukuussa 2020. Sairaalan rakentamisella turvataan laadukkaat erikoissairaanhoidon palvelut maakunnassa. Hankkeen toteuttamiseen liittyy monia riskejä, joiden hallitseminen on keskeistä hankkeen onnistumiseksi. Toteutuksen valvontaan tulee varata riittävät resurssit.
Vuosi 2020 toteutui hyvin erilaisena kuin talousarviota laadittaessa ennakoitiin. Koronaepidemian alussa sairaanhoitopiirissä jouduttiin tekemään olennaisia muutoksia toimintaan, henkilöstö joutui sopeutumaan uudenlaisiin tehtäviin ja joustamista vaadittiin ennakoimattomassa
tilanteesta. Johto oli myös uuden edessä ja koronatilanteen hallinta vaati nopeita päätöksiä
esimerkiksi kiireettömän hoidon lykkäämisessä ja voimavarojen siirtämisessä koronapotilaiden hoitoon. Kukaan ei tiennyt mitä resursseja tilanne lopulta tulisi vaatimaan. Ajantasaista
tiedottamista edellytettiin ja siinä onnistuttiin. Arviointikertomusta kirjoitettaessa koronaepidemia vaikuttaa edelleen Suomessa ja Kanta-Hämeessä eli poikkeustilanne on jatkunut jo yli
vuoden. Epidemialla on ollut vaikutusta hoitoon pääsyyn ja jonojen kasvamiseen vuonna 2020.
Tarkastuslautakunta toteaa, että sairaanhoitopiiri onnistui kuitenkin hyvin ”koronavuonna
2020” olosuhteet huomioiden. Kaikkia strategisia tai talousarviotavoitteita ei saavutettu, mutta
akuutti tilanne selvitettiin erittäin hyvin.
Tarkastuslautakunta esittää suuret kiitokset koko sairaanhoitopiirin henkilöstölle, johdolle ja
luottamushenkilöille hyvin toimineesta yhteistyöstä valtuustokaudella.
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Tarkastuslautakunnan tehtävät, toiminta ja kokoonpano
Kuntalain mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta arvioi myös toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tuloksellisuutta
ja tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunta myös arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista 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 2020 arviointia varten 7 kertaa. Lisäksi tarkastuslautakunta sai käyttöönsä tulosalueiden selvitykset tavoitteiden toteutumisesta. Arvioinnissa käytettiin apuna myös
sairaanhoitopiirin tilinpäätöstä, talousarviota,
henkilöstökertomusta ja asiakkuuskertomusta.
Tarkastuslautakunta suoritti lakisääteisen tehtävänsä mukaisesti toiminnan ja talouden tuloksellisuuden arviointia. Lisäksi tarkastuslautakunta
käsitteli sidonnaisuusilmoitusvelvollisten antamat sidonnaisuusilmoitukset ja valmisteli ne saatettavaksi valtuustolle tiedoksi.
Tarkastuslautakunta on toteuttanut arviointityötään hyväksymänsä arviointisuunnitelman mukaisesti. Arviointisuunnitelmassa lautakunnan työn

painopistealueita olivat kuntayhtymän strategisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnin lisäksi
kuntayhtymän talouden tilanne, Assi-sairaalan rakentaminen, operatiivinen tulosalue, ensihoito,
sairaanhoitopiirin raportointi sekä viestintä ja
markkinointi. Lisäksi tarkastuslautakunta kuuli
valtuuston puheenjohtajaa ja hallituksen puheenjohtajaa sekä sisäistä tarkastajaa.
Tarkastuslautakunta perehtyi jokaisessa kokouksessaan kuntayhtymän ajankohtaisiin asioihin,
mm. kuntayhtymän strategian toimeenpanoon ja
valtuuston hyväksymien tavoitteiden toteutumistilanteeseen, keskeisiin uudistuksiin, hoidon ja
henkilöstön saatavuuteen sekä talouden tilaan.
Arviointikertomus hyväksyttiin tarkastuslautakunnan kokouksessa 21.4.2021. Arviointikertomus lähetettiin myös kaikkien jäsenkuntien tarkastuslautakuntien käyttöön.
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Arvio kuntayhtymän hallituksen laatiman toimintakertomuksen laadusta, luotettavuudesta ja kehittämistarpeesta
Tarkastuslautakunta esittää näkemyksenään, että kuntayhtymän hallituksen 30.3.2021 käsittelemä
tilinpäätös (sisältäen toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisen, tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot ja liikelaitoksen tilinpäätöksen) antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän
toiminnasta ja taloudesta. Tilintarkastajan raportoinnissa ei ole olennaisia tilinpäätökseen sisältyviä virheitä. Toimintakertomuksessa on selvitetty sairaanhoitopiirin toiminnan ja kehittämisen
keskeisiä asioita kattavasti. Tarkastuslautakunta toivoo, että sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien
luottamushenkilöt ja viranhaltijajohto perehtyvät toimintakertomuksen sisältöön, koska siitä saa
hyvän ajankohtaiskatsauksen sairaanhoitopiirin toiminnasta, taloudesta ja tulevaisuuden näkymistä.
Talousarviossa 2020 on päätetty, että hallitusta
sitoo kuntayhtymän tuloslaskelman tilikauden tulos sekä investointimenojen yhteissumma. Muille
kuin sairaanhoitopiirin jäsenkunnille tapahtuvan
myynnin lisäyksestä johtuen menoja voidaan lisätä enintään lisätuloja vastaava määrä.
Palvelutuotantojohtajaa, johtajaylilääkäriä ja
johtajaylihoitajaa sitoo kliinisiä palveluja tuottavien tulosalueiden toimintakate kuitenkin siten,
että palkka- ja työnantajamaksuihin varattua
määrärahaa ei saa ilman sairaanhoitopiirin johtoryhmän hyväksymistä käyttää muihin kuluihin.
Kuitenkin palkkoja ja ostopalvelumäärärahoja
voidaan tarkastella kokonaisuutena siitä riippuen,
kuinka vakanssit saadaan täytettyä.
Talous- ja tukipalvelujohtajaa sitoo tukipalvelujen tulosalueen osalta tulosalueen toimintakate
kuitenkin siten, että palkka- ja työnantajamaksuihin varattua määrärahaa ei saa ilman sairaanhoitopiirin johtoryhmän hyväksymistä 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
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hyväksymistä käyttää muihin kuluihin. Kuitenkin
palkkoja ja ostopalvelumäärärahoja voidaan tarkastella kokonaisuutena siitä riippuen, kuinka vakanssit saadaan täytettyä.
Tarkastuslautakunta kiinnitti edelleen huomiota
tulosalueiden tavoitteiden asetantaan ja tavoitteiden mitattavuuteen. Tavoitteet eivät ole esitystavaltaan tai sisällöltään nyt yhdenmukaisia ja
myös niiden toteutumisesta tulosalueet antavat
sisällöltään eritasoisia tietoja. Tarkastuslautakunta näkee tärkeäksi, että tuloalueiden tavoitteiden asettaminen, niiden strategialähtöisyyden varmistaminen ja tavoitteiden toteutumisen raportointi johdetaan yhdenmukaisesti
esim. talous- ja tukipalvelujohtajan johdolla.
Näin voitaisiin varmistaa, että tavoitteet asetetaan samalla tasolla ja myös raportointi olisi nykyistä yhdenmukaisempaa.
Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota siihen,
että osassa tilinpäätöskirjaa raportoidaan erittäin
tarkkoja tietoja ja tämä vaikeuttaa olennaisten
asioiden ja kokonaisuuden hahmottamista tilinpäätöksestä. Tarkastuslautakunta suositteleekin, että tilinpäätöskirjan sisältöä karsitaan ja
näkökulmana pidetään erityisesti se taso, mitä
valtuuston (ja jäsenkuntien) tulee tietää tilinpäätösvuoden toiminnasta ja taloudesta ja mikä
vuodessa oli olennaista.

Sairaanhoitopiirin strategia
Sairaanhoitopiirin strategia vuosille 2019-2021
perustuu neljään peruspilariin:
1)
2)
3)
4)

Asiakkaat: Laadukas hoito – sinua kuunnellen
Henkilöstö: Palkitseva työ
Kumppanuudet: Yhdessä arvoa asiakkaalle
Talous ja tuottavuus: Sijoitus terveyteen

Mittareita päivitetään vuosittain ja jokaiselle peruspilarille on määritelty omistaja sairaanhoitopiirin strategiajohtoryhmästä.
Strategian toteuttaminen on suunniteltu tehtävän
ns. etappimallilla eli vaiheittain välitavoitteiden
avulla. Mallin suunnittelu aloitettiin, mutta sitä
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ei ehditty kehittää valmiiksi ennen koronaepidemian alkamista. Koronaepidemia vaikutti myös
strategisten kehittämishankkeiden etenemiseen
ja ne jouduttiin keskeyttämään Assi-sairaalan valmistelua lukuun ottamatta.
Strategisille tavoitteille on määritelty tavoitetasot, keskeiset osa-alueet ja mittarit, jotka on hyväksytty hallituksessa syksyllä 2019.
Tarkastuslautakunnan arviointi strategian peruspilareiden toteutumisesta:
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1)
2)
3)
4)

Asiakas: Laadukas hoito – sinua kuunnellen
Henkilöstö: Palkitseva työ
Kumppanuudet: Yhdessä arvoa asiakkaalle
Talous ja tuottavuus: Sijoitus terveyteen

Strategian toteuttamisessa on onnistuttu hyvin
Toiminnassa on menty strategian suuntaan
Ei ole toteutunut

Vuoden 2020 toiminnan painopistealueet ja strategian toteuttaminen
Tarkastuslautakunta esittää alla eräitä huomioita vuonna 2020 tehdyistä toimenpiteistä ja päätöksistä, joiden voidaan katsoa edistävän tuloksellista toimintaa sairaanhoitopiirissä.

Koronaepidemian hoitaminen

Koronaepidemia vaikutti kaikkeen sairaanhoitopiirin toimintaan. Maaliskuussa 2020 oltiin äkillisesti uuden edessä ja vaadittiin nopeita toimia. Viranomaisten ohjeet ja linjaukset vaihtelivat. STM:n ohjeen mukaisesti nostettiin tehohoidon valmiutta heti maaliskuussa ja mm. pikaisella aikataululla koulutettiin yli 100 henkilöä tehohoidon tarpeisiin. Myös investointitarpeisiin koronapotilaiden hoitamiseksi reagoitiin nopeasti. Positiivista oli,
että sairaanhoitopiiri sai taloudellista tukea hankintoihin useilta lahjoittajilta.
Pandemiajohtoryhmä on toiminut tiiviisti koko koronaepidemian ajan ja tilanne on vaatinut henkilöstön lisäksi paljon johdon voimavaroja ja venymistä.
Sairaanhoitopiiri on saanut kiitosta aktiivisesta koronaviestinnästä ja johtajaylilääkärin johdolla pidetyistä koronainfoista.
Valtion tuki suoraan sairaanhoitopiireille suunnatuilla valtionavustuksilla oli
välttämätöntä.
Tarkastuslautakunnan mielestä sairaanhoitopiirin henkilöstö ja johto
ovat suoriutuneet koronaepidemian hoitamisesta olosuhteisiin nähden
hyvin. Tilanne on vaatinut ja vaatii edelleen kaikilta paljon venymistä ja
uusien tilanteiden hallintaa.

Assi-sairaalan
suunnittelu eteni toteuttamispäätökseen

Assi-sairaalan kehitystyö keskeytettiin kuntayhtymän päätöksellä 12.5.2020
ja allianssikumppanit jatkoivat suunnittelua omalla kustannuksellaan tavoitteena kokonaiskustannusten hillintä. Tämän työn pohjalta hallitus
päätti kehitysvaiheen uudelleen käynnistämisestä syyskuussa ja valtuusto
päätti hankkeen toteuttamisesta joulukuussa yksimielisesti kokonaiskustannusarviolla 356 milj. euroa. Näin ollen vuosien suunnittelutyö johti myönteiseen toteuttamispäätökseen, mitä pidetään koko Kanta-Hämeelle merkittävänä ratkaisuna sote-palveluiden turvaamiseksi maakunnassa. Valtuusto hyväksyi toteuttamispäätöksen yhteydessä toivomusponnen liittyen
Forssan ja Riihimäen sairaalatoimintojen maksimaaliseen hyödyntämiseen.
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Tarkastuslautakunta antaa kiitokset sairaanhoitopiirin johtajalle ja hallitukselle sairaalahankkeen suunnitelmavaiheen keskeyttämisestä määräajaksi, jolla oli todennäköisesti merkittävä vaikutus hankkeen kokonaiskustannuksiin.
Sähköisten palveluiden
kehittäminen jatkui

Syksyllä 2019 lanseerattu sähköinen asiointialusta Oma Raitti sai lisää käyttäjiä, joita on yhteensä n. 3500 henkilöä. Koronaepidemia vaikutti osaltaan
siihen, että sähköisiä palveluita ja asiointitapoja kehitettiin. Mm. videovälitteiset etävastaanotot otettiin käyttöön.
Vuoden 2020 aikana etätyö lisääntyi merkittävästi niissä tehtävissä, joissa
se on mahdollista. Tämä kehitys voi jatkua tulevaisuudessakin ja vaikuttaa
esimerkiksi tilatarpeisiin.

Asiakasnäkökulman huomioiminen jatkui

Asiakasraadin toiminta jatkui ja potilasjärjestöille tehtiin kartoitus niiden
kokemusasiantuntijatoiminnasta. Toimintakertomuksen mukaan asiakkaiden ottamisessa mukaan toiminnan suunnitteluun mentäessä kohti Assi-sairaalaa on kuitenkin edelleen kehitettävää.

Sisäinen ja ulkoinen yhteistyö

Erikoisalojen ja tulosalueiden yhteistyö lisääntyi ja näkyi mm. henkilökunnan allokoinnissa ja osastopaikkojen käytön muutoksessa tarpeita vastaavasti.
Kuntayhtymän johdolla toiminut maakunnallinen pandemiatyöryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja tarkastuslautakunnan muodostaman käsityksen mukaan ryhmän toiminnalla ja päätöksillä on ollut olennainen merkitys pandemian alueellisessa hallinnassa.
Sote-uudistuksen suunnittelun etenemisen myötä maakunnallinen yhteistyö
tiivistyi. Erva-alueen yhteistyön osalta edistystä tapahtui TAYS Kehittämisyhtiö Oy:n perustamisella.
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin yhteistyöselvitystä tehtiin ja vuonna 2020 alkoi neuvottelut Forssan sairaalassa tuotetun
erikoissairaanhoidon järjestämisvastuun ja päätösvallan siirtämiseksi sairaanhoitopiirille. Tämä selvitys kuitenkin keskeytettiin Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallituksen päätöksellä.

Päätöksenteon avoimuuden lisääminen

Sairaanhoitopiiri julkaisee päätöksiä kuntalain edellyttämää laajemmin.
Esimerkiksi kaikki hankintapäätökset julkaistaan verkossa. Tarkastuslautakunta pitää tätä hyvänä kehitysaskeleena.

Strateginen tavoite käsitellä lähetteet nopeasti
toteutui

Alle kolmessa päivässä käsiteltyjen lähetteiden määrä oli 92 % kaikista lähetteistä, kun tavoitteena oli 90 %. Tämä tärkeä tavoite siis toteutui.

Palvelupolkujen
minen

Strategian mukaisesti palvelupolkujen kuvaaminen aloitettiin vuonna 2020,
vaikka työ koronaepidemian takia viivästyikin. Ensimmäinen uusi palvelupolku eli paikallista rintasyöpää sairastavan polku julkaistiin lokakuussa. Lisäksi laadittiin raskaana olevan polku ja useita muita palvelupolkuja on työn
alla.

kuvaa-

Tarkastuslautakunta korostaa ymmärrettävien palvelupolkujen kuvaamisen tärkeyttä potilaan tiedonsaannin kannalta.
Sairaanhoitopiirin
määriteltiin

arvot

Sairaanhoitopiirin arvot määriteltiin ja hyväksyttiin helmikuussa 2020 ja ne
julkaistiin syksyllä.
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Uutta raportointijärjestelmää kehitettiin
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Johdon raportointityökalun kehitystyö alkoi loppuvuonna. Tavoitteena on
saada seurantajärjestelmä, jonka perusteella jäsenkunnat ja sairaanhoitopiirin hallitus ja johto saavat kuukausittain tietoa toiminnasta ja taloudesta.
Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että jäsenkunnat ja sairaanhoitopiirin
toimijat saavat ajantasaista ja luotettavaa tietoa toiminnasta ja taloudesta.

Vapaa
hakeutuminen
muihin sairaaloihin ei lisääntynyt

Ns. vapaan hakeutumisen kustannukset hoidoista muissa sairaaloissa pysyivät edellisvuoden tasolla (v. 2020: 11,6 me, v. 2019: 11,5 me). On vaikeaa
arvioida, miten kustannukset olisivat kehittyneet ilman koronaepidemiaa.

Uusi sisäisen valvonnan
ohje

Uusi hallituksen hyväksymä sisäisen valvonnan ohje tuli voimaan maaliskuussa 2020. Ohjeen jalkauttaminen tulosalueille osaksi jokapäiväistä
johtamista on tärkeää.

Tarkastuslautakunta esittää alla eräitä huomioita kehitettävistä asioista vuotta 2020 koskevan arvioinnin perusteella.
Ulkopuolisten
den käyttö

sairaaloi-

Tarkastuslautakunta on aiemmin kiinnittänyt huomiota ulkopuolisten sairaaloiden käytön budjetointiin, koska on näyttänyt siltä, että budjetointivaiheessa niihin varatut määrärahat ovat olleet epärealistisen pienet. Pääasiassa ulkopuolisten sairaaloiden käyttö on kasvanut vuodesta toiseen. Mahdollisesti koronaepidemiasta johtuen vuonna 2020 hoidoista ulkopuolisissa
sairaaloissa maksettiin saman verran kuin edellisenä vuonna.

Hoitoon pääsyssä enemmän haasteita ja hoitovelan lisääntyminen – koronaepidemian vaikutuksia

Hoitoonpääsyn mediaanitavoite oli <30 pv, mutta toteutuma oli 39 pv. Ensikäynnille pääsyn mediaani oli 28 pv, kun tavoitteena oli <20 pv. Oletettavasti koronatilanne on vaikuttanut hoidon saatavuuteen. Leikkauksia jäi toteutumatta huomattava määrä. Syksyllä hoidon saatavuutta pystyttiin palauttamaan. Ulkopuolisen yrityksen kanssa tehtiin sopimus leikkaussalitoiminnasta hoitovelan purkamiseksi.

ASSI-investointihankkeeseen liittyvät riskit

Tarkastuslautakunta näkee edelleen, että ASSI-hankkeen toteutukseen liittyy monia riskejä jo hankkeen laajuuden vuoksi.
Lisäksi merkittävä asia on toimintakertomuksessakin mainittu Ahveniston
rakennusten tasearvojen suuruus ja Assi-sairaalan valmistuessa ja nykyisten
sairaalarakennusten käytön muuttuessa niiden tasearvojen tulevat alaskirjaukset. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että suunniteltu analyysi
sairaalahankkeen vaikutuksista sairaanhoitopiirin talouteen tehdään
mahdollisimman pian ja samalla otetaan kantaa myös vanhojen kiinteistöjen tilanteeseen.
Tarkastuslautakunta haluaa korostaa edelleen, että hankkeen kustannuksia
tulee seurata säännöllisesti ja riittävällä tarkkuustasolla. Assi-hankkeen
controller on aloittanut tehtävässään alkuvuonna 2021.
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että henkilöstöä kuullaan uuden sairaalan toimintoja kehitettäessä ja otetaan mukaan kehittämistyöhön jatkossakin. On tärkeää myös kiinnittää huomiota siihen, että tehtävät ratkaisut perustellaan riittävästi ja selkeästi henkilöstölle.
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Asiakaspalautteen saaminen hankaloitui koronatilanteesta johtuen
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Asiakaspalautteen saatavuus oli haasteellista korona-aikana mm. sen
vuoksi, että paperiset palautelomakkeet ja Happy or Not -laitteet poistettiin käytöstä hygieniasyistä.
Säännöllisessä asiakaspalautekyselyssä vastauksia saatiin 4900 kappaletta,
kun edellisenä vuonna saatiin yli puolet enemmän (10500 kappaletta).
Asiakkuuskertomuksessa on raportoitu asiakaspalautteiden tuloksista. Saatu
palaute oli pääasiassa erittäin positiivista.

Vaativa vuosi henkilöstölle

Koronavuosi oli haastava henkilökunnalle. Osaa henkilöstöstä koulutettiin
uusiin tehtäviin ja henkilöstöä siirrettiin määräajaksi toisiin tehtäviin. Joissakin tehtävissä myös työmäärä on epidemiatilanteen aikana ollut hyvin
poikkeava. Henkilöstön jaksamiseen tulee kaikesta huolimatta panostaa,
koska hyvinvoiva henkilökunta on sairaanhoitopiirin toiminnan ydin.
Henkilöstön saatavuusongelmia oli edelleen joillakin erikoisaloilla, joka
väistämättä vaikuttaa sairaanhoitopiirin toimintaan.
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Strategian toteuttaminen
hidastui

Strategian toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä ei pystytty tekemään
suunnitellusti koronaepidemiasta johtuen. Uudistamis- ja tuottavuusohjelman toteutus pysähtyi suurelta osin.

Riskienhallinta

Riskienhallintatyö on ollut pysähdyksissä koronatilanteen takia.

Soteuudistuksen mahdollinen vaikutus erityisesti
Assi-sairaalan rahoitukseen jatkuvuuteen

Soteuudistukseen liittyen sairaanhoitopiirin johdossa on tunnistettu huolenaiheeksi investointirahoituksen rajoitukset ja rahoitusjatkuvuuden turvaaminen siirtymävaiheessa hyvinvointialueeseen siirryttäessä. Myös huoli julkisomisteisten in house -yhtiöiden asemasta palvelutuotannossa on nostettu
esille.

Henkilöstön perehdytys

Tarkastuslautakunta raportoi vuosien 2018 ja 2019 arviointikertomuksissa
huolestaan henkilökunnan perehdytyksen riittävyydestä. Toimintakertomuksessa tämä sama asia on nostettu kehittämistarpeeksi. Tarkastuslautakunta näkee edelleen tärkeäksi, että perehdyttämiseen kiinnitetään
huomiota ohjeistusten muuttuessa ja työtehtävien vaihtuessa.

Tulosaluekohtaiset tavoitteet – tarkastuslautakunnan huomioita
Operatiivinen tulosalue
Lähetteiden määrä laski 7,7 % koronaepidemiasta johtuen. Mediaaniodotusaika ensikäynnille
lyheni 1 vuorokaudella ollen vuoden 2020 lopussa 28 vrk. Lähetteistä 91,4 % käsiteltiin alle 3
vuorokaudessa, kun tavoitteena oli 90 %. Eniten hoidon saatavuus parani urologialla, mutta
kaikkineen hoitoa odottavien odotusaika piteni 5 vrk ollen vuoden 2020 lopussa 45 vrk. Ulkopuolisten sairaaloiden käytön määräraha ylittyi 2,0 milj. eurolla, mutta oli 1,0 milj. euroa
vuotta 2019 vähäisempää. Vapaan valinnan osuus on myös kääntynyt laskuun pehmytkirurgiaa lukuun ottamatta.
Henkilöstöä ja osaamista koskevat tavoitteet toteutuivat osittain. Koronaepidemia vaikutti
joidenkin tavoitteiden toteutumiseen. Sairauspoissaolojen määrä laski vuoteen 2019 verrattuna ja työhyvinvointisuunnitelma toteutui osittain. Henkilöstökulut ylittivät budjetin ja kehityskeskustelut ja suunnitelmalliset kehittämispäivät yksiköissä eivät toteutuneet suunnitellun mukaisesti.
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Asiakaspalautteiden osalta tavoitteet toteutuivat osittain. Koronaepidemian vuoksi asiakkaille ei voitu jakaa paperisia palautelomakkeita ja Happy or Not -laitteet olivat poissa käytöstä. Käytössä oli suullinen ja sähköinen palautekanava. Muistutusten, kanteluiden ja korvattujen potilasvahinkojen määrät laskivat vuoteen 2019 verrattuna.
Vuonna 2020 jatkettiin sähköisten palveluiden kehittämistä, mm. laajennettiin sähköisen
leikkauspotilaan esitietolomakkeen ja anestesialomakkeen käyttöä.
Toimintatuotot toteutuivat 1,8 M€ alle talousarvion ja toimintakulut ylittyivät 0,8 M€:lla.
Henkilöstökulut ylittivät talousarvion 0,4 M€:lla ja palvelujen ostot 1,6 M€:lla. Aineet ja tarvikkeet sen sijaan toteutuivat 1,1 M€ budjetoitua pienempinä. Huomion arvoista on, että
erilliskorvaukset budjetoitiin n. 600 te liian pieniksi ja kaikkiaan erilliskorvaukset ylittyivät
1,5 M€.

Konservatiivinen tulosalue
Tulosalueen polikliininen toiminta kasvoi edellisvuosien tapaan. Kuntalaskutettavat käynnit
vähenivät 0,2 % ja päiväsairaalan kuntalaskutettavat käynnit lisääntyivät edellisvuoteen
nähden 27,3 %. Vuodeosastohoitojaksojen määrä vähentyi edellisvuodesta 6,9 %. Lähetteistä
92,5 % käsiteltiin kolmen vuorokauden kuluessa (90 % vuonna 2019). Kaikki ei-kiireellinen
ajanvaraustoiminta keskeytettiin keväällä koronapandemian takia. Hoitoon pääsyn toteumatietoja ei esitetty vuonna 2020.
Asiakaspalautteita otettiin vastaan eri kanavia hyödyntäen ja niihin reagoitiin. Happy Or Not
-laitteet olivat poissa käytöstä koronaepidemian takia. Muistutusten ja valitusten määrät
vähenivät vuoteen 2019 verrattuna.
Kehityskeskusteluiden toteumatietoa ei ole esitetty vuoden 2020 osalta.
Tulosalueen toimintatuotot toteutuivat 2,7 M€ alle talousarvion ja toimintakulut alittuivat
0,9 M€:lla. Palvelujen ostojen ylitys oli 0,8 M€, kun taas aineiden ja tarvikkeiden hankinnat
alittuivat 1,0 M€:lla.

Psykiatrinen tulosalue
Kuntalaskutettavien käyntien lukumäärä laski 7 % ja lähetteiden määrä laski edellisestä vuodesta 0,6 % Covid-tilanteesta johtuen. Lastenpsykiatrian uusien lähetteiden määrä laski 8,5
% ja nuorisopsykiatrian 4,8 %. Tarkastuslautakunta jäi pohtimaan mistä lähetteiden määrän lasku johtui ja kuvaako se todellista lastenpsykiatrian tarpeen tilaa.
Lähetteistä 95 % käsiteltiin kolmen vuorokauden kuluessa (92 % vuonna 2019). Hoitoon pääsyn odotusaika laski lastenpsykiatrian osalta 24 päivään (35 vuonna 2019) ja psykiatrian
osalta 16 päivään (27 vuonna 2019), mutta piteni nuorisopsykiatrian osalta 25 päivään (21
vuonna 2019).
Asiakaspalautteiden kerääminen oli haasteellista Covid-tilanteen vuoksi. Vapaamuotoisia
palautteita kirjattiin järjestelmään 82 kpl. Kanteluiden ja muistutusten määrä laski vuoteen
2019 verrattuna, mutta valitusten määrä kasvoi hieman.
Kokemusasiantuntijoiden määrä pysyi ennallaan. Sairaanhoitopiirin alueelta löytyy yhteensä
23 koulutettua kokemusasiantuntijaa.
Henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät edellisestä vuodesta 646 päivällä (13,2 %). Käytyjen
kehityskeskustelujen toteutumisprosentti oli yli 90 % (edellisenä vuonna 52 %). Tätä kehitystä voidaan pitää erittäin positiivisena asiana. Henkilöstön koulutuspäivät laskivat edellisvuodesta.
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Toimintatuotot toteutuivat 185 T€ yli talousarvion ja toimintakulut alittuivat 38 T€:lla. Palvelujen ostoissa oli isoin ylitys budjetoituun nähden (663 T€). Henkilöstökulut puolestaan
alittuivat 653 T€:lla.
Tukipalvelujen tulosalue
Tukipalveluilla on tärkeä rooli uuden sairaalan rakentamishankkeessa. Tarkastuslautakunta
toistaa näkemyksensä, että Assi-hankkeen kustannusseurantaan on erittäin tärkeää jatkossakin kiinnittää huomiota ja osoittaa riittävät resurssit ja välineet.
Kehityskeskustelujen toteuma laski hieman edellisvuodesta ollen nyt 65 % (72 % vuonna
2019). Koulutuspäivien 3 %:n kasvutavoite ei toteutunut, vaan koulutuspäivien määrä laski
edellisestä vuodesta 46 % pandemian vuoksi. Sairauspoissaolot vähenivät vuodesta 2019 n.
13 %.
Tulosalueen toimintatuotot toteutuivat 0,7 M€ yli talousarvion ja toimintakulut alittuivat
1,5 M€:lla. Suurin ero talousarvioon verrattuna oli henkilöstökuluissa, jotka toteutuivat 1,2
M€ alle talousarvion.
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Talous
Tilikauden 2019 lopussa sairaanhoitopiirin taseessa kattamattomia alijäämiä oli noin 7,2 milj. euroa, mutta myös 3,4 milj. eroa poistoeroa, joka tulkitaan ylijäämiä vastaavaksi eräksi. Tilikauden
2020 tulos oli 6,3 milj. euroa ylijäämäinen, jolloin taseen kattamaton alijäämä pieneni noin 0,8 milj.
euroon. Poistoero huomioiden taseen ylijäämäerät ovat 2,5 milj. euroa. Kuntalain alijäämän kattamista koskevan säännöksen mukaan taseeseen kertyneen alijäämän tuli olla katettuna vuoden
2020 tilinpäätöksessä. Sairaanhoitopiiri laati syksyllä 2019 uudistamis- ja tuottavuusohjelman,
jonka mukaisten toimenpiteiden toteuttamista jatkettiin vuonna 2020.
Alkuperäinen talousarvio oli laadittu 0,9 milj. euroa ylijäämäiseksi ja muutettu talousarvio 3,8
milj. euroa ylijäämäiseksi. Tilikausi toteutui lopulta 6,3 milj. euroa ylijäämäisenä. Investointimenojen yhteissumman talousarviotavoite oli
49,0 milj. euroa, mutta tilikauden toteutunut investointimenojen yhteissumma oli 19,2 milj. euroa, josta uuden sairaalan suunnittelun osuus oli
11,7 milj. euroa. Investointien nettosumma oli
17,0 milj. euroa.
Kuntayhtymän kokonaispoistot tilikaudella olivat
13,3 milj. euroa ja talousarvio alitettiin poistojen
osalta noin 0,4 milj. eurolla. Poistojen määrään
vuoden 2020 tilinpäätöksessä vaikutti hallituksen
päättämä Ahveniston rakennuksista tehty 2 miljoonan euron suuruinen lisäpoisto. Tarkastuslautakunta pitää edelleen erittäin tärkeänä, että
kuntayhtymässä tehdään perusteellinen suunnitelma Ahveniston sairaalarakennusten tasearvojen realistisuudesta ja niiden alaskirjaussuunnitelmasta.
Liikelaitokset mukaan luettuna toimintatulot toteutuivat 2,6 milj. euroa talousarviota pienempinä, kun taas toimintamenot alittuivat noin 4,6
milj. eurolla.

Talousarvion valmistelun yhteydessä kuntamaksuja ilman ensihoitoa nostettiin noin 3,3 %. Lisätalousarvioon sisältyi lisäksi 3,8 milj. euron lisälaskutus kunnille. Kuntamaksut kasvoivat yhteensä edellisestä vuodesta 10,1 milj. euroa.
Eniten talousarviosta poikkesivat seuraavat
erät:
•
•
•
•

Myyntituotot alittivat talousarvion 4,3 M€.
Aine- ja tarvikeostot alittuivat 2,5 M€.
Henkilöstömenot alittivat talousarvion noin
2,2 M€.
Investoinnit (netto) alittuivat n. 32,0 M€.

Taseessa on kattamattomia alijäämiä tilikauden
lopussa noin 0,85 M€. Poistoero huomioiden alijäämä tulee katetuksi ja kertynyt ylijäämä on
2,52 M€.
Kuntayhtymän ulkoiset toimintakulut kasvoivat
noin 1,1 % vuodesta 2019 (ed. vuonna kasvu oli
1,9 %).
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Henkilöstökulut kasvoivat 1,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Palkkoja tarkistettiin 1,2 %:lla
virka- ja työehtosopimusten mukaisesti.
Ulkopuolisten sairaaloiden määrärahaa alennettiin lisätalousarviossa alkuperäisen talousarvion
43 M€:sta 41 M€:oon. Tilikauden toteumaksi tuli
kuitenkin 44,4 M€ (määrärahaylitys n. 3,4 M€).
Toteuma oli 1,1 M€ pienempi kuin vuonna 2019.

osoittaa, että vuosien 2016–2020 aikana toiminnan ja investointien rahavirta on ollut 5,0 M€. Tämän verran siis toiminnasta ja investoinneista
on kertynyt tulorahoitusta, jolla on voitu lyhentää lainoja. Investointimenot ovat taloussuunnitelmassa 2020-2023 yhteensä 354 M€.

Sairaanhoitopiirin tulosta paransi potilasvakuutusmaksusta saatu hyvitys 1,0 M€.
Kuntayhtymä otti vuoden aikana uutta lainaa 20
M€ ja vanhoja lainoja lyhennettiin yhteensä 11,9
M€. Kokonaisuudessa lainakanta kasvoi vuonna
2020 noin 8 M€. Investointien tulorahoitus nousi
109,2 %:iin (vuonna 2019 vastaava luku oli 38,7
%). Tunnusluku kuntayhtymän toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta

Toimintatuotot

TP2019
234 030 529

ALKUPER.
TA2020
239 356 000

MUUTETTU
TA2020
250 318 772

TP2020
247 728 114

TOTEUMA-%
99,0 %

Toimintakulut

-226 499 087

-225 615 000

-233 567 300

-228 966 996

98,0 %

7 911 804

14 235 000

17 245 472

19 369 890

112,3 %

-19 448 457

-49 035 000

-49 035 000

-19 160 539

39,1 %

Vuosikate
Investoinnit, netto
Pitkäaik. lainojen lisäys

20 000 000

52 401 000

52 401 000

20 000 000

38,2 %

Pitkäaik. lainojen vähennys

-12 111 109

-16 911 000

-16 911 000

-11 911 029

70,4 %

Lyhytaik. lainojen muutos

-5 000 000

Taulukko 1: Keskeisten talouslukujen toteuma ja vertailu talousarvioon (ulkoiset erät ml. liikelaitokset)

VUOSI

MILJ. €

MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN

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 %

2020

204,78

+ 5,4 %

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

Toimintakulut TOT
(€)

Operatiivinen
-71 151 150
-71 949 671
Konservatiivinen
-89 982 250
-89 076 168
Psykiatria
-20 996 700
-20 958 048
Tukipalvelut
-42 257 200
-40 795 672
Yhtymähallinto
-7 160 100
-4 140 394
Tulosalueet yhteensä -231 547 400
-226 919 953
Apuvälinekeskus
-2 263 000
-2 047 043
Shp yhteensä
-233 810 400
-228 966 996
Taulukko 3 Vuoden 2020 ulkoiset toimintakulut tulosalueittain

Toteuma%

Poikkeama
€

101,12 %
98,99 %
99,82 %
96,54 %
57,83 %
98,00 %
90,46 %
97,93 %

798 521
-906 082
-38 652
-1 461 528
-3 019 706
-4 627 447
-215 957
-4 843 404

Tulosalueiden sitovan erän eli toimintakatteen
toteutuminen lopulliseen, muutettuun talousarvioon
nähden

1000 euroa
Operatiivinen tulosalue
Konservatiivinen tulosalue
Psykiatrinen tulosalue
Tukipalvelujen tulosalue

7

Muutettu
ta
15534
29549
8024
33052

Toteutuma
12973
27800
8248
30920

Poikkeama
-2561
-1749
224
-2132

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 tasaisesti kaikilla tulosalueilla. Terveydenhuoltolain mukainen potilaan vapaa hoitopaikan valinta on
edelleen lisännyt potilaiden hakeutumista sairaanhoitopiirin ulkopuolisiin sairaaloihin.
Palveluiden kysyntä laski vuonna 2020. Palvelujen
kokonaiskysyntä lähetteillä mitattuna vähentyi
7,1 % verrattuna edelliseen vuoteen. Lähetemäärän vähentymiseen vaikutti erityisesti maalis-toukokuussa koronaepidemia. Myös ilman lähetettä
tulleiden asiakkaiden määrä laski edellisvuoteen
nähden (-9,7 %). Sairaanhoitopiirin ulkopuolelta
tulleiden lähetteiden määrä sen sijaan kasvoi
11,7 % (-22,2 % vuonna 2019).
Palveluiden käyttö kuntalaskutettavien käyntien
osalta väheni kokonaisuudessaan 5,2 %.
Hoitoon odottavia oli jonoissa vuoden lopussa
5627 potilasta (edellisenä vuonna 4959 potilasta),
joista yli 6 kuukautta odottaneita oli 4,3 % kaikista odottaneista (1,8 % vuonna 2019). Yli 6 kk

hoitoon jonottaneiden määrä (240 kpl) kasvoi koronaepidemiasta johtuvasta elektiivisen toiminnan supistamisesta.
Hoitoon odottavien määrä on kokonaisuudessaan
kasvanut seurantajaksolla..
Ns. vapaista hakeutujista syntyi kuluja lähes 11,6
M€ (vuonna 2019: 11,5 M€). KHSHP:ssa vapaiden
hakeutujien laskutus muilta sairaaloilta oli noin
1,3 M€. Edelleen siis epäsuhta muualle hakeutuvien ja omaan sairaalaan tulevien vapaan valinnan potilaiden välillä on suuri.
Positiivista on, että markkinointiponnistelut synnytysten osalta ovat tuottaneet tulosta ja ulkokuntalaisten synnytyksiä oli vuonna 2020 yhteensä 83 kpl.
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Henkilöstö
Strategian yhdeksi peruspilareista on nostettu henkilöstö ja strategiseksi tavoitteeksi palkitseva
työ. Koronatilanteen vuoksi strategisiin tavoitteisiin ei kaikelta osin päästy vuonna 2020, mutta
kehitystoimenpiteitä kuitenkin pystyttiin jossain määrin toteuttamaan erityisesti loppuvuonna. Kehityskeskusteluja ei edelleenkään käydä säännönmukaisesti koko henkilöstön kanssa. Perehdytykseen on kiinnitetty huomiota ja uusi hoitotyön perehdytystyöryhmä perustettiin.
Henkilöstötyövuosien lukumäärässä ei tapahtunut
suurta muutosta, työvuodet vähenivät 1,5 % edellisestä vuodesta.

2019: 8,0 pv), toimistohenkilöstön 10,3 pv (v.
2019: 14,1 pv) ja tutkimushenkilöstön 14,6 pv (v.
2019: 14,1 pv).

Strategisilla tavoitteilla sairaanhoitopiirissä tavoitellaan merkittävää kulttuurinmuutosta, jossa
toimivaltaa ja vastuuta jalkautetaan alaspäin
työntekijöille. Yksi uuden strategian neljästä peruspilarista onkin henkilöstö ja palkitseva työ. Koronaepidemia vaikutti henkilöstöasioiden kehittämiseen eikä kaikkiin tavoitteisiin päästy.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja mielenterveyden
häiriöt ovat yleisin sairauspoissaolojen syy.

Vuonna 2020 panostettiin rekrytointiprosessin kehittämiseen ja näkyvyyden lisäämiseen. Sisäinen
hakumenettely päätettiin jättää käyttöön onnistuneen kokeilun pohjalta. Näkyvyyden lisäämiseksi aloitettiin rekrytointivideoiden kuvaukset
ja hyödynnettiin sosiaalista mediaa.
Sairauspoissaolot vähenivät n. 1600 kalenteripäivällä ja henkilötyövuotta kohti sairauspoissaoloja
kertyi 15,9 pv, mikä on pienin luku neljään vuoteen. Edellisestä vuodesta sairauspoissaolojen
määrä laski 0,7 päivällä henkilöä kohti. Hoitohenkilöstön sairauspoissaolot olivat 17,6 pv/hlö (v.
2019: 17,1 pv), huoltohenkilöstön 22,7 pv (v.
2019: 26,8 pv), lääkärihenkilöstön 6,9 pv (v.

Koulutuspäivien määrä henkilötyövuotta kohden
oli 2,3 pv ja se laski yhdellä päivällä edellisestä
vuodesta. Koronaepidemiatilanteella oli vaikutusta koulutusmääriin. Etäkouluttautumista edistää, että vuonna 2020 täydennyskoulutuksia oli
ensimmäistä kertaa opiskeltavissa koulutustallenteina intrassa.
Toimistohenkilöstön ja tutkimushenkilöstön koulutuspäivien määrä pysyi edellisvuoden tasolla;
toimistohenkilöstö 2 htpv ja tutkimushenkilöstö 4
htpv. Hoitohenkilöstön (-1 htpv), lääkärihenkilöstön (-3 htpv) ja huoltohenkilöstön (-1 htpv) koulutuspäivät laskivat. Lääkärihenkilöstö kouluttautuu silti edelleen eniten, keskimäärin 5 pv vuodessa.
Henkilöstökustannukset (palkat ja sivukulut) olivat vuonna 2020 n. 102,7 milj. euroa, kun vuonna
2019 vastaava luku oli n. 101,2 milj. euroa.
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Sairaanhoitopiirit vuonna 2020

Sairaanhoitopiirit vuonna 2020
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Toimintatulot % toimintamenoista
Kanta-Hämeen shp
Sairaanhoitopiirit keskimäärin

108,2
104,3

103,3
104,2

107,1
104,2

106,2
105,5

107,3
104,8

105,9
106,4

103,8
105,1

100,2
105,1

Toimintakulut
Kanta-Hämeen shp
Sairaanhoitopiirit keskimäärin

1,1
3,6

1,9
4,6

2,0
6,2

4,7
3,7

1,5
2,4

2,7
2,7

1,6
3,1

3,4
4,9

Palvelujen ostot
Kanta-Hämeen shp
Sairaanhoitopiirit keskimäärin

1,8
5,5

1,3
6,2

-0,7
9,5

14,9
6,2

8
6,1

10,9
3,1

6,2
7

9
16,6

Aineet ja tarvikkeet
Kanta-Hämeen shp
Sairaanhoitopiirit keskimäärin

-2,3
2,1

2,5
3,3

2,7
6,8

0,6
6,8

-0,5
3,7

-1,6
4,3

-0,5
1,6

0,3
1,5

Henkilöstömenot
Kanta-Hämeen shp
Sairaanhoitopiirit keskimäärin

1,5
2,4

2,5
4,3

4,6
3,9

-3,1
1,1

-2,3
0,3

-2
1,7

-0,8
1,4

2
1,3

Toimintatuotot
Kanta-Hämeen shp
Sairaanhoitopiirit keskimäärin

5,8
3,6

-1,7
4,8

2,8
4,7

3,6
3,6

2,9
0,9

4,3
4,1

5,2
3,1

3,3
7,2

Myyntituotot jäsenkunnilta
Kanta-Hämeen shp
Sairaanhoitopiirit keskimäärin

4,7
2,1

-1,9
6,2

2,1
4,0

2,7
2,8

3,7
-0,4

3,7
3,9

5,2
2,5

4,3
8,1

Lähde: Kuntaliitto, Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien
tammi-oulukuu 2020
Yllä olevassa taulukossa on esitetty lukujen muutokset prosenteissa edelliseen vuoteen nähden.

Hämeenlinnassa 21.4.2021

Matti Hämäläinen, pj

Ritva Aho, jäsen

Pekka Arvio, vpj

Heikki Koskela , jäsen

Aira Suikki, jäsen
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Lausunto tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksen edellyttämistä toimenpiteistä
Tässä lausunnossa on käsitelty tarkastuslautakunnan vuoden 2020 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 kiinnitti edelleen huomiota tulosalueiden tavoitteiden asetantaan ja tavoitteiden mitattavuuteen. Tavoitteet eivät ole esitystavaltaan tai sisällöltään nyt yhdenmukaisia ja
myös niiden toteutumisesta tulosalueet antavat sisällöltään eritasoisia
tietoja. Tarkastuslautakunta näkee tärkeäksi, että tuloalueiden tavoitteiden asettaminen, niiden strategialähtöisyyden varmistaminen ja tavoitteiden toteutumisen raportointi johdetaan yhdenmukaisesti esim. talous- ja
tukipalvelujohtajan johdolla. Näin voitaisiin varmistaa, että tavoitteet asetetaan samalla tasolla ja myös raportointi olisi nykyistä yhdenmukaisempaa.
Lausunto
Tulosalueiden tavoitteet ja mittarit on johdettu sairaanhoitopiirin tavoitteista. Toiminnan ja talouden mittareita seurataan kuukausittain tulosalueen johtoryhmässä, yksiköiden johtoryhmissä sekä palvelutuotannon johtoryhmässä.
Koko sairaanhoitopiirin johtamisjärjestelmää kehitetään siten, että tulosalueiden tavoitteet ja niiden seuranta toteutetaan nykyistä tiiviimmin yhtymätasoisesti. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä käynnisti keväällä 2021
hankkeen, jonka tarkoituksen on kehittää talousarviokirjan sisältöä ja rakennetta.
Sairaanhoitopiirin strategiapäivityksen käynnistyspalaverissa kiinnitettiin
huomiota tavoitteiden selkeyteen ja yhdenmukaisuuteen koko organisaatiossa. Sairaanhoitopiirin viimeinen strategia pyritään laatimaan tavoitteiden asetannan selkeyttä parantaen.
Koronaepidemian hoitaminen
Arviointikertomus: Tarkastuslautakunnan mielestä sairaanhoitopiirin
henkilöstö ja johto ovat suoriutuneet koronaepidemian hoitamisesta olosuhteisiin nähden hyvin.
Lausunto
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Koronaepidemia on edellyttänyt sairaanhoitopiiriltä monia normaalista
poikkeavia toimia. Tämä on edellyttänyt henkilöstöltä joustavuutta ja uusien tilanteiden hallintaa, josta henkilökunta on selvinnyt erinomaisesti.
Assi-sairaalan suunnittelu eteni toteuttamispäätökseen
Arviointikertomus: Vuosien suunnittelutyö johti myönteiseen toteuttamispäätökseen, mitä pidetään koko Kanta-Hämeelle merkittävänä ratkaisuna sote-palveluiden turvaamiseksi maakunnassa. Valtuusto hyväksyi
toteuttamispäätöksen yhteydessä toivomusponnen liittyen Forssan ja Riihimäen sairaalatoimintojen maksimaaliseen hyödyntämiseen
Tarkastuslautakunta antaa kiitokset sairaanhoitopiirin johtajalle ja hallitukselle sairaalahankkeen suunnitelmavaiheen keskeyttämisestä määräajaksi, jolla oli todennäköisesti merkittävä vaikutus hankkeen kokonaiskustannuksiin.
Lausunto
Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi Assi sairaalan toteutusvaiheen
käynnistämisen kokouksessaan 15.12.2020. Sairaalan rakennustyöt
aloitetaan elo-syyskuussa 2021.
Sähköisten palveluiden kehittäminen
Arviointikertomus: Syksyllä 2019 lanseerattu sähköinen asiointialusta
Oma Raitti sai lisää käyttäjiä, joita on yhteensä n. 3500 henkilöä. Koronaepidemia vaikutti osaltaan siihen, että sähköisiä palveluita ja asiointitapoja kehitettiin. Mm. videovälitteiset etävastaanotot otettiin käyttöön.
Vuoden 2020 aikana etätyö lisääntyi merkittävästi niissä tehtävissä,
joissa se on mahdollista. Tämä kehitys voi jatkua tulevaisuudessakin ja
vaikuttaa esimerkiksi tilatarpeisiin.
Lausunto
Oma Raitti palvelun kehittäminen ja käyttäjämäärän kasvattaminen on
yksi sairaanhoitopiirin strategiaan sisältyvistä tavoitteista, jonka tarkoituksena on panostaa kustannustehokkaaseen teknologiaan ja vaikuttaviin
toimintaprosesseihin. Oma Raitin käyttö on lisääntynyt tavoitteiden mukaisesti. Etätyötä on koronasta johtuen lisätty ja käytäntöä voitaneen jatkaa myös tulevaisuudessa niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista.
Asiakasnäkökulman huomioiminen
Arviointikertomus: Asiakasraadin toiminta jatkui ja potilasjärjestöille
tehtiin kartoitus niiden kokemusasiantuntijatoiminnasta. Toimintakertomuksen mukaan asiakkaiden ottamisessa mukaan toiminnan suunnitteluun mentäessä kohti Assi-sairaalaa on kuitenkin edelleen kehitettävää.
Lausunto

Valtuusto 21.09.2021
§ 39 Liite 2
3(15)

Uusi asiakasraati on aloittanut toimintansa aktiivisesti virtuaalisilla kokouksilla ja konsultoinneilla (etukäteen sovitut aihepiirit). Kasvokkain tapaamisiin palataan kunhan pandemiatilanne sen sallii. Potilasjärjestöjen
kanssa yhteistyössä käynnistetään OLKA toiminta, johon liittyy mm infopisteen käynnistäminen, vertaistuki ja erilaiset tapahtumat sairaalan pääaulassa. Assi sairaalan suunnittelussa asiakkaat ovat mukana suunnitteluryhmissä ja lisäksi asiakasraatia ja yksiköiden asiakkaita hyödynnetään
suunnittelussa. Asiakasosallisuus on menossa hyvään suuntaan mutta
sitä tulee jatkossa korostaa, kun rakennetaan maailman inhimillisintä sairaalaa.
Sisäinen ja ulkoinen yhteistyö
Arviointikertomus: Erikoisalojen ja tulosalueiden yhteistyö lisääntyi ja
näkyi mm. henkilökunnan allokoinnissa ja osastopaikkojen käytön muutoksessa tarpeita vastaavasti.
Kuntayhtymän johdolla toiminut maakunnallinen pandemiatyöryhmä on
kokoontunut säännöllisesti ja tarkastuslautakunnan muodostaman käsityksen mukaan ryhmän toiminnalla ja päätöksillä on ollut olennainen merkitys pandemian alueellisessa hallinnassa.
Sote-uudistuksen suunnittelun etenemisen myötä maakunnallinen yhteistyö tiivistyi. Erva-alueen yhteistyön osalta edistystä tapahtui TAYS
Kehittämisyhtiö Oy:n perustamisella.
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin yhteistyöselvitystä tehtiin ja vuonna 2020 alkoi neuvottelut Forssan sairaalassa
tuotetun erikoissairaanhoidon järjestämisvastuun ja päätösvallan siirtämiseksi sairaanhoitopiirille. Tämä selvitys kuitenkin keskeytettiin Forssan
seudun hyvinvointikuntayhtymän hallituksen päätöksellä.
Lausunto
Vaikka Forssan kanssa neuvottelut kariutuivat, erikoisalakohtaisesti neuvotteluja on jatkettu ja plastiikkakirurgian poliklinikka toiminta aloitetiin v.
2020 ja vatsaelinkirurgian toiminnan suunnittelu aloitettiin (toiminta alkoi
tammikuussa 2021).
Palvelupolkujen kuvaaminen
Arviointikertomus: Strategian mukaisesti palvelupolkujen kuvaaminen
aloitettiin vuonna 2020, vaikka työ koronaepidemian takia viivästyikin.
Ensimmäinen uusi palvelupolku eli paikallista rintasyöpää sairastavan
polku julkaistiin lokakuussa. Lisäksi laadittiin raskaana olevan polku ja
useita muita palvelupolkuja on työn alla. Tarkastuslautakunta korostaa
ymmärrettävien palvelupolkujen kuvaamisen tärkeyttä potilaan tiedonsaannin kannalta.
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Lausunto
Vuonna 2021 on julkaistu viisi polkukuvausta: raskaana olevan polku, tekonivelleikkaukseen tulevan polku, uniapneapotilaan polku, kaihileikkauspotilaan polku sekä tulehduksellista suolistosairautta (IBD) sairastavan polku. Lisäksi on aloitettu selkäleikkauspotilaan ja aivoinfarktipotilaan
polkua. Loppuvuonna aloitettaneen vielä kaksi muuta polkukuvausta.
Asiakkaat ovat olleet mukana joko haastateltuina tai kehittäjäkumppaneina. Heidän avullaan on saatu selville polun keskeisimpiä kohtia sairastuneelle ja mahdollisia kehittämiskohteita. Polkukuvaustyössä on
saatu myös tiivistettyä eri organisaatioissa toimivien ammattilaisten välistä yhteistyötä.
Sairaanhoitopiirin arvot
Arviointikertomus: Sairaanhoitopiirin arvot määriteltiin ja hyväksyttiin
helmikuussa 2020 ja ne julkaistiin syksyllä.
Lausunto
Arvoihin on oltu tyytyväisiä ja ne soveltuvat sairaanhoitopiirin toimintaan
hyvin. Arvojen mukaan toimiminen kaikilla organisaation tasolla ja sitä
kautta vaikutukset toimintaan vaativat vielä paljon töitä. Olosuhteisiin
nähden arvojen julkistaminen ja niistä viestiminen onnistui verrattain hyvin vaikka esim. julkistaminen ei tapahtunut alkuperäisen suunnitelman
mukaisesti ns. isosti yhteisessä juhlassa.
Uutta raportointijärjestelmää kehitettiin
Arviointikertomus: Johdon raportointityökalun kehitystyö alkoi loppuvuonna. Tavoitteena on saada seurantajärjestelmä, jonka perusteella jäsenkunnat ja sairaanhoitopiirin hallitus ja johto saavat kuukausittain tietoa
toiminnasta ja taloudesta.
Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että jäsenkunnat ja sairaanhoitopiirin
toimijat saavat ajantasaista ja luotettavaa tietoa toiminnasta ja taloudesta.
Lausunto
Toiminnan ja talouden yhdistävä kuukausiraportointi otettiin käyttöön toimintavuonna. raportointia kehitetään edelleen käyttökokemusten perusteella. Raportit ovat luettavissa sairaanhoitopiirin Teams-järjestelmässä.
Jatkossa oikeudet järjestelmän käyttöön on tarkoitus antaa myös jäsenkuntien nimetyille henkilöille.
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Vapaa hakeutuminen muihin sairaaloihin ei lisääntynyt
Arviointikertomus: Ns. vapaan hakeutumisen kustannukset hoidoista
muissa sairaaloissa pysyivät edellisvuoden tasolla (v. 2020: 11,6 me, v.
2019: 11,5 me). On vaikeaa arvioida, miten kustannukset olisivat kehittyneet ilman koronaepidemiaa.
Lausunto
Alkuvuoden 2020 aikana näytti siltä, että esim. Coxaan vapaalla valinnalla hakeutuvien määrä olisi kääntynyt laskuun tai nousu ainakin taittunut. Pandemia kuitenkin sotki tämän kehityksen, etenkin kun Coxa on
pystynyt nopeammin normalisoimaan toiminnan ja tällä hetkellä hoitoonpääsy on siellä nopeampaa.
Uusi sisäisen valvonnan ohje
Arviointikertomus: Uusi hallituksen hyväksymä sisäisen valvonnan ohje
tuli voimaan maaliskuussa 2020. Ohjeen jalkauttaminen tulosalueille
osaksi jokapäiväistä johtamista on tärkeää.
Lausunto
Uusi sisäisen valvonnan ohje on ollut käytössä ensimmäisen kerran vuoden 2020 keväästä lukien. Sisäinen valvonnan ohje ja siihen sisältyvä
raportointi on käytössä tulosalueilla. Tarvittaessa tulosalueille annetaan
tukea järjestelmän käytössä.
Tarkastuslautakunta esittää alla eräitä huomioita kehitettävistä asioista vuotta 2020 koskevan arvioinnin perusteella
Ulkopuolisten sairaaloiden käyttö
Arviointikertomus: Tarkastuslautakunta on aiemmin kiinnittänyt huomiota ulkopuolisten sairaaloiden käytön budjetointiin, koska on näyttänyt
siltä, että budjetointivaiheessa niihin varatut määrärahat ovat olleet epärealistisen pienet. Pääasiassa ulkopuolisten sairaaloiden käyttö on kasvanut vuodesta toiseen. Mahdollisesti koronaepidemiasta johtuen
vuonna 2020 hoidoista ulkopuolisissa sairaaloissa maksettiin saman verran kuin edellisenä vuonna.
Lausunto
Ulkopuolisten sairaaloiden käyttö säilyi suhteellisen vakioisella tasolla
vuosina 2016-2019, mutta on sen jälkeen huomattavasti kasvanut talousarviossa arvioitua enemmän. Sairaanhoitopiirin talousarviossa pyritään
jatkossa mahdollisimman realistiseen arvioon ulkopuolisten sairaaloiden
käytöstä. Ulkopuolisten sairaaloiden käyttöön vaikuttavat monet tekijät ja
luotettavan ennakkoarvion tekeminen seuraavan vuoden käytöstä on vaikeaa. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että väestörakenteen muutos
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kiihdyttää palveluiden kysyntää ja terveydenhuollon kustannusinflaatio
on globaalisti yleistä inflaatiota nopeampaa. Erityisesti nämä tekijät kasvattanevat ulkopuolisten sairaaloiden kustannuksia tulevaisuudessa.
Vuoden 2022 talousarviossa ulkopuolisten sairaaloiden käyttöön varattua
määrärahaa on nostettu huomattavasti vuoteen 2020 verrattuna.
Hoitoon pääsyssä enemmän haasteita ja hoitovelan lisääntyminen
– koronaepidemian vaikutuksia
Arviointikertomus: Hoitoon pääsyn mediaanitavoite oli <30 pv, mutta
toteutuma oli 39 pv. Ensikäynnille pääsyn mediaani oli 28 pv, kun tavoitteena oli <20 pv. Oletettavasti koronatilanne on vaikuttanut hoidon saatavuuteen. Leikkauksia jäi toteutumatta huomattava määrä. Syksyllä hoidon saatavuutta pystyttiin palauttamaan. Ulkopuolisen yrityksen kanssa
tehtiin sopimus leikkaussalitoiminnasta hoitovelan purkamiseksi.
Lausunto
Pandemian aiheuttaman varautumisen vuoksi hoitohenkilökunnan lomat
jaettiin tasaisesti koko kesälomakaudelle ja tämän vuoksi esim. leikkaustoiminnan supistukset olivat aiempaa pidempiä. Päiväkirurgian jonoa on
pystytty lyhentämään sekä lisätöinä että ulkopuolisen salin vuokrauksella
merkittävästi, mutta osastopaikkojen saatavuudessa olevien haasteiden
vuoksi isompien leikkausten saatavuus on aiempaa huonompi.
Koronapandemian lisäksi hoitohenkilöstön heikko saatavuus erityisesti
vuodeosastotoimintoihin on vuoden 2021 aikana johtanut siihen, ettei
vuodeosastohoitoa vaativaa kirurgista toimintaa voida toteuttaa normaalilla tahdilla. Siten hoidon saatavuustavoitteiden saavuttaminen tulee olemaan vaikeaa myös vuoden 2021 osalta. Hoitohenkilöstön saatavuuden
varmistamiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin, mutta niiden vaikutuksia on
liian aikaista arvioida tätä kirjoitettaessa.
ASSI-investointihankkeeseen liittyvät riskit
Arviointikertomus: Tarkastuslautakunta näkee edelleen, että ASSIhankkeen toteutukseen liittyy monia riskejä jo hankkeen laajuuden
vuoksi. Lisäksi merkittävä asia on toimintakertomuksessakin mainittu Ahveniston rakennusten tasearvojen suuruus ja Assi-sairaalan valmistuessa ja nykyisten sairaalarakennusten käytön muuttuessa niiden tasearvojen tulevat alaskirjaukset. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että
suunniteltu analyysi sairaalahankkeen vaikutuksista sairaanhoitopiirin talouteen tehdään mahdollisimman pian ja samalla otetaan kantaa myös
vanhojen kiinteistöjen tilanteeseen.
Tarkastuslautakunta haluaa korostaa edelleen, että hankkeen kustannuksia tulee seurata säännöllisesti ja riittävällä tarkkuustasolla. Assihankkeen controller on aloittanut tehtävässään alkuvuonna 2021.
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Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että henkilöstöä kuullaan uuden sairaalan toimintoja kehitettäessä ja otetaan mukaan kehittämistyöhön jatkossakin. On tärkeää myös kiinnittää huomiota siihen, että tehtävät ratkaisut perustellaan riittävästi ja selkeästi henkilöstölle.
Lausunto
Sairaanhoitopiirille on laadittu pitkän aikavälin suunnitelma vuosille 20222030, 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.
Vanhojen rakennusten jatkokäytön ja niihin kytkeytyvien poistojen optimointiin ollaan syksyllä 2021 käynnistämässä hanke, jossa käytetään
myös konsulttiasiantuntemusta. Tavoitteena hankkeessa on rakennusten
jatkokehityksen kokonaissuunnitelma ja poisto-ohjelma.
Lisäksi hankkeelle on palkattu oma controller, joka seuraa hankkeen kustannuksia niiden pysymistä suunnitellun mukaisina ja raportoi niistä säännöllisesti. Tällä pyritään hallitsemaan talouden riskejä. Sairaalan yhteistyötoimikunnan kokouksissa käsitellään hankkeen etenemistä. Valmisteilla on erillisen Assi-yhteistyöryhmän muodostaminen, tällä tavalla henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista voidaan vahvistaa.
Asiakaspalautteen saaminen hankaloitui koronatilanteesta johtuen
Arviointikertomus: Asiakaspalautteen saatavuus oli haasteellista korona-aikana mm. sen vuoksi, että paperiset palautelomakkeet ja Happy
or Not -laitteet poistettiin käytöstä hygieniasyistä.
Säännöllisessä asiakaspalautekyselyssä vastauksia saatiin 4900 kappaletta, kun edellisenä vuonna saatiin yli puolet enemmän (10500 kappaletta). Asiakkuuskertomuksessa on raportoitu asiakaspalautteiden tuloksista. Saatu palaute oli pääasiassa erittäin positiivista.
Lausunto
HappyorNot-laitteet palautetaan käyttöön (pandemiajohtoryhmä 22.6.21)
Vaativa vuosi henkilöstölle
Arviointikertomus: Koronavuosi oli haastava henkilökunnalle. Osaa
henkilöstöstä koulutettiin uusiin tehtäviin ja henkilöstöä siirrettiin määräajaksi toisiin tehtäviin. Joissakin tehtävissä myös työmäärä on epidemiatilanteen aikana ollut hyvin poikkeava. Henkilöstön jaksamiseen tulee kaikesta huolimatta panostaa, koska hyvinvoiva henkilökunta on sairaanhoitopiirin toiminnan ydin.
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Henkilöstön saatavuusongelmia oli edelleen joillakin erikoisaloilla, joka
väistämättä vaikuttaa sairaanhoitopiirin toimintaan.
Lausunto
Henkilöstön tuki: tukitiimin käynnit jatkuvat edelleen, henkilöstön sparraushetket Teams (työterveyspsykologi), TYHY-tapahtuma Khshp:n henkilöstölle sekä yksiköiden omat TYHY-tapahtumat syksyllä 2021 suunnitteilla, Teams-koulutukset henkilökunnan tueksi (mm. defusing-koulutus,
hyvinvoinnin ja palautumisen tueksi-webinaari).
Koronatilanteesta johtuen on tehty useita paikallisia sopimuksia, joilla
mm. palkkioita on korotettu.
Työterveyshuollon kanssa on toteutettu useita yhteistyökuvioita koronatilanteen helpottamiseksi, mm. koronatestaus tapahtuu työterveyshuollon
toimipisteissä maksutta sairaanhoitopiirin henkilöstölle. Korona-aikana
on kohorttiosastojen henkilöstölle ollut välipalatarjoilu, lisäksi kaikki yksiköt voivat tilata ilmaiseksi kahvia ja teetä. Henkilöstöetuuksiin on lisätty
ePassiFlex jonka kautta voi hankkia myös hyvinvointipalveluita.
Strategian toteuttaminen hidastui
Arviointikertomus: Strategian toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä ei
pystytty tekemään suunnitellusti koronaepidemiasta johtuen. Uudistamisja tuottavuusohjelman toteutus pysähtyi suurelta osin.
Lausunto
Koronapandemian myötä strategian toteuttaminen lopetettiin suunnitellusta ja voimavarat keskitettiin pandemiatilanteen hoitamiseen. Tämä oli
välttämätöntä pandemiatilanteesta selviytymiseen erityisesti sen alkuvaiheessa. Strategiaan palattiin myöhemmin vuoden 2020 aikana, mutta
pandemian uudet aallot pakottivat voimavarojen suuntaamiseen akuutin
tilanteen hoitoon yhä uudelleen.
Uudistamis- ja tuottavuusohjelman suunnittelua kyettiin jatkamaan,
vaikka tavoiteltua hitaammin. Toimeenpanoon toivottavasti kyetään tehokkaammin palaamaan vuoden 2021 aikana, kun rokotuskattavuus väestössä lisääntyy.
Riskienhallinta
Arviointikertomus: Riskienhallintatyö on ollut pysähdyksissä koronatilanteen takia.
Lausunto
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Sairaanhoitopiirille on laadittu sisäisen valvonnan ohje, joka on tullut voimaan 1.3.2020. Ohjeistus on laadittu yhteistyössä BDO:n asiantuntijoiden kanssa. Tämän jälkeen BDO:n asiantuntijoiden kanssa aloitettiin työ
sairaanhoitopiirin riskienhallintajärjestelmän rakentamiseksi alkuvuodesta 2020. Työ jäi kuitenkin kesken covid19-epidemian alettua samana
keväänä.
Riskien hallinnan toimintamalleja pyritään edelleen kehittämään vuoden
2021 syksystä alkaen.
Soteuudistuksen mahdollinen vaikutus erityisesti Assi-sairaalan rahoitukseen jatkuvuuteen
Arviointikertomus: Soteuudistukseen liittyen sairaanhoitopiirin johdossa on tunnistettu huolenaiheeksi investointirahoituksen rajoitukset jarahoitusjatkuvuuden turvaaminen siirtymävaiheessa hyvinvointialueeseen siirryttäessä. Myös huoli julkisomisteisten in house -yhtiöiden asemasta palvelutuotannossa on nostettu esille.
Lausunto
Assi hankkeen rahoitus on kilpailutettu ja rahoittajina toimivat Euroon investointipankki (EIP)ja Kuntarahoitus. Kokonaislainamäärä on 353 milj.
euroa ja se jakautuu siten, että EIP:n osuus on 175 milj. euroa ja Kuntarahoituksne osuus 175 milj. euroa. Valtiontakauksen saaminen lainoille,
jotka nostetaan hyvinvointialueen aloitettua toimintansa, on vielä selvitettävänä.
Julkisomisteisista yhtiöistä erityisesti Sydänsairaalan toimintaedellytyksiin liittyy edelleen sairaanhoitopiirin ja hyvinvointialueen kannalta merkittäviä kysymyksenasetteluita.
Henkilöstön perehdytys
Arviointikertomus: Tarkastuslautakunta raportoi vuosien 2018 ja 2019
arviointikertomuksissa huolestaan henkilökunnan perehdytyksen riittävyydestä. Toimintakertomuksessa tämä sama asia on nostettu kehittämistarpeeksi. Tarkastuslautakunta näkee edelleen tärkeäksi, että perehdyttämiseen kiinnitetään huomiota ohjeistusten muuttuessa ja työtehtävien vaihtuessa.
Lausunto
KHKS hoitohenkilöstön perehdytyksen pilotointi (introjärjestelmä apuna)
vuonna 2021 käynnissä.
Tulosaluekohtaiset tavoitteet – tarkastuslautakunnan huomioita
Operatiivinen tulosalue
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Arviointikertomus: Henkilöstöä ja osaamista koskevat tavoitteet toteutuivat osittain. Koronaepidemia vaikutti joidenkin tavoitteiden toteutumiseen. Sairauspoissaolojen määrä laski vuoteen 2019 verrattuna ja työhyvinvointisuunnitelma toteutui osittain. Henkilöstökulut ylittivät budjetin ja
kehityskeskustelut ja suunnitelmalliset kehittämispäivät yksiköissä eivät
toteutuneet suunnitellun mukaisesti.
Asiakaspalautteiden osalta tavoitteet toteutuivat osittain. Koronaepidemian vuoksi asiakkaille ei voitu jakaa paperisia palautelomakkeita ja
Happy or Not -laitteet olivat poissa käytöstä. Käytössä oli suullinen ja
sähköinen palautekanava. Muistutusten, kanteluiden ja korvattujen potilasvahinkojen määrät laskivat vuoteen 2019 verrattuna.
Vuonna 2020 jatkettiin sähköisten palveluiden kehittämistä, mm. laajennettiin sähköisen leikkauspotilaan esitietolomakkeen ja anestesialomakkeen käyttöä.
Toimintatuotot toteutuivat 1,8 M€ alle talousarvion ja toimintakulut ylittyivät 0,8 M€:lla. Henkilöstökulut ylittivät talousarvion 0,4 M€:lla ja palvelujen ostot 1,6 M€:lla. Aineet ja tarvikkeet sen sijaan toteutuivat 1,1 M€
budjetoitua pienempinä. Huomion arvoista on, että erilliskorvaukset
budjetoitiin n. 600 te liian pieniksi ja kaikkiaan erilliskorvaukset ylittyivät
1,5 M€.
Lausunto
Henkilöstö: Sairaanhoitajien/röntgenhoitajien saatavuus on merkittävästi
heikentynyt tänä vuonna erityisesti kuvantamisyksikkö, osastotoiminnot,
tehostettu hoito. Pilotoidaan jatkuvaa, vakinaiseksi rekrytointia osastotoiminnoissa kesällä 2021.
KHKS perehdytyspilotoinnissa on mukana operatiiviselta tulosalueelta
röntgen ja tehostettu hoito. Henkilöstön hyvinvointiasiat ovat keskiössä
(yksiköissä henkilöstö osallisina selvityksissä ja tmp eri tavoin); tehostettu
hoito, leikkaus- ja toimenpideyksikkö, sairaala-apteekki, osastotoiminnot
5A ja 5B.
Toiminta: 30.6.21 yli 180 vrk odottaneita leikkaustoimenpiteeseen 78
asiakasta (vuonna 2020 samaan aikaan 405 asiakasta), alkuvuoden tmp
on tehty Mehiläinen Oy:ssä ja lisätöinä. Kuvantamisessa lisätöitä on tehty
MRI-tutkimuksissa koko alkuvuoden. Jatkuvan COVID-varautumisen
suunnitelmat on tehty ja nopeasti toimeenpantavana tarvittaessa.
Vastuuhenkilöt: tulosalueylilääkäri Kati Kortelainen ja tulosalueylihoitaja
Mirja Ottman-Salminen
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Konservatiivinen tulosalue
Arviointikertomus: Tulosalueen polikliininen toiminta kasvoi edellisvuosien tapaan. Asiakaspalautteita otettiin vastaan eri kanavia hyödyntäen
ja niihin reagoitiin. Muistutusten ja valitusten määrät vähenivät vuoteen
2019 verrattuna.
Kehityskeskusteluiden toteumatietoa ei ole esitetty vuoden 2020 osalta.
Tulosalueen toimintatuotot toteutuivat 2,7 M€ alle talousarvion ja toimintakulut alittuivat 0,9 M€:lla. Palvelujen ostojen ylitys oli 0,8 M€, kun taas
aineiden ja tarvikkeiden hankinnat alittuivat 1,0 M€:lla.
Lausunto
Asiakkaat: Päivystyspotilaiden määrä väheni vuonna 2020 koronpandemian alkukuukausina, mutta palasi vähintään normaalille tasolle ao. vuoden kesän myötä. Vuoden 2021 alussa päivystyskäyntien määrä alle normaalin, mutta se on kasvanut jatkuvasti ylittäen kesän aikana normaalitason noin 10 %. Ajanvarauskäyntejä on 16 % enemmän kuin 2020.
Osastohoitojaksojen määrä on pysynyt ennallaan ja niiden pituus on ollut
edellisvuosiin nähden entistä luokkaa.
Henkilöstö: Henkilökuntaa on sijoitettu tehtäviin koronatilanteen mukaisesti, minkä lisäksi Päivystysklinikan kohortin ylläpitämiseksi on palkattu
ylimääräistä henkilökuntaa. Nopeatempoinen tehtävien vaihtuminen on
kuormittanut ao. hoitajia. Toiminta: Ajanvaraustoimintaa on jouduttu ajoittain vähentämään epidemiatilanteesta riippuen. Pitkäaikaissuunnitelmien
lisäksi jopa toiminnan päivätasoisella johtamisella on selvitty haastavista
tilanteista. Tulosalueiden keskinäinen yhteistyö on ollut tässä merkittävä
apu.
Talous: Toimintakulut - ilman covid-19 -kustannuksia - ovat talousarvion
mukaiset lukuunottamatta ulkopuolisten sairaaloiden käyttöä. Niistä merkittävin ylitys kertyy Sydänsairaalan palveluista.
Vastuuhenkilöt: tulosalueylilääkäri Ari Palomäki ja tulosalueylihoitaja
Marja Koljonen.
Psykiatrinen tulosalue
Arviointikertomus: Kuntalaskutettavien käyntien lukumäärä laski 7 %
ja lähetteiden määrä laski edellisestä vuodesta 0,6 % Covid-tilanteesta
johtuen. Lastenpsykiatrian uusien lähetteiden määrä laski 8,5 % ja nuorisopsykiatrian 4,8 %. Tarkastuslautakunta jäi pohtimaan mistä lähetteiden määrän lasku johtui ja kuvaako se todellista lastenpsykiatrian tarpeen tilaa.
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Lähetteistä 95 % käsiteltiin kolmen vuorokauden kuluessa (92 % vuonna
2019). Hoitoon pääsyn odotusaika laski lastenpsykiatrian osalta 24 päivään (35 vuonna 2019) ja psykiatrian osalta 16 päivään (27 vuonna
2019), mutta piteni nuorisopsykiatrian osalta 25 päivään (21 vuonna
2019).
Palautteita kirjattiin järjestelmään 82 kpl. Kanteluiden ja muistutusten
määrä laski vuoteen 2019 verrattuna, mutta valitusten määrä kasvoi
hieman.
Kokemusasiantuntijoiden määrä pysyi ennallaan. Sairaanhoitopiirin alueelta löytyy yhteensä 23 koulutettua kokemusasiantuntijaa.
Henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät edellisestä vuodesta 646 päivällä (13,2 %). Käytyjen kehityskeskustelujen toteutumisprosentti oli yli
90 % (edellisenä vuonna 52 %). Tätä kehitystä voidaan pitää erittäin positiivisena asiana. Henkilöstön koulutuspäivät laskivat edellisvuodesta.
Toimintatuotot toteutuivat 185 T€ yli talousarvion ja toimintakulut alittuivat 38 T€:lla. Palvelujen ostoissa oli isoin ylitys budjetoituun nähden
(663 T€). Henkilöstökulut puolestaan alittuivat 653 T€:lla.
Lausunto
Toiminta: Lähetteiden määrän laskua Covid-tilanteen alussa on ollut havaittavissa myös muualla Suomessa psykiatriassa THL:n selvityksen perusteella. Lähetemäärien vähentyminen näkyi varsinkin pandemian alkuaikana, mutta lähetemäärät ovat olleet kasvussa kaikilla psykiatrian erikoisaloilla kesästä 2020 alkaen. Haasteena hoidon piirissä olevien potilaiden tarpeeksi tiivis hoito hoitosuhteen alussa, koska hoitosuhteita ei
saada päätettyä/siirrettyä eteenpäin. Koronan vaikutukset alkavat näkyä
varsinkin lasten- ja nuorisopsykiatrialla. Osastotoiminnassa kuormitus ei
ole palannut koronaa edeltävään.
Henkilöstö: Etäkontaktien avulla on pyritty mahdollistamaan myös koulutuksiin ja työnohjaukseen osallistumista, kuten myös kehittämispäiviä ja
tyky-toimintaa. Rekrytoinneissa on onnistuttu muuten, mutta toimintaterapeuttien rekrytointi haaste.
Talous: lääkärirekrytoinnin haasteet näkyvät ostopalveluissa.
Vastuuhenkilöt: tulosalueylilääkäri Kati Kallio ja tuloalueylihoitaja Jaana
Metsälä.
Tukipalvelujen tulosalue
Arviointikertomus: Tukipalveluilla on tärkeä rooli uuden sairaalan rakentamishankkeessa. Tarkastuslautakunta toistaa näkemyksensä, että
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Assi-hankkeen kustannusseurantaan on erittäin tärkeää jatkossakin kiinnittää huomiota ja osoittaa riittävät resurssit ja välineet.
Kehityskeskustelujen toteuma laski hieman edellisvuodesta ollen nyt 65
% (72 % vuonna 2019). Koulutuspäivien 3 %:n kasvutavoite ei toteutunut,
vaan koulutuspäivien määrä laski edellisestä vuodesta 46 % pandemian
vuoksi. Sairauspoissaolot vähenivät vuodesta 2019 n. 13 %.
Tulosalueen toimintatuotot toteutuivat 0,7 M€ yli talousarvion ja toimintakulut alittuivat 1,5 M€:lla. Suurin ero talousarvioon verrattuna oli henkilöstökuluissa, jotka toteutuivat 1,2 M€ alle talousarvion.
Lausunto
Assi sairaalahankeen talouden seurantaan on panostettu rekrytoimalla
hankkeelle oma controller, jonka tehtävänä on sairaalahankkeen talouden seuranta ja raportointi sairaanhoitopiirin johdolle.
Koulutuspäivien toteutumiseen vaikutti osaltaan koronaepidemia. Talouden osalta tavoiteteet saavutettiin.
Vastuuhenkilö: talous- ja tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäki
Talous
Arviointikertomus: Tarkastuslautakunta pitää edelleen erittäin tärkeänä, että kuntayhtymässä tehdään perusteellinen suunnitelma Ahveniston sairaalarakennusten tasearvojen realistisuudesta ja niiden alaskirjaussuunnitelmasta.
Lausunto
Ahveniston rakennusten tasearvon käsittelystä valmistellaan syksyn
2021 aikana seudun talousjohtajien kokouksessa koko 2020-luvun kattava analyysi ja suunnitelma tilintarkastajan vaatimusten, kuntien hyvinvointialueen jäännösarvon ja mahdollisen tontin jalostusarvon näkökulmasta. Sairaanhoitopiirin on kilpailuttanut asiantuntijan avustamaan
suunnitelman laadinnassa.
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
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vapaa hoitopaikan valinta on edelleen lisännyt potilaiden hakeutumista
sairaanhoitopiirin ulkopuolisiin sairaaloihin.
Lausunto
Hoidon saatavuus heikentyi koronapandemian myötä, vaikka suurelta
osin hoitojonot on pandemia-aalloista huolimatta onnistuttu purkamaan.
Hoitohenkilöstön saatavuus muodostaa tätä kirjoitettaessa merkittävimmän pullonkaulan hoidon saatavuuden positiiviselle kehittämiselle.
Koronapandemia muodostaa monin tavoin epäjatkuvuuskohdan tilastollisille tarkasteluille ja tekee johtopäätösten tekemisen vaikeammaksi. On
kuitenkin arvioitavissa, että vapaa hoitopaikan valinta on jatkuvasti lisääntymässä ja todennäköisesti potilaiden liikkuvuus tulevaisuudessa
entisestään lisääntyy. Siten on merkittävää kehitää toimenpiteitä juuri tämän ilmiön hillitsemiseen: hoidon saatavuus on pidettävä mahdollisimman hyvänä, asiakkaiden kohtelun jatkuvaan parantamiseen on kiinnitettävä huomiota, hoidon vaikuttavuutta ja laatua on mitattava, kehitettävä
ja kommunikoitava ja viestintään ja markkinointiin on panostettava. Kokonaisuutta tuodaan aiempaa voimakkaammin esille sairaanhoitopiirin
päivitettävässä strategiassa.
Henkilöstö
Arviointikertomus: Strategian yhdeksi peruspilareista on nostettu henkilöstö ja strategiseksi tavoitteeksi palkitseva työ. Koronatilanteen vuoksi
strategisiin tavoitteisiin ei kaikelta osin päästy vuonna 2020, mutta kehitystoimenpiteitä kuitenkin pystyttiin jossain määrin toteuttamaan erityisesti loppuvuonna. Kehityskeskusteluja ei edelleenkään käydä säännönmukaisesti koko henkilöstön kanssa. Perehdytykseen on kiinnitetty huomiota ja uusi hoitotyön perehdytystyöryhmä perustettiin.
Lausunto
Koronatilanteesta johtuen tai siitä huolimatta henkilöstöasiat ovat olleet
organisaation toiminnan keskiössä. HR-toiminnan painopisteitä on jouduttu vallitsevan koronatilanteen vuoksi muuttamaan tai lykkäämään
myöhemmäksi. Kovasta työkuormituksesta johtuen väsymystä on tunnistettu kaikilla organisaation tasoilla ja otettu tämän vuoksi käyttöön täysin
uusia toimenpiteitä ja rakenteita mm. työterveyshuollon kautta.
Strategian henkilöstöosion tavoitteet ja mittarit ovat laadittu ns. normaalitilanteeseen jota vuosi 2020 ei ollut. Osittain kuitenkin tavoitteet ja mittarit olivat kelpoisia myös korona-ajalle mutta suunnitellut toteutukset eivät täysin sitä olleet. Uusien arvojen eläväksi saattaminen ja organisaatiokulttuurin muutoksen edistäminen sopivat kuitenkin koronataisteluun ja
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varmasti auttoivat yhteishengen luomisessa. Vaikka toteutukset em. aiheisiin liittyen eivät olleet alkuperäisen suunnitelman mukaisia, soveltamalla ja säätämällä toteuttaminen vallitsevaan tilanteeseen saatiin kuitenkin positiivisia vaikutuksia aikaiseksi.
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Sairaanhoitopiirin talouden toteuma 31.7. ja lisätalousarvio
vuodelle 2021

Hallitus 31.8.2021 § 109
Valmistelijat: laskentapäällikkö Terhi Pohjavirta puh. 050 543 4799 ja
talous- ja tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäki puh. 040 485 9098
Talouden toteuma 31.7.
Sairaanhoitopiirin talousarvion toteumaennuste heinäkuun lopun
tilanteessa on noin 6,4 milj. euroa alijäämäinen. Tulopuolella tähän
vaikuttaa kuntalaskutuksen hyväksyttyä sairaanhoitopiirin talousarviota
alhaisempi taso ja asiakasmaksutulojen arvioitua pienempi kertymä.
Asiakasmaksujen kertymää vähentävät osaltaan asiakasmaksulakiin
1.7.2021 tulleet muutokset. Lisäksi koronatukien ohjautuminen pääosin
kunnille pienentää tukien ja avustusten määrää.
Menopuolella merkittävin poikkeama on ulkopuolisten sairaaloiden
huomattavasti talousarviossa arvioitua määrärahaa suurempi toteuma.
Tulokertymä jää talousarviosta noin 3,6 milj. euroa ja menot ylittyvät
noin 3,9 milj. euroa. Tulosta jonkin verran parantaa Fimlab Oy:ltä saatu
osinkotuotto yhteensä 1,2 milj. euroa. Kokonaisuutena heinäkuun lopun
tilanteen mukaan tehty tulosennuste koko vuodelle on noin 6,4 milj.
euroa alijäämäinen.
Palvelusopimusten mukainen kuntalaskutus vuonna 2021
Kunnat ja sairaanhoitopiiri ovat hyväksyneet kuluvan vuoden
talousarvionsa valmistelemansa tason mukaisesti. Sairaanhoitopiirin
talousarvio vuodelle 2021 perustuu siten yhtymähallituksen
hyväksymään 3 %:n kuntalaskutuksen kokonaiskasvuun verrattuna
vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvioon.
Kuntien kanssa tehtyjen palvelusopimusten mukaisesti kuntalaskutus
aloitettiin kuitenkin vuoden 2021 alusta 2,2 %:n kokonaiskasvuun
perustuen. Laskutusta tehdään alemmalla prosentilla 1.1 – 30.9.2021.
Palvelusopimusten mukaan kuntalaskutuksen tasoa ja riittävyyttä
tarkastellaan talousarviovuoden aikana yhdessä jäsenkuntien kanssa
sairaanhoitopiirin tammi-elokuun osavuosikatsauksen yhteydessä.
Kuntalaskutuksen riittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon arviot
sairaanhoitopiirin tuloista, menoista, covid-19 –epidemiasta johtuvista
kuluista, valtiolta covid-19 –kuluihin saatavaksi arvioitu määrä sekä
muut mahdolliset sairaanhoitopiirin tulokseen vaikuttavat tekijät
(tuottavuusohjelma, yt-menettely).
Mikäli talousarvion toteumaennusteen perusteella sairaanhoitopiirin
koko vuoden tulos on muodostumassa alijäämäiseksi, neuvotellaan
jäsenkuntien kanssa kuntalaskutuksen tason nostosta hyväksytyn
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talousarvion mukaiseksi osavuosikatsauksen tuloksen perusteella.
Sairaanhoitopiiri päättää kuntalaskutuksen tason muutoksesta syyslokakuussa ja samalla kunnat voivat käsitellä asian omalta osaltaan.
Kuntalaskutuksen puuttuva osuus on tarkoitus laskuttaa yhtenä eränä
koko vuodelta, osana esitettävää lisälaskutusta ja lisätalousarviota.
Koska jo tässä vaiheessa talousarviovuotta on selvää, että talousarvion
mukaiseen laskutukseen palaamisen lisäksi tarvitaan myös
lisärahoitusta, asia on päätetty kuntien kanssa viedä päätöksentekoon
jo ennen osavuosikatsauksen valmistumista.
Lisätalousarvioon vaikuttavat tulo- ja menoerät
Toimintatuotot
Mikäli talousarviota alhaisempaa kuntalaskutusta jatkettaisiin
loppuvuoden, jäisivät kuntamaksutulot alkuperäisestä talousarviosta
noin 1,6 milj. euroa. Asiakasmaksutuottojen kertymäksi on
talousarviossa budjetoitu 9,8 milj. euroa. Tammi-heinäkuun perusteella
asiakasmaksutuottojen arvioidaan jäävän budjetoidusta määrästä noin
0,9 milj. euroa. Osaltaan asiakasmaksutulojen kertymään vaikuttaa
edelleen myös covid-19-epidemian vaikutus palveluiden käyttöön. Myös
Codid-19-epidemiaan saatavien tukien arvioidaan jäävän budjetoidusta.
Muiden tuloerien osalta tulokertymän arvioidaan tammi-heinäkuun
perusteella vastaavan budjetoitua määrää.
Koronasta aiheutuvat menot ja niiden korvaaminen
Covid-19-epidemian kuluista ajalta 1.11.2020-31.3.2021 on saatu
valtiovarainministeriöltä korvausta hakemuksen mukainen summa
yhteensä 3,6 milj. euroa, josta 1,8 milj. euroa kohdistuu kuluvalle
vuodelle. Viime vuodelle kohdistuva osuus on talousarvioennusteessa
katsottu kuluvan vuoden tuloksi. Koronaan saatavia tukia ja avustuksia
on budjetoitu talousarvioon vuodelle 2021 yhteensä noin 4,7 milj. euroa.
Valtio on korvaamassa myös loppuvuodelle kuuluvia
koronakustannuksia, mutta tuet kohdennetaan ainakin pääosin kunnille,
joten ennusteessa on koronatukien arvioitu kertyvät noin 1 milj. euroa
budjetoitua pienempinä.
Toimintamenot
Ulkopuolisten sairaaloiden käyttö
Talousarvion toteutumisen kannalta yksi keskeisimmistä tekijöistä on
ulkopuolisten sairaaloiden käyttö, joka viime vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna näyttäisi kasvaneen merkittävästi.
Vuodelle 2021 ulkopuolisten sairaaloiden käyttöön on varattu 42 milj.
euroa. Tällä hetkellä tiedossa oleva tammi-kesäkuun laskutuksen
toteuma on noin 25,5 milj. euroa. Summa on noin 5,1 milj. euroa
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suurempi kuin vuoden 2020 kesäkuun lopun toteuma. Ulkopuolisten
sairaaloiden käytön arvio on tällä hetkellä noin 47,0 milj. euroa, joka
ylittää budjetoidun summan 5,0 milj. euroa. Yhtenä syynä kysynnän
kasvuun voi olla covid-19-epidemian vuoksi vuodelta 2020 siirtynyt
patoutunut kysyntä, joka heijastuu vielä myös tuleville vuosille.
Ulkopuolisten sairaaloiden käyttöön sairaanhoitopiirillä on hyvin vähän
vaikutusmahdollisuuksia.
Aineet, tarvikkeet ja palveluiden ostot
Muiden palveluiden ostojen ja aineiden ja tarvikkeiden toteuma on
ennusteen mukaan alittamassa talousarviossa arvioidun määrän
yhteensä noin 1,1 milj. euroa.
Rahoitustuotot
Rahoitustuottoihin kirjattu Fimlab Oy:ltä saatu 1,2 milj. euron osinko.
Rahoituserien arvioidaan tästä syystä toteutuvan 1,1 milj. euroa
talousarviota parempana.
Poistot
Poiston määrä talousarviossa on 14.9 milj. euroa. Summa sisältää
Ahveniston rakennuksista tehtävän 3 milj. euron suuruisen lisäpoiston.
Poistojen arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti.
Talousarvion mukaisen kuntalaskutuksen ja lisätalousarvion
määrä
Heinäkuun lopun tulosennusteen mukaisen 6,4 miljoonan euron
alijäämän kattamiseksi sairaanhoitopiiri esittää toteutettavaksi
valtuuston vuodelle 2021 hyväksymän talousarvion mukaisen
kuntalaskutuksen kokonaisuudessaan. Lisäksi sairaanhoitopiiri esittää
vuodelle 2021 2,5 miljoonan euron lisätalousarviota. Asiaa on käsitelty
sairaanhoitopiirin ja kuntien yhteisessä tilaajarenkaan kokouksessa.
Tilaajarenkaan kokouksessa sovittiin, että kuluvan vuoden
toteumaennuste ja lisämäärärahalaskelmat perustetaan ulkopuolisten
sairaaloiden arvioituun 47 milj. euron kustannukseen ja lisämäärärahaa
arvioidessa huomioidaan taseessa oleva poistoeron määrä
vuodenvaihteessa.
Heinäkuun lopun tilanteen mukaan arvioitu vuoden 2021
lisälaskutuksen ja lisätalousarvion yhteenlaskettu määrä on noin 4,1
milj. euroa. Tarkempi kuntakohtainen erittely on liitteenä.
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Yhteenveto lisätalousarviosta vuodelle 2021
Tulonmenetykset
Menoylitykset
Rahoitustuotot
Alijäämäarvio 2021
Lisälaskutus
Lisätalousarvio
Tilikauden tulos
poistoerolla)

- 3,6 milj. euroa
- 3,9 milj. euroa
+1,1,milj. euroa
- 6,4 milj. euroa
+1,6 milj. euroa
+2,5 milj. euroa
- 2,3 milj. euroa (katetaan taseessa olevalla

Lisälaskutus sisältää kuntalaskutuksen palauttamisen hyväksytyn
talousarvion 3 %:n kasvun mukaiseksi (1,6 milj. euroa) ja lisätalousarvio
sisältää arvioidun lisämäärärahan tarpeen (2,5 milj. euroa).
Tilikauden 2021 tulos jää arviolta poistoerolla katettavan määrän verran
alijäämäiseksi.
Kuntamaksujen kuntakohtainen jako on määritelty sairaanhoitopiirin
perussopimuksessa. Perussopimuksen 18 §:n mukaan kuntamaksut
määräytyvät siten, että sairaalan oman toiminnan perusteella
laskutettavissa kuntamaksuissa otetaan huomioon kuntayhtymän
omassa sairaalassa tai toimintayksiköissä annetun hoidon
kustannukset. Ulkopuolisten sairaaloiden käytön perusteella
laskutettavissa kuntamaksuissa otetaan huomioon kuntayhtymän
ulkopuolisissa sairaaloissa tai toimintayksiköissä annetun hoidon
kustannukset. Kuntamaksujen kuntakohtainen jako perustuu näiden
kustannusten 2,5 vuoden toteumajaksoon, joka päättyy talousarvion
valmisteluvuoden kesäkuun lopussa.
Sairaanhoitopiirin lisätalousarvio jaetaan kunnille perussopimuksessa
määritellyllä tavalla.
Mikäli lisätalousarvio ei riittäisi kattamaan koko vuoden 2021
sairaanhoitopiirin menoja, sairaanhoitopiirille muodostuisi alijäämää,
joka katettaisiin sairaanhoitopiirin siirtyessä hyvinvointialueelle vuoden
2023 alusta. Selvyyden vuoksi todetaan, että useampia
lisätalousarvioita vuodelle 2021 ei ole tarkoitus laatia.
Ensihoito
Ensihoidon menot laskutetaan sairaanhoitopiiriltä, joka laskuttaa ne
edelleen kunnilta. Sairaanhoitopiirin pandemiajohtoryhmä on päättänyt,
että ensihoidon lyhyet sairauslomat mahdollisuuksien mukaan
sijaistetaan siten, että varmistetaan suunniteltujen ensihoitoyksikköjen
käyttövalmius.
Ensihoidon kuluihin on varattu yhteensä 8,2 milj. euroa vuodelle 2021.
Ensihoidon osalta ennuste on tällä hetkellä talousarvion mukainen.
Ensihoidon talouden toteuma tasataan tilinpäätösvaiheessa siten, että
ali- tai ylijäämää ei synny. Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 18 §:n
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mukaan ensihoidon vuosikohtainen kuntamaksu jaetaan jäsenkunnille
asukasluvun suhteessa.
Liite (2)

Tilikauden toteumaennuste 2021
Lisälaskutuksen/lisätalousarvion kuntakohtainen jakauma
Lisätalousarvio koko sairaanhoitopiirin tasolla/ laskelmat
tulosalueiden tasolla

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää
1) palauttaa laskutuksen valtuuston hyväksymän vuoden 2021
talousarvion mukaiseksi ja
2) esittää valtuustolle, että se hyväksyy heinäkuun lopun tilanteen
mukaan laaditun sairaanhoitopiirin lisätalousarvion vuodelle 2021,
yhteensä 2 447 052 euroa, liitteiden mukaisena.
Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.
Valtuusto 21.9.2021 § 40
Liite (3)

Tilikauden toteumaennuste 2021
Lisälaskutuksen/lisätalousarvion kuntakohtainen jakauma
Lisätalousarvio koko sairaanhoitopiirin tasolla/ laskelmat
tulosalueiden tasolla

Hallitus: Valtuusto hyväksyy heinäkuun lopun tilanteen mukaan
laaditun sairaanhoitopiirin lisätalousarvion vuodelle 2021, yhteensä
2 447 052 euroa, liitteiden mukaisena.
Päätös:

Valtuusto 21.09.2021 § 40 Liite 3
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky
Talousarvion toteutuminen, ilman ensihoitoa
Talousarvio
2021

Kuntamaksut
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut tuotot
Toimintatuotot
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Henk.men. korj.erät
Ulkopuoliset sairaalat
Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet
Vuokrat
Muut kulut
Toimintakulut
Toimintakate

Toteuma 1-7/
2021

206 673 000
15 196 000
9 800 000
5 492 000
3 050 000
1 510 000
241 721 000
-85 528 700
-20 901 300
1 257 000
-42 000 000
-45 632 000
-30 381 000
-2 797 000
-1 478 000
-227 461 000

206 673 000
15 196 000
9 800 000
5 492 000
3 050 000
1 510 000
241 721 000
-85 528 700
-20 901 300
1 257 000
-42 000 000
-45 632 000
-30 381 000
-2 797 000
-1 478 000
-227 461 000

121 023 000
8 151 678
4 642 430
1 798 139
1 733 467
640 434
137 989 148
-49 850 014
-12 083 019
783 933
-30 858 900
-28 258 804
-16 338 388
-1 424 092
-78 224
-138 107 508

1 787 743
-1 179 914
-239 035
357

14 260 000

14 260 000

479 000

479 000

-1 879 123

Rahoitustuotot ja -kulut
Vuosikate
Poistot

7 /2021
Muutettu
talousarvio 2021

-3 666 866

204 914 569
14 864 705
8 205 839
6 045 416
3 241 046
2 108 235
239 379 810
-83 059 002
-20 432 735
1 338 095
-44 410 036
-40 948 876
-29 337 401
-2 472 018
-1 296 717
-220 618 691

-118 360

-1 879 123

6 774 265

-7 485 735

12 519 840

18 761 119

1 890 657

0

1 600 000

1 121 000

165 202

608 771

8 374 265

-6 364 735

12 685 041

19 369 889

-14 949 000

0

-6 548 232

-13 282 583

14 739 000

1 772 297
-6 038 963

0

0

0

-210 000

-210 000

-4 266 667

210 000

210 000

123 240

0

0

-4 143 426

Muutettu
talousarvio 2021

Toteuma 1-7/
2021

4 785 083

8 203 000
-506 600
-107 400
0
0
-7 589 000
0
0
0
-8 203 000

8 203 000
0
0
0
0
0
8 203 000
-506 600
-107 400
0
0
-7 589 000
0
0
0
-8 203 000

Toimintakate

0

0

Rahoitustuotot ja -kulut

0

0

0

Vuosikate

0

0

356 235

Poistot

0

0

0

Satunnaiset tuotot

0

0

Tilikauden tulos

0

0

Tilikauden yli-/alijäämä

ENSIHOITO

Kuntamaksut
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut tuotot
Toimintatuotot
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Henk.men. korj.erät
Ulkopuoliset sairaalat
Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet
Vuokrat
Muut kulut
Toimintakulut

Talousarvio
2021

8 203 000

Tilinpäätös
2020

118 691 417
7 989 862
4 394 607
8 974
1 774 727
428 159
133 287 745
-48 289 151
-12 136 755
798 611
-21 326 403
-22 070 178
-16 395 248
-1 224 876
-123 905
-120 767 905

-14 949 000

Varausten ja rahastojen muutokset

Toteuma 1-7/
2020

-1 605 000
0
-900 000
-1 093 735
0
0
-3 598 735
0
0
0
-5 000 000
532 000
581 000
0
0
-3 887 000

14 739 000

Tilikauden tulos

Ennuste talousarvio

205 068 000
15 196 000
8 900 000
4 398 265
3 050 000
1 510 000
238 122 265
-85 528 700
-20 901 300
1 257 000
-47 000 000
-45 100 000
-29 800 000
-2 797 000
-1 478 000
-231 348 000

-14 949 000

Satunnaiset tuotot

Covid-19 Ennuste 2021
toteuma 1-7
/2021

1 787 743

-1 477 208
-766 757
-4 309

0

0

0

0

-1 879 123

-6 574 735

-6 364 735

6 136 810

6 087 307

210 000

0

123 240

231 797

-1 879 123

-6 364 735

-6 364 735

6 260 050

6 319 104

Covid-19 Ennuste 2021
toteuma 1-7
/2021

Ennuste talousarvio

Toteuma 1-7/
2020

Tilinpäätös
2020

-4 502 176

0

8 203 000
0
0
74 000
0
0
8 277 000
-506 600
-107 400
0
0
-7 663 000
0
0
0
-8 277 000

356 235

73 328

0

0

0

0

0

0

0

0

158 107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158 107

73 328

73 328

4 858 411
-253 108
-51 342
15 854

73 328

-4 213 580

356 235

73 328

73 328

0
0
0
74 000
0
0
74 000
0
0
0
0
-74 000
0
0
0
-74 000

4 645 667
0
0
0
0
0
4 645 667
-292 945
-59 811
5 875
0
-4 140 679
0
0
0
-4 487 560

7 883 410
0
0
464 894
0
0
8 348 304
-480 573
-98 584
11 565
0
-7 780 713
0
0
0
-8 348 304

158 107

0

0
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Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky
ALIJÄÄMÄN KATTAMISERÄT: KUNTALASKUTUKSEN PUUTTUVA ERÄ, LISÄLASKUTUS JA POISTOERO

KUNTA
Forssa

Lisätalousarvio
KuntamaksulasLisälaskutus
2021, laskutus
kunnilta yhteensä
kutus TA2021
Tilikauden 2021
kunnilta (vuoden
(puuttuva osuus
alijäämä/ arvio (vuoden mukaan, (+3% ed.
2021
vuoteen),
TA2021 +
kokonaiskuntamaksuj
2021 kokonaiskuntamaksujen
en suhteessa)
suhteessa)
puuttuva osuus
lisätalousarvio)

Tilikauden 2021 tulos
(arvio), joka katetaan
taseen poistoerolla

-425 847

87 000

163 758

250 758

-175 089

Hattula
Hausjärvi
Humppila
Hämeenlinna
Janakkala
Jokioinen
Loppi
Riihimäki
Tammela
Ypäjä

-347 172
-323 051
-49 288
-2 868 955
-622 506
-125 222
-299 609
-1 098 011
-150 944
-52 861

91 000
78 000
10 000
762 000
159 000
25 000
74 000
279 000
31 000
9 000

133 504
124 228
18 954
1 103 248
239 383
48 154
115 214
422 237
58 045
20 328

224 504
202 228
28 954
1 865 248
398 383
73 154
189 214
701 237
89 045
29 328

-122 668
-120 823
-20 334
-1 003 707
-224 123
-52 068
-110 395
-396 774
-61 899
-23 534

Yhteensä

-6 363 466

1 605 000

2 447 052

4 052 052

-2 311 414
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KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRI
Talousarvio 2021, sairaanhoitopiiri yhteensä, ensihoito eriteltynä

Tp 2019
Kuntamaksut
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut tuotot
Toimintatuotot
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Henk.men. korj.erät
Ulkopuoliset sairaalat
Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet
Vuokrat
Muut kulut
Toimintakulut

-83 059 002
-20 432 735
1 338 095
-44 410 036
-40 948 876
-29 337 401
-2 472 018
-1 296 717
-220 618 691

-85 528 700
-20 901 300
1 257 000
-42 000 000
-45 632 000
-30 381 000
-2 797 000
-1 478 000
-227 461 000

-3 887 000

-85 528 700
-20 901 300
1 257 000
-47 000 000
-45 100 000
-29 800 000
-2 797 000
-1 478 000
-231 348 000

7 531 443

18 761 119

14 260 000

-3 433 683

10 826 317

380 362

608 771

479 000

1 121 000

1 600 000

7 911 805

19 369 889

14 739 000

-2 312 683

12 426 317

-12 135 343

-13 282 583

-14 949 000

0

-14 949 000

1 273 296

0

0

0

0

-2 950 242

6 087 306

-210 000

-2 312 683

-2 522 683

231 797

245 848

210 000

1 269

211 269

-2 718 445

6 333 154

0

-2 311 414

-2 311 414

Vuosikate

Satunnaiset tuotot

Varausten ja rahastojen muutos
Tilikauden yli-/alijäämä

Muutettu
TA 2021

-82 125 620
-19 585 876
1 177 774
-45 497 053
-38 949 903
-30 081 391
-2 359 812
-1 381 826
-218 803 707

Rahoitustuotot ja -kulut

Tilikauden tulos

Lisätalousarvio
2021

195 602 935
15 593 281
9 607 368
499 007
3 197 703
1 834 856
226 335 150

Toimintakate

Poistot

Alkuperäinen TA
2021

Tp 2020
204 914 569
14 864 705
8 205 839
6 045 416
3 241 046
2 108 235
239 379 810

206 673 000
15 196 000
9 800 000
5 492 000
3 050 000
1 510 000
241 721 000

2 447 052 *
-900 000
-1 093 735 **

453 317

-5 000 000
532 000
581 000

209 120 052
15 196 000
8 900 000
4 398 265
3 050 000
1 510 000
242 174 317

*) kuntamaksujen lisälaskutus
**) valtionavustusarvio koronakustannuksiin

Tp 2019
Ensihoito:
Kuntamaksut
Muut tuotot
Tuotot yhteensä
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Henk.men.korj.erät
Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet
Poistot
Kulut yhteensä
Tilikauden tulos

Alkuperäinen TA
2021

Tp 2020

Lisätalousarvio
2021

Muutettu
TA 2021

7 695 380
0
7 695 380

7 883 410
464 894
8 348 304

7 964 000
0
7 964 000

7 964 000
0
7 964 000

-575 518
-116 276
2 665
-7 006 251
0
0
-7 695 380

-480 573
-98 584
11 565
-7 780 713
0
0
-8 348 304

-605 500
-125 500
0
-7 233 000
0
0
-7 964 000

-605 500
-125 500
0
-7 233 000
0
0
-7 964 000

0

0

0

0

TP 2019
Tili

Tilinimi

4402
30
300
31020
31022
321
32310
32320
330
33330
340
40
400
430
4301
450
480
5
60
6
71
7
8

OPERATIIVINEN TULOSALUE
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Jäsenkunt. maksuos. ja korv. ky:lle
Jäsenkuntien maksuosuudet ulkop. laitokset
Maksutuotot
Avohoidon maksut
Vuodeosastomaksut
Tuet ja avustukset
Muut tuet ja avustukset valtiolta
Muut toimintatuotot
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot, joista
Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
VUOSIKATE
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

85 574 742
81 116 656
54 236 000
22 018 000
4 440 578
2 275 556
2 114 716

17 508
-72 496 599
-31 900 707
-29 832 385
-22 145 066
-10 661 501
-102 005
13 078 143
3 169
13 081 313
-1 847 412
11 233 901
11 233 901

TP 2020

84 922 516
80 084 023
54 065 576
21 691 000
3 901 597
1 934 756
1 922 543
860 124
860 124
76 772
-71 949 671
-32 061 251
-29 643 029
-22 483 476
-10 139 383
-106 008
12 972 845
-212
12 972 633
-1 764 763
11 207 869
11 207 869

TA 2020

86 685 376
81 477 376
55 197 376
21 691 000
3 767 000
1 917 000
1 791 000
1 428 000
1 428 000
13 000
-71 151 150
-31 622 350
-28 061 800
-20 391 000
-11 273 000
-194 000
15 534 226
15 534 226
-2 197 500
13 336 726
13 336 726

Alkuperäinen TA
2021

87 014 000
81 511 000
55 772 000
20 951 000
4 505 000
2 354 000
2 096 000
987 000
987 000
11 000
-71 878 600
-32 757 400
-27 895 200
-20 951 000
-10 749 000
-477 000
15 135 400
0
15 135 400
-1 867 000
13 268 400
13 268 400

TA-muutokset
2021

201 000
847 000
847 000
-415 000
-220 000
-195 000
-231 000
-231 000
-2 843 000
-3 113 000
-3 180 000
270 000
-2 642 000
-2 642 000
-2 642 000
-2 642 000
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Muutettu TA
2021

87 215 000
82 358 000
56 619 000
20 951 000
4 090 000
2 134 000
1 901 000
756 000
756 000
11 000
-74 721 600
-32 757 400
-31 008 200
-24 131 000
-10 479 000
-477 000
12 493 400
0
12 493 400
-1 867 000
10 626 400
10 626 400
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TP 2019
Tili

Tilinimi

4404
30
300
31020
31022
321
32310
32320
330
33330
340
40
400
430
4301
450
480
5
60
6
71
7
8

PSYKIATRIAN TULOSALUE
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Jäsenkunt. maksuos. ja korv. ky:lle
Jäsenkuntien maksuosuudet ulkop. laitokset
Maksutuotot
Avohoidon maksut
Vuodeosastomaksut
Tuet ja avustukset
Muut tuet ja avustukset valtiolta
Muut toimintatuotot
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot, joista
Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
VUOSIKATE
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

26 916 325
26 465 013
22 522 000
2 826 000
443 804
7 693
403 278
1 500
6 007
-20 731 390
-13 248 812
-6 438 347
-3 641 067
-370 162
-674 070
6 184 935
-18
6 184 917
-15 913
6 169 003
6 169 003

TP 2020

29 205 779
28 764 564
24 285 654
3 315 000
339 118
2 235
313 608
81 784
81 784
20 313
-20 958 048
-13 119 374
-6 833 466
-3 833 270
-347 417
-657 791
8 247 731
-43
8 247 688
-15 913
8 231 775
8 231 775

TA 2020

29 020 454
28 579 454
24 517 454
3 315 000
147 000
12 000
98 000
293 000
293 000
1 000
-20 996 700
-13 772 400
-6 170 300
-3 219 000
-450 000
-604 000
8 023 754
8 023 754
-17 000
8 006 754
8 006 754

Alkuperäinen TA
2021

28 710 000
28 223 000
23 691 000
3 416 000
455 000
2 000
418 000
20 000
20 000
12 000
-21 224 400
-13 657 200
-6 538 200
-3 416 000
-352 000
-677 000
7 485 600
0
7 485 600
-15 000
7 470 600
7 470 600

TA-muutokset
2021

320 000
360 000
360 000
-40 000
-40 000

-217 000
-222 000
-366 000
5 000
103 000
103 000
103 000
103 000
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Muutettu TA
2021

29 030 000
28 583 000
24 051 000
3 416 000
415 000
2 000
378 000
20 000
20 000
12 000
-21 441 400
-13 657 200
-6 760 200
-3 782 000
-347 000
-677 000
7 588 600
0
7 588 600
-15 000
7 573 600
7 573 600
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TP 2019
Tili

Tilinimi

4406
30
300
321
330
33330
340
40
400
430
450
480
5
60
61000
6
71
7
85
850
8

TUKIPALVELUJEN TULOSALUE
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut tuet ja avustukset valtiolta
Muut toimintatuotot
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Osinkotuotot ja osuuspääomien korot
VUOSIKATE
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
TILIKAUDEN TULOS
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET
Poistoeron muutos
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

9 033 733
3 769 585
268
486 844
-13 798
4 777 037
-42 181 601
-20 945 469
-14 035 522
-4 808 260
-2 392 350
-33 147 868
380 125
226 459
-32 767 744
-8 415 142
-41 182 886
231 797
211 269
-40 951 088

TP 2020

9 875 779
3 398 177
32
1 654 302
1 189 920
4 823 268
-40 795 672
-20 641 769
-12 436 199
-5 209 803
-2 507 901
-30 919 893
610 646
468 044
-30 309 247
-9 388 954
-39 698 202
245 848
211 269
-39 452 353

TA 2020

9 205 000
3 860 000
0
1 290 000
1 192 000
4 055 000
-42 257 200
-21 827 000
-12 420 200
-5 538 000
-2 472 000
-33 052 200
634 000
610 000
-32 418 200
-9 736 000
-42 154 200
210 000
210 000
-41 944 200

Alkuperäinen TA
2021

TA-muutokset
2021
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Muutettu TA
2021

8 760 000
3 534 000

-125 000

8 635 000
3 534 000

1 033 000
534 000
4 193 000
-43 065 200
-21 989 200
-13 664 000
-5 120 000
-2 292 000
-34 305 200
484 000
460 000
-33 821 200
-10 847 000
-44 668 200
210 000
210 000
-44 458 200

-125 000
-125 000

908 000
409 000
4 193 000
-42 805 200
-21 989 200
-13 468 000
-5 056 000
-2 292 000
-34 170 200
1 605 000
1 581 000
-32 565 200
-10 847 000
-43 412 200
211 269
211 269
-43 200 931

260 000
196 000
64 000
135 000
1 121 000
1 121 000
1 256 000
1 256 000
1 269
1 257 269
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TP 2019
Tili

Tilinimi

4405
30
300
330
340
40
400
430
450
480
5
60
6
7
8

YHTYMÄHALLINNON TULOSALUE
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

4 081 085
3 973 665
7 863
99 557
-1 941 814
-2 630 569
958 449
-64 521
-205 173
2 139 271
-1 652
2 137 618
3 410 914
3 410 914

TP 2020

5 056 437
4 463 876
352 394
240 167
-4 140 394
-2 561 150
-1 418 849
-53 165
-107 229
916 044
-1 098
914 946
914 946
914 946

TA 2020

4 398 000
4 212 000
33 000
153 000
-7 160 100
-2 490 200
-4 011 900
-72 000
-586 000
-2 762 100
-2 762 100
-2 764 100
-2 764 100

Alkuperäinen TA
2021

4 724 000
4 244 000
300 000
180 000
-7 453 000
-2 730 100
-4 170 900
-35 000
-517 000
-2 729 000
0
-2 729 000
-2 729 000
-2 729 000
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TA-muutokset
2021

Muutettu TA
2021

0

9 000
9 000

9 000
9 000
9 000
9 000

4 724 000
4 244 000
300 000
180 000
-7 444 000
-2 730 100
-4 161 900
-35 000
-517 000
-2 720 000
0
-2 720 000
-2 720 000
-2 720 000
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TP 2019
Tili

Tilinimi

4403
30
300
31020
31022
321
32310
32320
330
33330
340
40
400
430
4301
450
480
5
60
6
71
7
8

KONSERVATIIVINEN TULOSALUE
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Jäsenkunt. maksuos. ja korv. ky:lle
Jäsenkuntien maksuosuudet ulkop. laitokset
Maksutuotot
Avohoidon maksut
Vuodeosastomaksut
Tuet ja avustukset
Muut tuet ja avustukset valtiolta
Muut toimintatuotot
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot, joista
Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
VUOSIKATE
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

TP 2020

TA 2020

Alkuperäinen TA
2021

TA-muutokset
2021

Raportti tulostettu: 26.8.2021 (17:01)
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Muutettu TA
2021

1
106 852 362
101 994 394
75 216 000
15 656 000
4 722 718
3 139 371
1 529 129
2 800
132 450
-87 030 542
-32 219 982
-41 975 111
-19 710 920
-12 491 442
-344 006
19 821 820
-1 334
19 820 487
-387 510
19 432 977
19 432 977

116 876 570
109 164 241
79 930 242
17 994 000
3 965 092
2 567 004
1 345 597
3 558 475
3 552 316
188 762
-89 076 168
-34 057 323
-42 635 081
-18 093 291
-12 019 905
-363 858
27 800 402
-522
27 799 880
-541 877
27 258 003
27 258 003

119 530 942
112 308 942
82 118 942
17 994 000
4 387 000
2 965 000
1 335 000
2 759 000
2 759 000
76 000
-89 982 250
-34 887 450
-41 838 800
-17 390 000
-13 062 000
-194 000
29 548 692
-108 000
29 440 692
-392 500
29 048 192
29 048 192

119 029 000
110 873 000
81 610 000
17 633 000
4 840 000
3 208 000
1 547 000
3 152 000
3 152 000
164 000
-89 971 600
-34 328 900
-42 812 700
-17 633 000
-12 545 000
-285 000
29 057 400
0
29 057 400
-520 000
28 537 400
28 537 400

57 317
1 240 052
1 240 052
-445 000
-300 000
-145 000
-737 735
-737 735
-1 096 000
-1 338 000
-1 454 000
242 000
-1 038 683
-1 038 683
-1 038 683
-1 038 683

119 086 317
112 113 052
82 850 052
17 633 000
4 395 000
2 908 000
1 402 000
2 414 265
2 414 265
164 000
-91 067 600
-34 328 900
-44 150 700
-19 087 000
-12 303 000
-285 000
28 018 717
0
28 018 717
-520 000
27 498 717
27 498 717
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Eettisten ohjeiden hyväksyminen

Hallitus 8.6.2021 § 92
Valmistelijat hallintojohtaja Miia Luukko puh. 045 7734 5790 ja
sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta puh. 044 278 7320
Kunnallishallinnon etiikasta puhutaan silloin, kun lainsäädäntö ei
yksiselitteisesti ratkaise kaikkia eteen tulevia ongelmia. Eettisyyden
arviointi alkaa siitä, mihin laki loppuu, ja lainsäädäntö asettaa
päätöksenteolle pelkästään reunaehdot. Eettisesti kestävä kunnallinen
päätöksenteko on sekä lainmukaista että yhdessä sovittuja arvoja
toteuttavaa. Kuntaliitto on vuona 2018 julkaissut oppaan ”Korruptio ja
eettisyys kunnassa”. Tämän julkaisun pohjalta on laadittu
sairaanhoitopiirin eettiset ohjeet. Valmistelussa on hyödynnetty myös
keväällä 2021 hyväksyttyjä Hämeenlinnan kaupungin eettisiä ohjeita.
Asian ajankohtaisuutta korostaa se, että valtioneuvosto on 27.5. tehnyt
periaatepäätöksen kansallisesta korruptionvastaisesta strategiasta ja
sitä tukevasta toimenpideohjelmasta vuosille 2021-2023. Linkki
asiakirjaan löytyy osoitteesta Korruptiontorjunta.fi. Julkishallinnon osalta
toimenpideohjelmassa yhtenä tavoitteena on lisätä viranomaisten
tietoisuutta korruption ilmenemismuodoista, haitallisuudesta ja
torjuntakeinoista. Toimenpiteinä tämän edistämiseksi ovat mm. eettisten
ohjeiden laatiminen organisaatioille korruption torjumiseksi ja ennalta
ehkäisemiseksi. Muita tavoitteita ovat mm. läpinäkyvyyden lisääminen
viranomaistoiminnassa ja julkisissa hankinnoissa sekä
korruptiotapausten paljastumisen edistäminen.
Sairaanhoitopiirillä on monia toiminnan eettisyyttä edistäviä ohjeita,
mutta niitä ei ole koottu yhteen. Näitä ovat mm. sivutoimiohje,
esteellisyysohje, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje sekä
ulkopuolisten kustantamien etuuksien vastaanottamista koskeva ohje.
Nämä ohjeet liitetään myös eettiseen ohjeeseen, jolloin lukija voi
halutessaan perehtyä yksityiskohtaisesti ohjeistukseen, mutta ylätason
eettinen ohje pysyy helposti luettavana.
Eettisen ohjeen keskeinen osa on organisaation arvot, jotka
sairaanhoitopiirissä on toista vuotta sitten määritetty ja otettu käyttöön.
Eettisiä ohjeita kannattaa hyödyntää esimiesroolin uudistamisessa ja
osana uuden työntekijän perehdytystä.
Erityisesti kannattaa esiin nostaa myös korruption vastainen
ilmiantokanava, jonka valmistelu on käynnissä erva-yhteistyönä ja joka
otetaan käyttöön viimeistään joulukuussa. Se tuo yhden tärkeän
välineen kuntayhtymän toiminnan eettisyyden valvontaan.
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Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan
eettisen ohjeen noudatettavaksi kaikessa sairaanhoitopiirin toiminnassa
ja toimittaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.
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1. Johdon saatesanat
Etiikka tarkastelee oikean ja väärän sekä hyvän elämän kysymyksiä.
Elämän eettinen päämäärä on elää hyvää elämää yhdessä toisten
kanssa ja toisia varten oikeudenmukaisissa instituutioissa, muotoili
ranskalainen filosofi Paul Ricoeur (1913-2005). Eettisesti kestävä toimintatapa on monin tavoin keskeistä terveydenhuollossa ja siten merkittävä osa terveydenhuollon ammattilaisten koulutusta, ohjeita ja työkulttuuria.
Eettisesti merkittäviä kysymyksiä käsitellään sairaanhoitopiirin toiminnassa myös terveydenhuollon ydintoimintojen ulkopuolella, esimerkiksi
hallinnossa.
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin strategia ja arvot rakentuvat lakien ja
muiden normien mukaiselle toiminnalle, avoimuudelle sekä rohkealle
yhdessä toimimiselle toinen toistamme tukien. Tätä kautta uskomme aikaa myöten saavuttamamme tuloksia, joiden avulla sairaanhoitopiiristä
tulee entistäkin merkittävämpi toimija kantahämäläisten ihmisten mahdollisimman hyvän elämän varmistajana.
Tämä ohje pyrkii auttamaan meitä kantislaisia joissakin etiikan kysymyksissä. Olemme pyrkineet keräämään tähän keskeisiä erityisesti sairaanhoitopiirin näkökulmasta esille nousevia eettisiä kysymyksiä ja linjauksia. Ohjeen tarkoituksena on myös, että sen lukija pysähtyy pohtimaan
eettisten kysymysten merkitystä jokapäiväisessä toiminnassamme. Sitä,
miten rohkeasti toinen toistamme tukien saavutamme entistä parempia
tuloksia ja kehitämme Kantista yhtä paremmaksi hoitopaikaksi potilaillemme ja työpaikaksi toisillemme.
Tämä ohjeistus koskee kaikki kuntayhtymän työntekijöitä, viranhaltijoita
ja luottamushenkilöitä. Eettisen toiminnan toteutumisen seuranta ja asianmukainen reagointi havaittuihin puutteisiin on jokaisen viranhaltijan ja
työntekijän lisäksi esimiesten vastuulla. Tietoisuus eettisistä periaatteista varmistetaan viestinnällä ja koulutuksilla. Ohjeistusta hyödynnetään kuntayhtymän esihenkilöroolin määrittelyn yhteydessä ja se otetaan osaksi uusien työtekijöiden perehdytystä.
Tämä ohje perustuu Kuntaliiton julkaisuun ”Korruptio ja eettisyys kunnassa” (liite 1). Ohjeeseen on koottu tärkeimmät eettisyyteen liittyvät
käytännöt ja se täydentää kuntayhtymän muuta ohjeistusta.

2. Kantiksen arvot
Näytämme esimerkkiä – ylpeydellä
Me kantislaiset näytämme muille mallia, kuinka asioita voi tehdä uudella
tavalla. Teemme aina parhaamme ja toimimme esimerkkinä toisillemme.
Teemme jatkuvasti arjessamme ratkaisuja hyvän puolesta ja uutta oppiaksemme.
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Olemme inhimillisyyden ja alamme suunnannäyttäjiä. Kannustamme toisiamme upeisiin suorituksiin. Olemme osaavia ammattilaisia ja ylpeitä
työstämme Kantiksessa.
• Teemme aina parhaamme ja toimimme esimerkkinä toisillemme.
• Olemme ammattilaisia ja ylpeitä tekemästämme työstä, niin yksilöinä
kuin yhdessä.
• Toimimme inhimillisyyden ja alamme suunnannäyttäjinä.
• Innostamme ja kannustamme toisiamme eteenpäin.
Uskallamme – koko sydämellä
Olemme rohkeita kokeilemaan uutta ja haastamaan vanhaa, jos se ei
enää palvele tarkoitusta. Uskallamme kuitenkin toimia harkiten ja sanoa
ei, kun tilanne sitä vaatii. Sanomme suoraan, jos joku toimii vastoin yhteistä hyvää.
Jos huomaamme epäkohdan tai tunnistamme fiksumman tavan toimia,
otamme sen rohkeasti esiin ja toimimme aktiivisesti ratkaisun löytämiseksi. Teemme rohkeasti päätöksiä toisiamme kuunnellen.
Uskallamme iloita niin omista kuin toistemme onnistumisista.
• Kokeilemme rohkeasti uutta ja haastamme vanhaa.
• Uskallamme sanoa, jos joku toimii vastoin yhteistä hyvää.
• Teemme rohkeasti päätöksiä niin pienissä kuin suurissakin asioissa.
• Emme vain puhu, vaan toimimme aktiivisesti ratkaisujen löytämiseksi.
• Uskallamme olla iloisia ja ylpeitä tekemästämme työstä.
Toimimme – sinua kuunnellen
Kohtaamme jokaisen ihmisen arvostaen. Olemme aina inhimillisiä,
vaikka meillä olisi kiire tai haastava valinta edessämme. Jos olemme eri
mieltä, kunnioitamme toistemme näkemyksiä ja pyrimme löytämään ratkaisun yhdessä.
Osoitamme kiinnostusta toisiamme kohtaan ja tarjoamme apua. Ystävällisellä käytöksellä jaamme hyvää mieltä. Tiedämme, että tiukassa paikassa lämmin kiitos ja aito kohtaaminen voi olla päivän pelastus.
• Suhtaudumme ihmisiin aina empatialla – sinua kuunnellen.
• Toimimme toisiamme arvostaen, myös kiireen ja vaikean tilanteen keskellä.
• Jos olemme eri mieltä, kunnioitamme toistemme näkemyksiä ja pyrimme löytämään ratkaisun yhdessä.
• Muistamme kysyä, kiittää, katsoa silmiin ja olla läsnä.
• Inhimillisyys ja välittäminen asuu meissä jokaisessa. Oli tilanne mikä
tahansa, näistä emme tingi, koskaan.
Onnistumme – aina yhdessä
Kukaan meistä ei tee työtään yksin. Ympärillämme on aina tiimi, jonka
ammattitaitoon, hyvään tahtoon ja yhteiseen suuntaan voimme luottaa.
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Välitämme ja kannamme vastuuta kokonaisuus huomioiden. "Ei kuulu
mulle" ei kuulu sanavarastoomme.
Virheen sattuessa emme sorru syyttelyyn vaan keskitymme löytämään
parhaan ratkaisun yhdessä. Laitamme egon sivuun ja toimimme aina yhteisen hyvän eteen. Kantislainen tietää onnistuneensa, kun saa ihmiset
ympärillään loistamaan.
• Teemme työmme aina yhdessä ja kannamme vastuun kokonaisuus
huomioiden.
• Toimimme suoraselkäisesti ja voimme luottaa siihen, että jokainen
meistä tekee parhaansa.
• Virheen sattuessa tuemme toisiamme ja etsimme ratkaisun yhdessä.
• Emme kaipaa sankareita joukkoomme, sillä onnistumiset saavutetaan
yhdessä - ihmisen kokoisilla teoilla.
• Onnistumme itse, kun saamme toisemme loistamaan.

3. Epäeettisestä toiminnasta ja korruption ilmenemismuodoista1
Korruption määritelmä ja esiintyminen Suomessa
Korruptiolla tarkoitetaan vallan ja vaikutusvallan väärinkäyttöä; lainvastaista, moitittavaa ja epäeettistä toimintaa. Laajan määritelmän mukaan
korruptiota on myös esimerkiksi velvollisuuksien laiminlyönti ja huono
johtaminen. Korruption erilaisia esiintymismuotoja voivat olla esimerkiksi:
-

virka-aseman väärinkäyttö, lahjonta, lahjusten ottaminen ja pyytäminen
petos, kavallus, varastaminen, yhteisten varojen väärinkäyttö
uhkailu ja väkivallalla pakottaminen
luottamuksellisen tiedon väärinkäyttö
suosinta ja suosikkijärjestelmän ylläpito
lakien ja määräysten kiertäminen
tosiasioiden vääristely
laiton seuranta ja tarkkailu
velvollisuuksien laiminlyönti ja asioiden viivyttely
huonon hallinnon suojelu ja salailu
välinpitämätön johtamistyö
epäreilujen ja epäasiallisten keinojen käyttäminen alaisiin

Suomessa esiintyvälle korruptiolle on usein ominaista se, että toimitaan
muodollisesti lain mukaan mutta silti epäeettisesti. Tyypillisimpiä korruption muotoja ovat suosinta, hyvä veli –verkostot, luottamusaseman väärinkäyttö ja virkavelvollisuusrikkeet.
Hyvä veli –verkostossa jäsenten lojaalisuus perustuu vastavuoroisuuteen, kiitollisuudenvelkaan ja suosintaan. Epäeettinen verkostoituminen
voi liittyä esimerkiksi kartelleihin tai julkisista tarjouskilpailuista sopimiseen.
Korruption riskikohteita kunta-alalla

1

Korruptio ja eettisyys kunnissa, Kuntaliitto 2018, s. 5 – 9.
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Riskialueita korruptiolle ovat rakennusala, julkiset hankinnat ja tarjouskilpailut, yhdyskuntasuunnittelu sekä poliittinen rahoitus ja päätöksenteko. Erityisesti seuraavien tilanteiden on tunnistettu voivan aiheuttaa
epäeettistä tai korruptiivista toimintaa kunnissa ja kuntayhtymissä:
Julkiset hankinnat
-

kilpailuttamatta jättäminen
hankinnan kohteen määrittely siten, että tiettyä tarjoajaa suositaan
vailla perusteluja
lahjusten tarjoaminen ja vastaanottaminen
päätöksentekijät pyrkivät saamaan etuja itselleen tai lähipiirilleen
osana kilpailutusta
esteellisyystilanteiden huomiotta jättäminen
hankintasopimusten laajentaminen tai muuttaminen ilman perustetta
tilaukset tai lisälaskut ilman todellista tilaustarvetta
kilpailun välttäminen tarjouskartellitilanteessa

Maankäyttö ja rakentaminen
-

lahjusten tarjoaminen ja vastaanottaminen
kiskonta
esteellisyys ja päätöksentekijän omat intressit päätöksenteossa
lisätyöt

Poliittinen toimintaympäristö
-

poliittiset virkanimitykset ja virkojen kelpoisuusehtojen räätälöinti tietylle henkilölle sopivaksi
päättäjiä siirtyy politiikasta suoraan liike-elämän palvelukseen
peitelty vaalirahoitus
päättäjien kaksoisroolit

Eettisen toiminnan edistäminen
Avainasemassa korruption ehkäisyssä ovat avoimuuden, läpinäkyvyyden ja tietoisuuden lisääminen, tehokas valvonta ja raportointi sekä eettiset ohjeistukset.
Eettisyyttä edistetään muun ohessa johdon antamalla esimerkillä, koulutuksella, sisäisen tarkastuksen toiminnalla, eettisistä periaatteista keskustelemalla ja arvoista tiedottamalla ja etiikasta vastaavan henkilön nimeämisellä organisaatiossa. Myös eri ammattiryhmillä on omia eettisiä
ohjeistuksia.

4. Eturistiriidat ja etuuksien vastaanottaminen
Hyvään hallintoon kuuluu, että kansalaiset voivat luottaa viranomaisen
toimintaan ja sen riippumattomuuteen. Toiminnan on oltava puolueetonta ja sen on myös näytettävä puolueettomalta sidosryhmien ja kansalaisten näkökulmasta. Yksityisten yritysten virkamiehille ja julkisyhteisön työntekijöille tarjoamia etuja annetaan harvoin pelkästään pyyteet-
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tömästä kohteliaisuudesta, vaan niihin liittyy yleensä pyrkimys liiketoiminnan edistämiseen. Sivutoimi- ja esteellisyyssääntely varmistavat
osaltaan viranomaistoiminnan riippumattomuutta.
Etuuksien vastaanottaminen
Kun esimerkiksi yksityinen yritys on tarjoamassa kuntayhtymän henkilöstölle tai luottamushenkilölle matkaa tai lahjaa, sen hyväksyttävyyden
arvioinnissa keskeisenä arviointikriteerinä on se, voiko etuuden hyväksyminen tai lahjan vastaanottaminen olla omiaan heikentämään luottamusta viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen.
Suomessa ei ole olemassa euromääräistä rajaa kielletylle etuudelle, joten hyväksyttävyyden arviointi on aina tapauskohtaista. Pääsääntönä
on, että kuntayhtymä itse maksaa henkilöstönsä ja luottamushenkilöiden virkamatkat ja koulutukset.
Tarkemmat ohjeet etuuksien vastaanottamisesta löydät ohjeestamme
”Ulkopuolisten kustantamat matkat, koulutukset ja muut etuudet” (liite
2).
Sivutoimet ja kilpaileva toiminta
Sivutoimia koskevan lupa- ja ilmoitusmenettelyn tarkoituksena on huolehtia siitä, että työtehtävät tulevat asianmukaisesti hoidetuksi niin työn
määrän kuin erilaisten sidonnaisuuksienkin suhteen. Sivutoimilupa tarvitaan, jos sivutoimen hoitamiseen on tarkoitus käyttää työaikaa; sivutoimi-ilmoitus tehdään, jos sivutointa harjoitetaan työajan ulkopuolella.
Yksityiskohtainen ohjeistus löytyy sivutoimiohjeestamme (liite 3).
Esteellisyys
Esteellisyyssäännöksillä pyritään turvaamaan asioiden käsittelyn puolueettomuutta ja luottamusta päätöksenteon moitteettomuuteen. Mikäli
henkilöllä on sellainen suhde viranomaisessa käsiteltävään asiaan tai
asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa, hän on esteellinen eli jäävi.
Esteellinen henkilö ei saa osallistua hallintoasian käsittelyyn viranomaisessa. Käsittelyllä tarkoitetaan kaikkia sellaisia hallintomenettelyssä
suoritettavia toimia, jotka voivat jollakin tavoin vaikuttaa asiassa tehtävän päätöksen sisältöön.
Tarkemmin esteellisyysperusteista, esteellisyyden ilmoittamisesta ja vaikutuksista esteellisyysohjeessamme (liite 4).
Rangaistavuus
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) ja rikoslain
(39/1889) mukaan virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava henkilö,
julkisyhteisön työntekijä tai julkista valtaa käyttävä henkilö ei saa pyytää, ottaa vastaan tai hyväksyä lahjaa, etua, lupausta tai tarjousta itselleen tai toiselle, jos se voi heikentää luottamusta hänen toimintaansa tai
viranomaistoimintaan.
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Rikoslaissa viranomaistoiminnan puolueettomuutta turvaavat erityisesti
rikoslain 16 ja 40 lukujen lahjuksen antamista, ottamista ja lahjusrikkomusta koskevat rangaistussäännökset. Vastaanotettaessa kiellettyjä
etuuksia rangaistukset ja mahdolliset korvausvaatimukset kohdistuvat
aina kielletyn edun vastaanottaneeseen yksittäiseen henkilöön, eikä
työnantajaan.

5. Sopiva käytös, vastuullisuus ja vastuu
Kuntayhtymän henkilöstö ja luottamushenkilöt toimivat yleisen edun mukaisesti eivätkä tavoittele omaa yksityistä etua. Kuntayhtymän toiminnassa ei sallita väärinkäytöksiä tai vilpillistä toimintaa, eikä kuntayhtymän omaisuutta tai varoja saa käyttää oman edun tavoitteluun.
Käyttäytymisvaatimukset
Kunnallisista viranhaltijoista annetun lain mukaan viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Viranhaltijan on toimittava tehtävässään tasapuolisesti ja käyttäydyttävä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla.
Viranhaltijan on huolehdittava työturvallisuudesta siten kuin työturvallisuuslaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä viranhaltijan velvollisuudeksi säädetään.
Osa viranhaltijan velvoitteista ulottuu myös vapaa-ajalle. Näitä ovat esimerkiksi vaitiolovelvollisuus sekä velvollisuus käyttäytyä arvokkaasti ja
asiallisesti. Viranhaltijalla on samat perustuslailliset oikeudet kuin muillakin ihmisillä, mutta mitä korkeammassa asemassa viranhaltija on, sitä
enemmän hänen vapaa-ajan käytökseltään voidaan edellyttää.
Myös kuntayhtymän luottamushenkilöt toimivat virkavastuulla.
Vaikka työsuhteessa olevaan henkilöstöön ei sovelleta viranhaltijalakia,
työntekijällä on työsuhteeseen perustuva oikeudellinen vastuu. Työsopimuslain mukaan työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen
niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn
suorittamisesta. Työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä
on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa.
Työntekijän on noudatettava työtehtävien ja työolojen edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta sekä huolehdittava käytettävissään olevin
keinoin niin omasta kuin työpaikalla olevien muiden työntekijöiden turvallisuudesta.
Myös työntekijän osalta sopimaton käytös vapaa-ajalla voi johtaa työnjohdollisiin seuraamuksiin. Tällaisesta tilanteesta voisi olla kysymys, jos
työntekijä olisi syyllistynyt vapaa-ajalla rikokseen tai epäasialliseen käyttäytymiseen, jolla on yhteys työtehtävien hoitoon. Arvioinnissa noudatetaan voimassaolevaa lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä.
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Virkavastuu ja työntekijän oikeudellinen vastuu
Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Virkamies vastaa virkatoimiensa
lainmukaisuudesta. Hän on myös vastuussa sellaisesta monijäsenisen
toimielimen päätöksestä, jota hän on toimielimen jäsenenä kannattanut.
Esittelijä on vastuussa siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty, jollei
hän ole jättänyt päätökseen eriävää mielipidettään.
Jokaisella, joka on kärsinyt oikeudenloukkauksen tai vahinkoa virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan henkilön lainvastaisen toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi, on oikeus vaatia tämän tuomitsemista rangaistukseen sekä vahingonkorvausta julkisyhteisöltä taikka virkamieheltä tai muulta julkista tehtävää hoitavalta sen mukaan kuin lailla säädetään. Tätä syyteoikeutta ei kuitenkaan ole, jos syyte on perustuslain
mukaan käsiteltävä valtakunnanoikeudessa.
Myös työntekijä voi joutua rikosoikeudelliseen tai vahingonkorvausoikeudelliseen vastuuseen.

Maalittaminen ja muu epäasiallinen vaikuttaminen
Lain esitöissä (HE 226/2020 vp. laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n
muuttamisesta) määritellään maalittaminen:
Niin sanottu maalittaminen on vihapuheen eräs muoto. Nimitystä käytetään ilmiöstä, jossa keskustelupalstoilla tai muutoin sosiaalisessa mediassa julkisesti kehotetaan lähettämään loukkaavia tai uhkailevia viestejä
kohteelle, minkä seurauksena hänen yhteystietojaan, tietoja henkilökohtaisista oloista, perhesuhteista tai hänen kuvaansa jaetaan. Merkityksellistä on viestien suuri lukumäärä. Kehotus tai yllyttäminen voi johtaa
myös ilkivaltaan, asunnon tarkkailuun tai kohteen kuvaamiseen eri tilanteissa. Viranomaisiin kohdistettuna kyse voi olla myös virkatoimien
vuoksi tehdyistä perättömistä rikosilmoituksista tai kanteluista. Kyse on
järjestelmällisestä, joukkoistetusta uhkailusta tai vainoamisesta, jossa
toiminnan alkuunpanija tarkoituksellisesti osoittaa suorin kehotuksin tai
piiloilmaisuin näkemystensä tukijoille tulevan uhkailun tai muun häirinnän kohteen.
Kuntayhtymän toiminnassa ei suvaita maalittamista tai viranhaltijoiden
tai luottamushenkilöiden painostamista. Jokaisella, joka havaitsee sellaista omalla tai toisen kohdalla, on velvollisuus ilmoittaa siitä esimiehelle tai sisäiselle tarkastajalle. Lisäksi kaikista mahdollisista rikoksista
on tehtävä rikosilmoitus.
Kuntayhtymän sosiaalisen median ohjeistus on liitteenä 5.

6. Väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja käsittely
Valvonta
Kuntayhtymän toimintaan kohdistuu viranomaisten laillisuusvalvontaa ja
kuntayhtymän oman valvontajärjestelmän mukaista ulkoista ja sisäistä
valvontaa.
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Laillisuusvalvonta
Laillisuusvalvontaan sisältyy mm.
- oikeus kannella viranomaisen toiminnasta valtioneuvoston oikeuskanslerille, eduskunnan oikeusasiamiehelle ja aluehallintovirastolle
- muutoksenhakuoikeus viranomaisen yksittäisestä päätöksestä
Kuntayhtymän oma valvontajärjestelmä
Kuntayhtymän ulkoinen valvonta on kunnan toimivasta johdosta riippumatonta valvontaa (tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja), kun taas sisäinen valvonta on kiinteä osa jatkuva toiminnan ja talouden ohjausta ja
seurantaa. Eettisen ohjeen noudattamisen valvonta on luonteva osa sisäistä valvontaa.
Kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on liitteenä 6.
Kuntayhtymässä on sisäisen tarkastuksen toiminto, joka osaltaan auttaa
varmistamaan sisäisen valvonnan toimivuutta.
Sisäisen tarkastuksen toimintaohje on liitteenä 7.
Väärinkäytösten käsittely
Väärinkäytösten selvittäminen on ensisijaisesti esimiesten tehtävä. Henkilöstön on raportoitava havaitsemansa merkit mahdollisista väärinkäytöksistä tai rikkomuksista esimiehelleen. Mikäli ilmoittaja katsoo, ettei
voi ilmoittaa väärinkäytöksestä esimiehelleen, siitä voi ilmoittaa kuntayhtymän johdolle tai sisäiselle tarkastajalle.
Ilmiantokanava
Kuntayhtymä on vuoden 2021 aikana ottamassa käyttöön väärinkäytösten ilmiantokanavan. Kanavan käyttöönotto perustuu EU:n ns. whistleblower-direktiiviin, jonka tavoitteena on tehostaa EU:n talousarvioon
kohdistuvien petosten ja korruption ehkäisyä ja paljastamista sekä edistää
väärinkäytöksestä tai epäillystä väärinkäytöksestä ilmoittaneen henkilön
suojelua.
Direktiivin täytäntöönpano tehdään kansallisessa lainsäädännössä, joka
on keväällä 2021 vielä valmistelussa. Kanavan käyttöönoton valmistelu
kuntayhtymässämme etenee sitä mukaa, kuin kansallisen lainsäädännön yksityiskohdat selviävät.
Ilmiantokanavan hankintaa ja sen käyttöön liittyviä prosesseja valmistellaan yhteistyössä erityisvastuualueemme muiden sairaanhoitopiirien
kanssa. Ilmiantokanavan ilmoitusten käsittelyssä keskeistä on riippumattomuus ja sen vuoksi sisäinen tarkastus tulee olemaan keskeisessä
roolissa ilmoitusten vastaanotossa ja esikäsittelyssä.
Osallistava tehtävä esimiehille/henkilöstölle:
Tutustuttuanne tähän ohjeeseen ja ”Eettisyys ja korruptio kunnassa” asiakirjaan, vastatkaa seuraaviin kysymyksiin:
1. Mitkä ovat oman yksikön/oman tehtävän erityiset eettiset riskikohteet?
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2. Kuinka voidaan parantaa tietoisuutta omassa yksikössä/omassa tehtävässä eettisyyden riskikohteista?
3. Kuinka toimitaan omassa yksikössä/omassa tehtävässä, jos havaitaan väärinkäytöksiä?
Eettisyyden tulee olla jatkuvasti toimintaa ohjaavana periaatteena. Lisäksi suositellaan, että kukin viranhaltija, työntekijä ja esimies tarkastelee toimintansa eettisyyttä esimerkiksi edellä mainittuja kysymyksiä hyödyntäen ja suhtautuu eettisyyden toteutumiseen kehittävällä otteella.

7. Viestintäohjeet
Esimies vastaa omaa yksikköään koskevasta henkilöstölle suunnatusta
viestinnästä. Kuntayhtymän ulkoisesta eettisyysviestinnästä vastaa sairaanhoitopiirin johtajan johdolla yhtymäjohtoryhmä. Eettisyysviestinnässä noudatetaan muutoin kuntayhtymän yleisiä viestintäperiaatteita.

8. Liitteet
1. Korruptio ja eettisyys kunnassa (Kuntaliitto 2018)
2. Ulkopuolisten kustantamat matkat, koulutukset ja muut etuudet
10.4.2017
3. Sivutoimiohje 6.4.2017
4. Esteellisyysohje 20.12.2017
5. Sosiaalisen median ohjeistus, 7.2.2017
6. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje, 1.3.2020
7. Sisäisen tarkastuksen toimintaohje, 21.3.2017
Liitteitä päivitettäessä ajantasainen versio liitetään tähän ohjeeseen, jolloin eettisen ohjeistuksen kokonaisuus pysyy ajan tasalla.
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Alkusanat
Kunnallishallinnon etiikasta puhutaan silloin, kun lainsäädäntö ei yksiselitteisesti
ratkaise kaikkia eteen tulevia ongelmia. Eettisyyden arviointi alkaa siitä, mihin laki
loppuu, ja lainsäädäntö asettaa päätöksenteolle pelkästään reunaehdot. Eettisesti kestävä kunnallinen päätöksenteko on sekä lainmukaista että yhdessä sovittuja arvoja
toteuttavaa.
Eettiset kysymykset ovat entistä useammin julkisen keskustelun kohteena. Niiden
merkitys on korostunut yhteiskunnallisten ja lainsäädännöllisten muutosten sekä digitalisaation myötä.
Eettiset ohjeistukset ovat kunnissa edelleen harvinaisia, ja kunnat ovat toivoneet Kuntaliitolta eettisyyttä käsittelevää julkaisua. Kuntaliitto toivoo tämän julkaisun myötä
eettisten ohjeiden yleistyvän kunnissa.
Kunnassa tulisi käydä keskustelua yhteisistä arvoista ja päätöksenteon pelisäännöistä.
Kunnan ei tulisi pelkästään määrittää omia eettisiä periaatteitaan vaan myös sitoutua
näihin periaatteisiin ja seurata niiden toteutumista käytännössä. Eettisesti toimivassa
organisaatiossa henkilöstö voi paremmin ja toiminta on tehokasta. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden resurssit suuntautuvat oikeisiin asioihin, eikä aika kulu
eri suuntiin vetämiseen. Viranhaltijoilla ja luottamushenkilöillä onkin tärkeä asema
eettisten periaatteiden toteuttamisessa käytännössä.
Kunnan toiminta ei rajoitu pelkästään sen sisäiseen hallintoon ja päätöksentekoon.
Eettinen näkökulma tulee ottaa huomioon kaikessa kunnan toiminnassa, kuten esimerkiksi kunnan tytäryhteisöissä.
Julkaisussa tuodaan esiin kunnallishallinnon perusarvot sekä niistä johdetut kunnallisen päätöksenteon periaatteet. Julkaisu on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien
henkilöstön sekä luottamushenkilöiden käyttöön. Tekstissä käytetään nimityksiä luottamushenkilöt ja viranhaltijat. Ohjeet soveltuvat useimmiten myös muihin kunnan
palveluksessa oleviin henkilöihin.
Ensimmäisessä luvussa käsitellään epäeettisen toiminnan ja korruption määritelmiä
sekä korruption ilmenemismuotoja kuntasektorilla. Eettisyyden arviointia käytännössä on havainnollistettu esimerkkitapauksilla omassa luvussaan. Toimenpiteitä eettisyyden edistämiseksi kunnassa käsitellään luvun lopussa.
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Toisessa luvussa käydään läpi kunnan valvontajärjestelmää. Lisäksi kerrotaan, millaisilla sisäisen tarkastuksen välineillä kunnan eettisten periaatteiden noudattamista
voidaan seurata ja millaisia välineitä on olemassa väärinkäytösten raportoimiseen.
Kolmannessa luvussa käsitellään kunnan eettisiä periaatteita. Kunnallishallinnon eettiset periaatteet voidaan johtaa pitkälti lainsäädännöstä, joka määrittää kuntien toiminnalle vähimmäiskriteerit.
Neljännessä luvussa on listattuna aineistoa ja nettisivuja, joista löytyy lisätietoa eettisyydestä ja korruptiosta.
Lopussa on liitteenä eettisten ohjeiden malli, jonka avulla jokainen organisaatio voi
luoda omat eettiset ohjeensa. Liitteenä on myös lista jo olemassa olevista eri ammattikuntia koskevista eettisistä periaatteista ja ohjeista.
Tässä julkaisussa ei käsitellä tarkemmin etuuksien vastaanottamista ja vieraanvaraisuutta sidosryhmäyhteistyössä. Kuntaliitto on julkaissut aihetta koskevan yleiskirjeen
Ohje vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista (21.6.2017).
Julkaisun kirjoittamisesta on vastannut Saija Haapalehto. Sisällön työstämiseen ovat
osallistuneet Kuntaliiton korruptionvastaisen työryhmän jäsenet.
Helsingissä 4.10.2018
Saija Haapalehto

4

Valtuusto 21.09.2021 § 41 Liite 4

1 Korruptio käsitteenä
ja sen ilmeneminen
kuntasektorilla
1.1

Epäeettisen toiminnan ja korruption määritelmä

Etiikka selvittää ihmisten tekojen, pyrkimysten ja arvostusten hyväksyttävyyttä tai
tuomittavuutta. Pohjimmiltaan etiikassa on kysymys moraalista eli valinnoista oikean
ja väärän, hyvän ja pahan, oikeuksien ja velvollisuuksien suhteen. Etiikka määrittelee
sen, miten toimia oikein.
Korruption määritelmä on varsin laaja, ja sillä voidaan tarkoittaa monia eri asioita.
Korruptiolla tarkoitetaan vallan ja vaikutusvallan väärinkäyttöä; lainvastaista, moitittavaa ja epäeettistä toimintaa. Laajan määritelmän mukaan korruptiota on myös
esimerkiksi velvollisuuksien laiminlyönti ja huono johtaminen. Kaikki korruptioksi
määriteltävä toiminta ei ole rikoslain mukaan rangaistavaa. Korruption erilaisia esiintymismuotoja voivat olla esimerkiksi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Virka-aseman väärinkäyttö, lahjonta, lahjusten ottaminen ja pyytäminen
Petos, kavallus, varastaminen, yhteisten varojen väärinkäyttö
Uhkailu ja väkivallalla pakottaminen
Luottamuksellisen tiedon väärinkäyttö
Suosinta ja suosikkijärjestelmän ylläpito
Lakien ja määräysten kiertäminen
Tosiasioiden vääristely
Laiton seuranta ja tarkkailu
Velvollisuuksien laiminlyönti ja asioiden viivyttely
Huonon hallinnon suojelu ja salailu
Välinpitämätön johtamistyö
Epäreilujen ja epäasiallisten keinojen käyttäminen alaisiin.

Joskus kuulee puhuttavan myös rakenteellisesta korruptiosta. Rakenteellinen korruptio
on järjestelmille ja instituutioille tyypillinen korruption muoto, joka hyödyntää laillisissa rakenteissa olevia mahdollisuuksia. Rakenteellisen korruption piirteitä esiintyy
esimerkiksi poliittisissa virkanimityksissä, poliittisessa rahoituksessa, julkisissa hankinnoissa sekä epävirallisissa päätöksentekoverkostoissa (ns. hyvä veli -verkostot).
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Korruptiolla on yhteiskunnalle useita haitallisia seurauksia. Korruptio heikentää kansalaisten perusoikeuksia, lisää eriarvoisuutta ja hidastaa taloudellista kehitystä. Korruptio vähentää ihmisten luottamusta demokratiaan ja päätöksentekijöihin.

1.2

Korruption esiintyminen Suomessa

Tutkimusten mukaan Suomi on yksi maailman vähiten korruptoituneista maista.
Korruption vähäisyyttä Suomessa on selitetty muun muassa oikeusjärjestelmämme
luotettavuudella, demokratialla, poliittisella vakaudella, päätösten muutoksenhakukelpoisuudella ja laajalla sananvapaudella. Hallintoamme ohjaavat oikeusperiaatteet,
kuten avoimuus, yhdenvertaisuus, suhteellisuus ja objektiivisuus.
Korruptiosta vapaita maita ei kuitenkaan ole, ja tämä pätee myös Suomeen. Suomessa
esiintyvästä korruptiosta tiedetään melko vähän. Korruptio on pääosin piilorikollisuutta, ja tarkastelemalla pelkästään poliisin tilastoja ei saada riittävän kattavaa kuvaa
maamme korruptiotilanteesta.
Korruptiota esiintyy yhteiskunnan kaikilla tasoilla sekä monella alalla. Tutkimusten
mukaan keskeisimmät riskialueet ovat rakennusala, julkiset hankinnat ja tarjouskilpailut, yhdyskuntasuunnittelu sekä poliittinen rahoitus ja päätöksenteko.
Näkyvää ns. katutason korruptiota (kuten lahjontaa) ei Suomessa juurikaan ilmene.
Suomessa esiintyvälle korruptiolle on usein ominaista se, että toimitaan muodollisesti
lain mukaan mutta silti epäeettisesti. Tyypillisimpiä korruption muotoja ovat suosinta, hyvä veli -verkostot, luottamusaseman väärinkäyttö ja virkavelvollisuusrikkeet.
Hyvä veli -verkostolla tarkoitetaan epäeettistä verkostoitumista, jossa ajetaan kohtuuttomia keskinäisiä etuja. Verkoston toiminta muuttuu salaiseksi ja vastuullista asemaa
käytetään väärin. Verkoston jäsenten lojaalisuus perustuu vastavuoroisuuteen, kiitollisuudenvelkaan ja suosintaan. Epäeettinen verkostoituminen voi liittyä esimerkiksi
kartelleihin tai julkisista tarjouskilpailuista sopimiseen.
Eettiseen kehitystyöhön, koulutukseen ja organisaatiokohtaisten hyvien käytänteiden
määrittämiseen kannattaa panostaa alhaisen korruption maissa. Avainasemassa korruption ehkäisemisessä ovat avoimuuden, läpinäkyvyyden ja tietoisuuden lisääminen,
valvonnan ja raportoinnin tehokkuus sekä eettiset ohjeistukset.

1.3

Korruption riskikohteet kunnassa

Kuten todettu, riskialueita korruptiolle ovat rakennusala, julkiset hankinnat ja tarjouskilpailut, yhdyskuntasuunnittelu sekä poliittinen rahoitus ja päätöksenteko. Kaikki
edellä mainituista toimialoista koskevat myös kuntasektoria. Seuraavissa kappaleissa
on lueteltu tilanteita, jotka voivat aiheuttaa epäeettistä tai korruptiivista toimintaa eri
toimialoilla kunnassa.
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1.3.1

Julkiset hankinnat

• Kilpailuttamatta jättäminen
• Hankinnan kohteen määrittely siten, että tiettyä tarjoajaa suositaan vailla perusteluja

• Lahjusten tarjoaminen ja vastaanottaminen
• Päätöksentekijät pyrkivät saamaan etuja itselleen tai lähipiirilleen osana kilpailu•
•
•
•

tusta
Esteellisyystilanteiden huomiotta jättäminen
Hankintasopimuksen laajentaminen tai muuttaminen ilman perustetta
Tilaukset tai lisälaskut ilman todellista tilaustarvetta
Kilpailun välttäminen tarjouskartellitilanteessa

1.3.2

Maankäyttö ja rakentaminen

• Lahjusten tarjoaminen ja vastaanottaminen
• Maanomistajien epäasiallinen suosiminen (esim. kaavoitusaloitteet, tontinluovutus)
• Ammattivalittajat ja kunnan/rakennuttajan kiskonta
• Esteellisyys ja päätöksentekijän omat intressit päätöksenteossa
• Lisätyöt
1.3.3

Poliittinen toimintaympäristö

• Poliittiset virkanimitykset ja virkojen kelpoisuusehtojen räätälöinti tietylle henkilölle sopivaksi
• Päättäjiä siirtyy politiikasta suoraan liike-elämän palvelukseen (ns. pyöröovi-ilmiö)
• Peitelty vaalirahoitus
• Päättäjien kaksoisroolit

1.4

Esimerkkejä eettisyyden arvioinnista käytännössä

• Hankintaprosessin aikana tai muuten sen yhteydessä yksi tarjouksen jättäjistä
antaa hankinnasta päättävälle viranhaltijalle viinipullon ja konvehtirasian.
HUOMIOITAVAA:
»»Onko lahja arvokas?
»»Lahja annetaan kesken kilpailutusprosessin.
»»Antajana on hankintaprosessiin osallistuva toimija.
»»Lahja annetaan hankinnasta päättävälle viranhaltijalle.
»»Millaisen vaikutelman lahjojen vastaanottaminen antaa?
»»Luottamus viranhaltijan puolueettomuuteen saattaa horjua.
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• Valtuutettu ei periaatteellista syistä halua osallistua kunnan kouluverkkoa koskevaan päätöksentekoon ja ilmoittaa poissaolostaan puheenjohtajalle.
HUOMIOITAVAA:
»»Valtuutetulla ei ole tosiasiallista estettä osallistua kokoukseen.
»»Valtuutettu ei ole päätöksenteossa esteellinen.

• Kunta on yrityksen kanssa tehdyssä sopimuksessa sopinut, että sopimus on kokonaan salassa pidettävä, eikä siitä luovuteta tietoja ulkopuolisille.
HUOMIOITAVAA:
»»Viranomainen ei voi julistaa asiakirjaa tai sen osaa salassa pidettäväksi,
vaan salassapitoon on oltava laintasoinen peruste.
»»Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, ellei niiden salassapidosta ole
säädetty laissa.

• Kunnalla on lakimiehen virka avoinna. Viraston päällikkö mainitsee asiasta serkulleen ja kehottaa häntä hakemaan tehtävää. Viraston päällikön serkku valitaan
virkaan.
HUOMIOITAVAA:
»»Oliko valittu henkilö pätevä tai pätevin ehdokas?
»»Oliko viraston päällikkö mukana päättämässä rekrytoinnista?
»»Vaikuttiko päällikkö muulla tavalla rekrytointiprosessiin?

• Perhetuttu tai sukulainen ottaa yhteyttä päiväkodin johtajaan ja ilmoittaa hoitopaikan tarpeesta ja kyselee tietoja ”hyvistä päiväkodeista”. Päiväkodin johtaja järjestelee asiat siten, että hakija saa paikan sieltä, mistä haluaa, haluttuna ajankohtana ohittaen muita vastaavaan toimipisteeseen hakeneita.
TAI
Lautakunnan jäsen haluaa lapsensa tiettyyn kouluun. Lautakunnan jäsen pyytää
muista kuntalaisista poikkeavaa päätöksentekoa asemansa perusteella, tai koulunmääräytymisperusteita muokataan siten, että toiveen mukainen koulupaikka järjestyy.
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HUOMIOITAVAA:
»»Onko toiminta puolueetonta?
»»Toteutuuko lasten yhdenvertainen kohtelu?
»»Onko noudatettu toimintaa koskevaa lainsäädäntöä?
»»Onko toimintatapa kunnan ohjeiden ja periaatteiden mukainen?

1.5

Eettisyyden edistäminen kunnassa

Eettinen hallinto ei toimi ilman yhdessä sovittuja arvoja. Organisaation johdolla on
korostunut rooli yhteisten arvojen toteuttajana. Organisaation ylimmän johdon tulee
luoda organisaatioon johtamisfilosofia, joka on myös perusta organisaatiossa noudatettaville arvoille. Johdon tulisi huolehtia eettisten näkökulmien esille tuomisesta ja
säännöistä sopimisesta, väärinkäytöksiin puuttumisesta ja seurauksista.
Seuraavilla toimenpiteillä voidaan edistää eettisesti kestävää toimintaa organisaatiossa:

• Johdon omalla käytöksellään antama esimerkki ja johtamisosaamisen lisää•
•
•
•
•
•

minen
Henkilöstön ja luottamushenkilöiden kouluttaminen
Sisäinen tarkastus
Eettisistä periaatteista keskusteleminen
Arvojen määritteleminen ja niistä tiedottaminen
Eettisten ohjeiden laatiminen
Etiikasta vastaavan henkilön nimeäminen organisaatiossa.

Eettisten periaatteiden jalkautus organisaatiossa voi tapahtua koulutuksen kautta tai
esimerkiksi henkilöstölle tehtävänä tenttinä. Eettisten periaatteiden ja toimintaohjeiden tulee olla henkilöstön saatavilla, ja ne on pidettävä ajan tasalla.
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2 Kunnan toiminnan
valvonta
2.1

Kunnan toimintaympäristö

Kuntakonserni sisältää kunnan oman organisaation mukaan lukien kunnan liikelaitokset sekä yhteisöt, joissa kunnalla on määräysvalta.
Kuntakonserniin kuuluvat myös yhteisöt, joissa kunnan tytäryhteisöt käyttävät määräysvaltaa. Esimerkiksi kunnan kokonaan omistaman energiaosakeyhtiön perustama
ja omistama jakeluyhtiö kuuluu kuntakonserniin. Kunnan tytäryhteisöjä voivat olla
yksityisoikeudellisten yhteisöjen lisäksi kuntayhtymät.
Valtuusto päättää kunnan omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Hallitus vastaa kunnan toiminnan omistajaohjauksesta. Konsernijohto vastaa kuntakonsernissa konserniohjauksesta eli omistajaohjauksen toteuttamisesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä valtuuston päätösten mukaisesti. Konsernijohtoon kuuluvat
kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari ja muut hallintosäännössä määrätyt
viranomaiset.
Omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä
myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Toimenpiteet
voivat liittyä mm. perustamissopimuksiin, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville
henkilöille tai muuhun kunnan määräysvallan käyttöön. Konserniohjeessa määritellään menettelytavat, joilla omistajaohjaus tapahtuu.
Säätiöt eivät ole yhteisöjä. Kunnalla voi kuitenkin olla oikeus nimittää tai erottaa
enemmistö säätiön toimielimen jäsenistä, ja siten kunnalla voi olla määräysvalta myös
säätiössä. Kunnan tytäryhteisöjä koskevia säännöksiä sovelletaan myös kunnan määräysvaltaan kuuluviin säätiöihin.
Kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi kunnan
osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä kunnan muun omistukseen, sopimuk
seen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan.
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2.2

Laillisuusvalvonta ja valtion toteuttama valvonta

Kunnan hallintoon kohdistuva yleinen valtionvalvonta perustuu pääasiassa kun
nallisvalitukseen sekä yleisten laillisuusvalvojien, eli valtioneuvoston oikeuskanslerin
ja eduskunnan oikeusasiamiehen, toimintaan. Aluehallintovirasto voi kantelun perusteella tutkia, onko kunta toiminut voimassa olevien lakien mukaisesti.
Erityislainsäädännössä on kunnan eri hallinnonaloja koskevia tarkempia säännöksiä,
joissa valtion viranomaisen toimivalta ulottuu pidemmälle kuin kuntalaissa. Kunnan
eri hallinnonaloilla valtion viranomaisilla on oikeus ohjata ja valvoa kunnan ja sen
viranomaisten toimintaa. Ohjaus- ja valvontavallan on tällöin perustuttava nimenomaiseen säännökseen.
Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelystä ja
poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa olevan kunnan selvitysmenettelystä on
säädetty erikseen kuntalaissa.

2.3

Kunnan valvontajärjestelmä

2.3.1

Ulkoinen ja sisäinen valvonta

Kunnalla itsellään on lähtökohtaisesti vastuu valvonnan järjestämisestä. Kunnan toiminnan ja talouden valvontajärjestelmä muodostuu ulkoisesta ja sisäisestä valvonnasta. Ulkoinen valvonta on kunnan toimivasta johdosta riippumatonta valvontaa,
kun taas sisäinen valvonta on kiinteä osa jatkuvaa toiminnan ja talouden ohjausta ja
seurantaa.
Ulkoinen valvonta jakaantuu tarkastuslautakunnan arviointiin ja lakisääteiseen tilintarkastukseen. Sisäinen valvonta on osa päivittäistä johtamista, jonka apuna johto voi
käyttää sisäistä tarkastusta.
Sisäinen valvonta on johtamisen ja hallinnon osa, jonka avulla johto saa organisaation
toimimaan haluamallaan tavalla ja joka tuottaa johdolle riittävästi tietoa organisaation tilasta ja aikaansaannoksista. Sisäisen valvonnan päätavoitteena on niiden riskien
hallinta, jotka uhkaavat toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Kunnan
sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä on kuntalain mukaisesti vastuussa kunnanhallitus.
2.3.2

Sisäinen tarkastus

Sisäisen valvonnan toteuttamisessa johto voi käyttää apunaan sisäistä tarkastusta, jolla
varmistetaan sisäisen valvonnan toimivuus. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on selvittää johdolle, onko organisaation toiminta tavoitteiden, päämäärien ja toimintaperiaatteiden sekä säädösten ja määräysten mukaista. Sisäinen tarkastus tukee toiminnan
taloudellisuutta ja tuloksellisuutta sekä johtamis- ja hallintojärjestelmän kehittämistä.
Sisäisellä tarkastuksella on myös tärkeä rooli kunnan eettisyyden arvioinnissa.
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2.3.3

Eettisyyden arviointi

Sisäisellä tarkastuksella on mahdollista eettisyyden arvioinnissa teettää kysely henkilöstölle tai organisaation eri tasoille. Arviointimuotona käytetään toteamuksia, joihin
vastaaja ottaa kantaa. Arviointi voi kohdistua tiettyyn sisäisen tarkastuksen osioon,
esimerkiksi johtamistapaan ja valvontakulttuuriin, johtamisen vastuullisuuteen, henkilöstöön jne.
2.3.4

Väärinkäytösten raportointi

Väärinkäytösten selvittäminen on ensisijaisesti esimiesten tehtävä. Henkilöstön on
raportoitava havaitsemansa merkit mahdollisista väärinkäytöksistä tai rikkomuksista
esimiehelleen tai muulle organisaation osoittamalle taholle.
2.3.5

Ilmiantokanava

Väärinkäytösten paljastumisen helpottamiseksi kunnassa on mahdollista ottaa käyttöön ilmiantokanava, jossa väärinkäytöksistä voi raportoida. Ilmiantokanava toimii
kunnan sisäisen tarkastuksen työkaluna. Kanava voidaan ottaa käyttöön pelkästään
henkilöstön sisäisesti tai organisaation ulkopuolisillekin avoimena toimintona. Ilmoituksia voidaan ottaa vastaan esimerkiksi puhelimitse, sähköpostitse, nettisivujen
kautta tai henkilökohtaisesti etukäteen nimetylle henkilölle.
Ilmiantokanavan etuna voidaan pitää sitä, että sen avulla mahdollisista väärinkäytöksistä voidaan saada tehokkaammin tietoa ja mahdollisesti myös aikaisemmassa
vaiheessa. Kanavaa perustettaessa kunnan tulee kuitenkin varata riittävät henkilöstöresurssit ilmoitusten käsittelemiseen. Ilmoitusten käsittelyprosessien tulee olla ennalta
määriteltyjä.
Tietosuojavaltuutetun toimisto on linjannut, että henkilötietoja käsitellessä ilmiantojärjestelmien yhteydessä rekisterinpitäjän tulee tehdä Euroopan yleisen tietosuojaasetuksen 35 artiklan mukainen vaikutustenarviointi.
Suomessa ei ole ilmiantokanavaa koskevaa erityislainsäädäntöä, joten ilmiantokanavaa
perustettaessa tulee ottaa huomioon voimassa oleva lainsäädäntö. Kunnan käsittelemiin ilmoituksiin ja niiden tekijöihin sovelletaan lähtökohtaisesti julkisuuslakia. Mikäli ilmoittaja on jättänyt ilmoitukseen yhteystietonsa, tiedot ilmoittajasta on annettava asianomaiselle pyydettäessä.
Komissio antoi 23.4.2018 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta. Direktiivin
tavoitteena ovat yhdenmukaiset vähimmäisvaatimukset unionin jäsenvaltioissa niiden
henkilöiden suojelulle, jotka ilmoittavat väärinkäytöksistä. Direktiivissä säädettäisiin
myös kuntatoimijoiden ja yritysten velvollisuudesta luoda oma sisäinen ilmiantokanavansa.
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3 Kunnan eettiset
periaatteet
3.1

Yleistä eettisistä periaatteista

Kunnallishallinnon eettiset periaatteet voidaan johtaa pitkälti lainsäädännöstä, joka
määrittää kuntien toiminnalle vähimmäiskriteerit. Lainsäädäntö muodostaa kuitenkin vain raamit eettiselle toiminnalle kunnassa.
Eettisillä ohjeilla tuodaan esiin kunnallishallinnon perusarvot sekä niistä johdetut
kunnallisen päätöksenteon periaatteet. Arvolla tarkoitetaan tärkeänä pidettyä asiaa tai
päämäärää. Etiikka tarkoittaa asioiden hyvyyden ja tekojen oikeellisuuden arvioinnin
periaatteita. Eettiset periaatteet ovat päätöksenteko- ja hallintotoiminnan ratkaistavana olevia arvoratkaisuja.
Eettisten periaatteiden lisäksi kunnan henkilöstön ja luottamushenkilöiden toimintaa
ohjaavat mm. virkamiesetiikka ja eri ammattiryhmien ammattietiikka (ks. liite),
hyvän hallinnon periaatteet, Kuntaliiton laatimat ohjeet (mm. suositus hyvästä hallitustyöskentelystä, ohjeet sisäistä valvonnasta ja tilintarkastuksesta) sekä kuntastrategioissa mainitut arvot ja periaatteet. Myös kansainväliset toimijat, kuten EU, OECD ja
YK, ovat laatineet eettisiä julkistuksia ja ohjeita.

3.2

Kunnallishallintoa sääntelevät lait

Kunnallishallinnon päätöksenteon rajat on asetettu lainsäädännössä. Perustuslaissa on
säädetty oikeudesta hyvään hallintoon, joka konkretisoituu hallintolain säännöksillä.
Kunnallishallinnon eettiset periaatteet linkittyvät muun muassa perustuslakiin, kuntalakiin, hallintolakiin, rikoslakiin, julkisista hankinnoista annettuun lakiin ja lakiin
viranomaisten toiminnan julkisuudesta.

3.3

Hyvän hallinnon periaatteet

Hallintolaissa säädetään hyvän hallinnon perusteista. Niihin kuuluvat muun muassa
hallinnon oikeusperiaatteet, jotka ohjaavat viranomaisen päätösharkintaa ja muuta
asian käsittelyä. Hyvän hallinnon perusteet on otettava huomioon kaikessa julkisen
hallinnon toiminnassa, ei vain hallintoasian käsittelyssä ja päätöksenteossa.
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Hallinnon oikeusperiaatteita ovat:

• Yhdenvertaisuusperiaate, joka velvoittaa tasapuoliseen kohteluun, johdonmukaisuuteen ja syrjimättömyyteen

• Tarkoitussidonnaisuuden periaate, jonka mukaan viranomaisella ei saa olla toiminnassaan vääriä vaikuttimia eikä harkintavaltaa saa käyttää väärin
• Objektiviteettiperiaate, joka edellyttää viranomaisilta asiallista ja puolueetonta
toimintaa
• Suhteellisuusperiaate, joka velvoittaa mitoittamaan keinot niin, ettei kenenkään oikeuksia tai etuja rajoiteta enempää kuin haitan tai vaaran poistaminen
edellyttää
• Luottamuksensuojaperiaate, joka on ennen muuta yksilön suojaa julkista valtaa
vastaan ja antaa yksityiselle oikeuden luottaa viranomaisen toiminnan oikeellisuuteen ja virheettömyyteen.
Hallinnon oikeusperiaatteet ovat ennen muuta oikeusturvasäännöksiä. Hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvat myös:

•
•
•
•

Palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus
Neuvontavelvollisuus
Hyvän kielenkäytön vaatimus
Viranomaisten yhteistyövelvoite.

Säännökset velvoittavat viranomaista järjestämään toimintansa niin, että hallinnossa
asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palveluita ja että viranomainen suorittaa tehtävänsä mahdollisimman tuloksellisesti.

3.4

Kunnallishallinnon arvot

Kunnallishallinnon arvot perustuvat edellä selostetun mukaisesti kunnan viranomaisten toimintaa ohjaavaan lainsäädäntöön. Myös kuntalain 1.2 § asettaa tietynlaisen arvoperustan kunnallishallinnolle: ”Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia
ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja
ympäristöllisesti kestävällä tavalla.” Kunnissa tulisi tämän lisäksi olla kunnan omien
käytäntöjen mukaisia arvoja. Kuntastrategialla onkin kunnan oman arvoperustan
määrittelyssä keskeinen merkitys.
3.4.1

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Kunta kohtelee kuntalaisia yhdenvertaisesti. Päätöksiä tehdessä samanlaisten tapausten tulee johtaa samanlaiseen ratkaisuun.
Kunta ei aseta ketään perusteettomasti eri asemaan toisiin nähden syntymäperän,
kansalaisuuden, uskonnon, sukupuolen, iän tai poliittisen tai ammattiyhdistystoi-
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minnan tai näihin verrattavan syyn vuoksi. Kunta kunnioittaa eri väestöryhmiin kuuluvien oman kielen ja kulttuurin säilyttämistä sekä kaikkien asukkaiden kulttuurisia
oikeuksia.
Kunta edistää toiminnallaan naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Henkilöstöä
palkattaessa pääsääntö on, ettei ketään suosita sukupuolen perusteella vaan pätevyys
ja soveltuvuus tehtävään ratkaisevat. Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan
toimielimissä (lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja) on sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Kunnan työpaikoilla ei sallita työpaikkakiusaamista, sukupuolista, rasistista tai seksuaalista häirintää eikä muutakaan sopimatonta käytöstä.
Kunnan tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja alueen kestävää kehitystä
demokraattisia menettelytapoja noudattaen. Päätöksenteossa otetaan huomioon kustannus- ja ympäristövaikutukset. Kunnan toimialaan ei kuulu yritysriskien ottaminen
eivätkä sitoumukset, jotka vaarantavat kunnan toiminnan jatkuvuuden.
Yrityksiä kohdellaan tasapuolisesti. Kunta kohtelee sidosryhmiään yhdenmukaisten
periaatteiden mukaan ja pitää lähtökohtana, että myös ne kunnioittavat kunnan hyväksymiä eettisiä periaatteita. Viranomaistoimintaa ei käytetä hyväksi kunnan oman
liiketoiminnan edistämisessä.
3.4.2

Luottamus

Viranomainen käyttää toimivaltaansa yksinomaan siihen tarkoitukseen, johon se on
annettu. Asiat valmistellaan ilman että jonkin yksittäisen henkilön, yrityksen tai yhteisön etua korostetaan yleisen edun kustannuksella. Viranomaisen toiminnan ja hallintopäätösten ratkaisujen tulee olla objektiivisesti ja asiallisesti perusteltavissa. Päätökset perustuvat tosiasioihin, ja tosiasiat arvioidaan puolueettomasti.
Kunta pyrkii toiminnallaan lisäämään kuntalaisten luottamusta päätöksenteon asianmukaisuuteen ja puolueettomuuteen. Kunnan toiminnan tulee objektiivisesti arvioiden täyttää hyvän hallinnon vaatimukset.
Päätöksenteossa huolehditaan asioiden riittävästä selvittämisestä ja asianosaisten kuulemisesta. Päätökset perustellaan ja ilmoitetaan, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun, sekä mainitaan sovelletut säännökset.
Hallintotoimen ankaruusaste sopeutetaan toimen yleisen laadun ja kulloinkin kysymyksessä olevan intressin tärkeyden mukaiseksi.
Kunnan henkilökunta on ammattitaitoista ja asiantuntevaa. Henkilöstöä valittaessa
tavoitteena on löytää kuhunkin tehtävään paras ja kyvykkäin henkilö. Henkilökunnan
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tulee hoitaa tehtävänsä asianmukaisella tavalla ja viivytyksettä. Toiminnan ja laadun
tulee olla kilpailukykyistä.
Esimiesten tehtävänä on huolehtia, että jokainen tietää, mitä häneltä työssään edellytetään. Ylimmillä virkamiehillä on vastuu yksikkönsä tulostavoitteiden toteutumisesta.
Luottamushenkilöt edistävät kunnan ja sen asukkaiden etua sekä toimivat luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.
3.4.3

Avoimuus

Kunnan viestintä on avointa, ajankohtaista, ennakoivaa ja totuudenmukaista, ja sen
tulee antaa kuntalaisille, joukkoviestimille, viranomaisille ja muille sidosryhmille riittävät tiedot päätöksenteosta ja palveluista.
Kunnan viranomaisen asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia. Ainoastaan laissa säädetyt tiedot ovat salassa pidettäviä. Kunta huolehtii asiakirjojen ja tietojen asianmukaisesta saatavuudesta. Kuntalaisten ja asiakkaiden tiedot käsitellään niitä koskevien
säädösten mukaisesti yksityisyyden suojaa kunnioittaen.
Kunnan organisaation sisällä lähtökohtana on hyvä tiedonkulku. Avoin keskustelu
edistää asioiden ja epäkohtien ratkaisemista. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat osa avoimuutta.
Kunnan viestinnän sosiaalisessa mediassa tulee olla suunnitelmallista ja säännöllistä,
eikä viestinnän tule olla riippuvainen pelkästään yksittäisestä työntekijästä.
Kunnallisten toimielinten kokoukset valtuustoa lukuun ottamatta ovat kunnassa lähtökohtaisesti suljettuja. Suljetun kokouksen keskustelut ovat aina luottamuksellisia.
Hyvän hallintokäytännön mukaista ei ole paljastaa ulkopuolisille suljetussa kokouksessa käytyjä keskusteluja.
Kunnan henkilökunta ja luottamushenkilöt ovat vaitiolovelvollisia tehtävässään tietoonsa tulleista salassa pidettävistä tiedoista ja asiakirjoista.
3.4.4

Puolueettomuus ja riippumattomuus

Kunnan luottamushenkilöt ja henkilöstö toimivat yleisen edun mukaisesti eivätkä
tavoittele omaa yksityistä etua.
Päätöksenteon tulee tapahtua ennalta määriteltyjen, yleisesti hyväksyttävien ja tasapuolisten periaatteiden mukaan. Jos käsiteltävänä olevaan asiaan liittyy seikka, joka
voi aiheuttaa puolueettomuuden vaarantumisen, henkilö on esteellinen eikä voi osal-
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listua asian käsittelyyn. Henkilöllä on ensisijaisesti itsellään vastuu esteellisyytensä
arvioimisessa. Esteellinen henkilö ei voi ottaa osaa päätöksenteon mihinkään käsittelyvaiheisiin.
Läpinäkyvyyttä edistetään kaikessa taloudellisessa toiminnassa korruption ja lahjonnan ehkäisemiseksi. Henkilökohtainen etu ei saa vaikuttaa millään tasolla päätöksentekoon. Toiminnan hyväksyttävyyden arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota
siihen, miltä toiminta näyttää ulkopuolisen silmin.
Kunnan henkilökuntaan kuuluvan tulee välttää sellaisia henkilökohtaisia sivutoimia
tai toimintaa, jotka voivat olla ristiriidassa heidän velvollisuuksiensa kanssa kuntaa
kohtaan. Kunnallishallinnon ylimmille viranhaltijoille on asetettu suuremmat vaatimukset riippumattomuuden ja puolueettomuuden suhteen.
Luottamusta turvaa viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden velvollisuus ilmoittaa
sidonnaisuuksistaan kuntalain mukaisesti. Henkilön tulee itse huolehtia siitä, että
hänen tekemänsä sidonnaisuusilmoitus on ajantasainen.
3.4.5

Asiakaslähtöisyys

Kunnan tavoitteena on palvelujen korkea laatu, vaikuttavuus, tehokkuus ja taloudellisuus. Kunta kerää ja ottaa vastaan palautetta ja arvioi säännöllisesti palvelujensa
laadun.
Päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä asukkaiden näkemykset otetaan huomioon. Kunta huolehtii siitä, että asukkailla on keinoja näkemystensä esiin tuomiseen. Kunta huolehtii, että kuntalaisilla ja palvelujen käyttäjillä on monipuoliset mahdollisuudet osallistua kunnan toimintaan.
Viranhaltija neuvoo kuntalaista julkisten palvelujen käytössä ja viranomaisen käsiteltävänä olevissa asioissa. Asiakkaita kohdellaan kunnioittavasti ja asianmukaisella tavalla. Asiakirjojen ja päätösten kieli on selkeää ja ymmärrettävää. Viestinnässä otetaan
huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet.
Asiakasta informoidaan asian käsittelystä. Asiat käsitellään ilman aiheetonta viivytystä.
3.4.6

Vastuullisuus

Virkavastuu tarkoittaa, että viranhaltija ja luottamushenkilö vastaavat toimiensa lainmukaisuudesta. Päätöstä vastaan äänestänyt tai eriävän mielipiteen ilmoittanut ei ole
vastuussa päätöksestä. Esittelijä on vastuussa hänen esittelystään tehdystä päätöksestä,
jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettä.
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Päätöksentekijän on oltava kulloinkin selkeästi todettavissa. Luottamushenkilöiden ja
viranhaltijoiden välisen työnjaon tulee olla selkeä.
Luottamustoimen hoitaminen ja päätöksentekoon osallistuminen on luottamushenkilön virkavelvollisuus. Ainoastaan este tai esteellisyys oikeuttaa henkilön jättämään
luottamustoimen hoitamatta. Toimielimen jäsenen ollessa estynyt tai esteellinen luottamustointa hoitaa varajäsen. Luottamushenkilön on ilmoitettava mahdollisesta poissaolostaan varajäsenelle, toimielimen puheenjohtajalle tai esittelijälle kunnan hallintosäännössä määrätyllä tavalla.
Kunnan toiminnassa ei sallita minkäänlaisia väärinkäytöksiä tai vilpillistä toimintaa,
eikä kunnan omaisuutta tai varoja saa käyttää oman edun tavoitteluun.
Kunnan työntekijä ei saa vaatia, ottaa vastaan tai hyväksyä lahjaa tai muuta etua, jolla
vaikutetaan tai pyritään vaikuttamaan taikka joka on omiaan vaikuttamaan hänen toimintaansa palvelussuhteessa. Luottamus voi vaarantua, vaikka taloudellinen tai muu
etu ei tosiasiallisesti vaikuttaisikaan henkilön toimintaan, jos se kuitenkin ulkopuolisen silmin saattaisi vaikuttaa niihin. Kielletyn etuuden rahallista arvoa ei ole määritelty. Esimiesten on huolehdittava, että työntekijät tuntevat kunnan ohjeet ulkopuolisten kustantamien matkojen ja muiden taloudellisten etujen vastaanottamisesta.
Kunta torjuu aktiivisesti harmaata taloutta ja edellyttää sitä myös sopimuskumppaneiltaan. Kunta on aktiivinen yhteistyössään verottajan, muiden kuntien, elinkeinoelämän ja kansalaisjärjestöjen kanssa, jotta kansallisesti ja kansainvälisesti voidaan ehkäistä harmaata taloutta.
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LIITE 1
Eettiset ohjeet
1. Johdon saatesanat

Johdon edustajan viesti, jossa kerrotaan johdon organisaatiolle asettamat eettiset tavoitteet. Viestissä kerrotaan, mitä varten ja kenelle ohjeet on laadittu sekä miten henkilöstö koulutetaan ja sitoutetaan eettisiin ohjeisiin.
Koko henkilöstön tulee tuntea eettiset periaatteet, ja esimiesten tulee varmistua siitä,
että periaatteita noudatetaan päivittäisessä työssä.
2. Arvot

Kohdassa luetellaan organisaation yhdessä sovitut ja noudatettavat arvot.
3. Valvonta

Ohjeistetaan, kenelle ja missä muodossa kunnassa ilmoitetaan väärinkäytösepäilyistä.
Kerrotaan, miten eettisten periaatteiden noudattamista seurataan organisaatiossa.
4. Eturistiriidat ja taloudellisten etuuksien vastaanottaminen

Ohjeistetaan organisaation menettelytavat liittyen sivutoimilupien hakemiseen ja
niiden ilmoittamiseen sekä lahjojen ja etujen vastaanottamiseen sekä vieraanvaraisuuteen. Kerrotaan, miten henkilöstön tulee toimia mahdollisissa eturistiriitatilanteissa.
5. Väärinkäytösten käsittely

Kuvataan menettelytavat tilanteissa, joissa lakeja, määräyksiä tai eettisiä ohjeita on
rikottu. Ohjeistetaan, miten organisaatio viestii väärinkäytösten selvittämisen yhteydessä.
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LIITE 2
Ammattiryhmien
eettisiä ohjeistuksia
Eri ammattiryhmien eettisiä ohjeistuksia ovat muun muassa:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Tietotekniikan ammattilaisen etiikan ohjeisto, Tietotekniikan liitto 2002
Eettiset säännöt, Sisäiset tarkastajat ry (IIA) 2000
Opettajan eettiset periaatteet, Opetusalan ammattijärjestö
Lastentarhanopettajan ammattietiikka, Lastentarhanopettajaliitto 2005
Psykologien ammattieettiset periaatteet, Psykologiliitto
Rehtorin huoneentaulu, Suomen Rehtorit ry 2018
Eettiset ohjeet, Suomen Lääkäriliitto 2014
Sairaanhoitajan eettiset ohjeet, Sairaanhoitajaliitto 1996
Eettiset ohjeet, Suomen Hammaslääkäriliitto
Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet, Talentia ry 2017
Lähihoitajan eettiset ohjeet, SuPer 2015
Terveydenhoitajan eettiset suositukset, Terveydenhoitajaliitto 2016
Eettiset ohjeet, Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry 2015
Lakimiehen eettiset ohjeet, Suomen lakimiesliitto 1995
Sihteerin eettiset ohjeet, Sihteeriyhdistys
Arkkitehdin ammattieettiset periaatteet, Suomen Arkkitehtiliitto 2003
Rakennusinsinöörin eettiset ohjeet, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto
Viestinnän eettiset ohjeet, ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry
Kirjastotyön eettiset periaatteet, Kirjastoalan etiikkatyöryhmä.
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Ulkopuolisten kustantamat matkat, koulutukset ja muut etuudet
Hyvään hallintoon kuuluu, että kansalaiset voivat luottaa viranomaisen
toimintaan ja sen riippumattomuuteen. Toiminnan on oltava puolueetonta ja sen on myös näytettävä puolueettomalta sidosryhmien ja kansalaisten näkökulmasta. Yksityisten yritysten virkamiehille ja julkisyhteisön työntekijöille tarjoamat edut annetaan harvoin pelkästään pyyteettömästä kohteliaisuudesta, vaan niihin liittyy yleensä pyrkimys liiketoiminnan edistämiseen.
Kun esimerkiksi yksityinen yritys on tarjoamassa kuntayhtymän henkilöstölle tai luottamushenkilölle matkaa, matkan hyväksyttävyyden arvioinnissa keskeisenä arviointikriteerinä on se, voiko etuuden hyväksyminen tai lahjan vastaanottaminen olla omiaan heikentämään luottamusta
viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) ja rikoslain
(39/1889) mukaan virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava henkilö,
julkisyhteisön työntekijä tai julkista valtaa käyttävä henkilö ei saa pyytää, ottaa vastaan tai hyväksyä lahjaa, etua, lupausta tai tarjousta itselleen tai toiselle, jos se voi heikentää luottamusta hänen toimintaansa tai
viranomaistoimintaan. Rikoslaissa viranomaistoiminnan puolueettomuutta turvaavat erityisesti rikoslain 16 ja 40 lukujen lahjuksen antamista, ottamista ja lahjusrikkomusta koskevat rangaistussäännökset.
Vastaanotettaessa kiellettyjä etuuksia kohdistuvat rangaistukset ja mahdolliset korvausvaatimukset aina kielletyn edun vastaanottaneeseen yksittäiseen henkilöön, eikä työnantajaan.
Sivutoimi- ja esteellisyyssääntely varmistavat osaltaan viranomaistoiminnan riippumattomuutta.
Suomessa ei ole olemassa euromääräistä rajaa kielletylle etuudelle, joten hyväksyttävyyden arviointi on aina tapauskohtaista.
Pääsääntönä on, että kuntayhtymä itse maksaa henkilöstönsä ja luottamushenkilöiden virkamatkat ja koulutukset. Ota huomioon henkilöstöhallinnon ohjeet matkustaminen ja matkakustannusten korvaukset sekä
henkilöstökoulutukset. Jos kuitenkin poikkeuksellisesti harkitaan ulkopuolisen kustantaman matkan tai koulutuksen vastaanottamista, noudatetaan tätä ohjetta.
1. Ulkopuolisten kustantamat täydennyskoulutukset ja virkamatkat
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Muilla kuin kuntayhtymän varoilla rahoitettavan matkan vastaanottamista harkittaessa on erityisesti otettava huomioon se, ettei yleinen luottamus kuntayhtymän henkilöstön tasapuolisuuteen vaarannu matkan
vastaanottamisen vuoksi.
Tarjous täydennyskoulutuksesta tai matkasta ja sen rahoittamisesta on
osoitettava kuntayhtymälle, ei yksittäiselle henkilölle. Mikäli tarjous on
kuitenkin osoitettu yksittäiselle viranhaltijalle, tämän tulee saattaa asia
ao. päätöksentekijän ratkaistavaksi.
1.2 Matkalle osallistumisen harkinnassa huomioitavaa
Matkamääräyksen antajan tulee ensinnäkin arvioida matkan tarpeellisuus, kenen virka- tai työtehtäviin matkan tekeminen kuuluu, sekä matkan tarpeellisuus asianomaisen osallistujan tehtävien hoidon kannalta.
Ulkopuolisten kustantamien virka- tai koulutusmatkojen hyväksyttävyyttä
harkittaessa tulee ottaa huomioon esimerkiksi seuraavanlaisia seikkoja:
- ulkopuolisen tahon rooli suhteessa viranomaiseen,
- miksi kuntayhtymän ulkopuolinen taho kustantaa virkamatkoja tai
muita etuja,
- minkä arvoisia ne ovat,
- voivatko ne vaikuttaa tasapuolisuuteen virkatehtävien hoidossa,
- liittyykö matkaan kestitystä tai muuta oheistarjontaa,
- joutuuko viranhaltija kiitollisuudenvelkaan,
- mitä ulkopuolinen taho odottaa viranomaiselta: pyritäänkö lahjalla
tai edulla vaikuttamaan viranhaltijan, työntekijän tai luottamushenkilön toimintaan,
- onko kysymyksessä kilpailuasetelma.
Vähintään seuraavien edellytysten tulee täyttyä, jotta ulkopuolisen
tahon maksama matka tai koulutus voidaan hyväksyä:
- Matkalle ja koulutukselle on perusteltu syy.
- Matka tai koulutus liittyy matkalle osallistujan työtehtävien hoitamiseen.
- Matkalle tai koulutukseen osallistuminen ei saa vaarantaa ulkopuolisten tahojen luottamusta kuntayhtymän tasapuolisuuteen. Jos kuntayhtymässä on esimerkiksi vireillä hankinta, joka on kooltaan merkittävä tai jota matkalle osallistuja käsittelee, saattaa se vaarantaa
luottamuksen.
- Matka tai koulutus ei ole virkistysluontoinen, vaan siihen liittyy pääasiassa viranhaltijan työtehtäviin liittyvää ohjelmaa, joka on kirjattu
matkasuunnitelmaan.
- Matkan tai koulutuksen aikana mahdollisesti nautittava kestitys ja
muut edut ovat laadultaan tavanomaisia ja arvoltaan kohtuullisia.
Jos kaikki edellä mainitut edellytykset toteutuvat, voidaan ratkaisu tehdä
tapauskohtaisen kokonaisarvioinnin perusteella. Matkan tai koulutuksen
hyväksyttävyyttä kokonaisarvioinnissa voivat lisätä seuraavat seikat:
- Matkalle tai koulutukseen osallistuja on kutsuttu matkalle asiantuntemuksensa vuoksi ja hän pitää viralliseen ohjelmaan merkityn esitelmän tai alustuksen alaansa liittyvästä kysymyksestä.
- Matkan tai koulutuksen tarjoaja on julkisyhteisö ja kyseessä on esimerkiksi viranomaisten väliseen yhteistyöhön liittyvä kokous tai seminaari.
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Matkan tai koulutuksen hyväksyttävyyden voivat asettaa kyseenalaiseksi seuraavat seikat:
- Kuntayhtymä on tai voisi olla matkan tarjoajan asiakas.
- Matkan tai koulutuksen rahallinen arvo on merkittävä.
- Saman tahon kustantamia matkoja ja koulutuksia on runsaasti.
- Matkaan ja koulutukseen liittyy euromääräisesti merkittävää kestitystä ja muuta oheistarjontaa.
1.3 Päätös koulutukseen osallistumisesta tai virkamatkasta
Päätös oikeudesta osallistua ulkopuolisen tahon kustantamalle matkalle
ja koulutukseen tehdään viranhaltijapäätöksenä, josta käy ilmi
- ulkopuolinen rahoittaja
- matkan arvo
- matkan hyväksyttävyyden perustelut
- yksityiskohtainen matkasuunnitelma.
Viranhaltijapäätös toimitetaan tiedoksi osallistujalle, hänen lähiesimiehelleen ja sisäistä valvontaa varten päätöksen tekijän omalle esimiehelle.
Yksityiskohtaisesta matkasuunnitelmasta voidaan todeta matkan hyväksyttävyyteen vaikuttavat tekijät. Päätettäessä henkilön osallistumisesta
matkalle on hänen osaltaan kiinnitettävä huomiota saman ulkopuolisen
tahon kustantamien matkojen toistuvuuteen, arvoon, ohjelmaan ja toteuttamiseen.
2. Matkalle lähtijän oma vastuu ja harkinta etujen vastaanottamisessa
Matkalle lähtijän velvollisuus on tehdä Helmissä hakemus ulkopuoliseen
koulutukseen tai virkamatkahakemus. Hakemus tehdään sen jälkeen,
kun on tehty viranhaltijapäätös oikeudesta osallistua ulkopuolisen tahon
kustantamaan täydennyskoulutukseen tai matkalle. Matkalle lähtijän
esimies hyväksyy hakemuksen viranhaltijapäätöksen mukaisesti.
Päätös ei sinänsä poista yksittäisen viranhaltijan vastuuta toiminnastaan. Matkalle lähtijä vastaa siitä, ettei matka ole esimerkiksi rikoslain
lahjontasäännösten vastainen.
Ulkopuolisten kustantamille lounaille, päivällisille tai muihin tilaisuuksiin
voi matkan aikana osallistua, jos ne ovat tavanomaisia ja kohtuullisia,
eikä osallistuminen ole omiaan heikentämään luottamusta matkalle
osallistujan tai kuntayhtymän toiminnan tasapuolisuuteen. Tämän arviointi on matkalle osallistujan vastuulla. Hyväksyttävyyteen voi vaikuttaa
esimerkiksi se, onko kyse yleisestä mainos- tai suhdetoimintatilaisuudesta vai pyritäänkö tilaisuudessa vaikuttamaan työtehtäviin tai päätöksentekoon. Merkitystä on myös sillä, tarjotaanko etu jossakin tilaisuudessa suuremmalle joukolle vai yksittäiselle henkilölle. Epäselvissä tapauksissa edun vastaanottamisesta tulee pidättäytyä.
Oikeuskansleri on kehottanut jokaista virkamiestä kysymään itseltään
tällaisessa tilanteessa seuraavat kysymykset:
- Miksi minulle tarjotaan tällainen etuus?
- Millaisista motiiveista otan tarjouksen vastaan?
- Miltä asia näyttäisi julkisuudessa?
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Päivärahaa matka-ajalta voidaan maksaa vain, jos viranhaltijapäätöksessä on myönnetty oikeus laskuttaa päiväraha. Päiväraha on tarkoitettu työntekijälle tulevien ylimääräisten ruokailukustannusten korvaukseksi. Maksuton lounas ja päivällinen alentavat ulkomaan päivärahaa 50 %:lla, ja osapäivärahan alentamiseen riittää yksi ateria.
Matkalle lähtijän ja koulutukseen osallistujan tulee antaa maksajataholle
suostumus vastaanotettua etuutta koskevien tietojen julkistamiseen.
3. Lisätietoja

Tämä ohjeen laadinnassa on huomioitu seuraavat ohjeet:
-

-

Kuntaliiton yleiskirje 21/80/2005: Näkökohtia ulkopuolisten tahojen
kunnan henkilöstölle ja luottamushenkilöille kustantamista matkoista ja muista taloudellisista etuuksista
Valtiovarainministeriön ohje VM/1592/00.00.00/2010: Vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista
Valtiovarainministeriön ohje 10/2001: Ohjeet viraston ulkopuolisten
tahojen kustantamista matkoista
HUS:n pysyväisohje Ulkopuolisten kustantamat matkat, koulutukset
ja muut etuudet
PSHP:n ohjekirje vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista

Ohjeen soveltamiseen liittyviin kysymyksiin vastaavat hallintojohtaja
Miia Luukko, p. 045 7734 5790 ja palvelussuhdepäällikkö Ulla Palttala,
p. 03 629 3243.
KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

HANNU JUVONEN
Hannu Juvonen
sairaanhoitopiirin johtaja

MIIA LUUKKO
Miia Luukko
hallintojohtaja
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Korvaa henkilöstöhallinnon ohjeen 5 / 2014

Sivutoimiohje
Terveydenhuollon toimintaympäristössä tapahtunut kehitys on muuttanut henkilöstön sivutoimien merkitystä ja niiden vaikutuksia sairaanhoitopiirien toimintaan siten, että sivutoimiin on tarpeen kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota.
Sivutoimilupa ja -ilmoitusmenettelyn tarkoituksena on huolehtia siitä, että työtehtävät tulevat asianmukaisesti hoidetuksi niin työn määrän kuin
erilaisten sidonnaisuuksienkin suhteen. Sivutoimilupa tarvitaan, jos sivutoimen hoitamiseen on tarkoitus käyttää työaikaa; sivutoimi-ilmoitus
tehdään, jos sivutointa harjoitetaan työajan ulkopuolella.
1

Viranhaltijat
Viranhaltijoiden osalta sivutoimiin sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia (VHL 304/2003). Viranhaltijan esteellisyydestä säädetään hallintolain 27-30 §:ssä ja kuntalain 52 §:ssä.
Viranhaltijalain 18 § mukaan:
”Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, joista viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin,
elinkeinon ja liikkeen harjoittamista.
Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka
edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien
hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa.
Lupa voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna. Lupa voidaan
peruuttaa, kun siihen on syytä. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla
kuulluksi ennen peruuttamista.
Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana
toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa.
Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä kilpailevan toiminnan
valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita 3 momentissa säädetty
huomioon ottaen ei voida pitää hyväksyttävinä.
Muusta kuin 2 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on
tehtävä ilmoitus työnantajalle. Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle
tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen
ja pitämisen 3 momentissa säädetyillä perusteilla.” (VHL 304/2003, 18
§) — Tässä kohdassa tarkoitetaan sivutointa, joita harjoitetaan työajan
ulkopuolella.
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2

Työsopimussuhteiset
Työsopimussuhteisten työntekijöiden oikeudesta pitää toista tehtävää
säädetään työsopimuslaissa (TSL 55/2001 3:3 §):
”Työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista
toimintaa, joka huomioon ottaen työn luonne ja työntekijän asema ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa työsuhteissa noudatettavan
hyvän tavan vastaisena kilpailutekona.
Työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä ryhtyä kilpailevan toiminnan
valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita 1 momentissa säädetty
huomioon ottaen ei voida pitää hyväksyttävinä.
Työnantaja, joka ottaa työhön henkilön, jonka tietää olevan 1 momentin
perusteella estynyt ryhtymästä työhön, vastaa työntekijän ohella aikaisemmalle työnantajalle aiheutuneesta vahingosta.” (TSL 55/2001, 3:3 §)

3

Sivutoimesta ilmoittaminen ja sivutoimiluvan hakeminen
Viranhaltijan ja työsopimussuhteisen työntekijän tulee ilmoittaa
työnantajalle palvelussuhteensa ulkopuolisista sivutoimista tai anoa sivutoimilupaa, jotta työnantaja voi arvioida mahdollisen esteellisyyden
ja/tai työnantajan toiminnalle aiheutuvaa vahingollisuutta.
Mikäli sivutoimen harjoittaminen tapahtuu työajan ulkopuolella, työnantajalle tulee tehdä sivutoimi-ilmoitus. Sivutoimi-ilmoitusta ei tarvitse
tehdä, jos kysymyksessä on tehtävä, johon työnantaja on määrännyt tai
esittänyt tai sivutoimi on merkitykseltään vähäinen (esim. yksittäinen
tehtävä), siihen ei käytetä työaikaa eikä sivutoimi liity sairaanhoitopiirin
toimialaan.
Sivutoimi-ilmoitus tulee tehdä esimerkiksi lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön yksityisvastaanotosta sekä toimimisesta yksityisen lääkäriaseman, sairaalan tai työvoimaa vuokraavan yrityksen
palveluksessa. Ilmoitus tulee tehdä myös, jos henkilö on määräävässä
asemassa joko yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa (ei palvelussuhteessa) tai toimii omistajana aktiivisesti edellä mainitun kaltaisissa
organisaatioissa. Selvyyden vuoksi todetaan, että sivutoimi-ilmoitus tulee tehdä myös hallituksen jäsenyydestä.
Mikäli sivutoimen hoitaminen edellyttää työajan käyttämistä, on haettava sivutoimilupaa.

4

Sivutoimi-ilmoitusten ja -lupien käsittely ja ratkaiseminen
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hallintosäännön 18 § määrittelee toimivallan sivutoimilupien ja -ilmoitusten käsittelyyn. Sivutoimesta tulee
tehdä ilmoitus johtajaylilääkärille, hallintoylihoitajalle, hallintojohtajalle,
palvelutuotantojohtajalle tai talous- ja tukipalvelujohtajalle. Mikäli sivutoimi haittaa työtehtävien asianmukaista hoitamista, ilmoituksen vastaanottaja voi kieltää sivutoimen pitämisen.
Johtajaylilääkärin, hallintoylihoitajan, hallintojohtajan, talous- ja tukipalvelujohtajan ja palvelutuotantojohtajan sivutointa koskevat asiat käsitte-
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lee sairaanhoitopiirin johtaja. Sairaanhoitopiirin johtajan osalta asiat käsittelee hallitus.
Mikäli sivutoimen hoitaminen edellyttää työajan käyttöä, sivutoimesta tulee tehdä päätöksentekoa varten hakemus. Päätöksen sivutoimiluvan
myöntämisestä tekee sama viranhaltija tai toimielin, joka ottaa vastaan
sivutoimi-ilmoituksen.
Sivutoimi-ilmoitusten ja -lupien ratkaisemiseksi arvioidaan:
 tuleeko viranhaltija/työntekijä esteelliseksi tehtävässään,
 vaarantaako sivutoimi luottamusta tasapuolisuuteen tehtävien hoidossa,
 haittaako sivutoimi tehtävien asianmukaista hoitamista tai
 onko kyseessä kilpaileva toiminta, joka ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa.
Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai rajoitettuna. Lupa voidaan myös peruuttaa, jolloin viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus tulla
kuulluksi. Täyttä työaikaa tekevä voi käyttää sivutoimen hoitamiseen
enintään keskimäärin 8-10 tuntia viikossa ja enintään 30 tuntia kuukaudessa.
Sivutoimi-ilmoitus ja –lupahakemus tehdään sairaanhoitopiirin lomakkeelle ja toimitetaan lähiesimiehelle lausuntoa varten. Sen jälkeen lähiesimies toimittaa lomakkeen päätöksentekijälle.
5

Tulkintaesimerkkejä
Perinteinen lääkärin yksityisvastaanottotoiminta siihen liittyvine pienimuotoisine diagnostisine ja hoidollisine toimenpiteineen ei lähtökohtaisesti ole sairaanhoitopiirin palvelutuotannon kanssa kilpailevaa toimintaa. Vastaanotolla voi hoitaa itse maksavia potilaita tai potilaita, joilla on
yksityinen vakuutus.
Yksityisvastaanotolla kirjoitettua lähetettä omaan sairaanhoitopiiriin ei
voi pääsääntöisesti itse käsitellä, vaan se on ohjattava toisen lääkärin
käsiteltäväksi, mikäli mahdollista. Sairaanhoitopiirin potilaita ei ole soveliasta ohjata omalle yksityisvastaanotolle.
Jos vastaanottotoiminta kuuluu sisältönsä puolesta sairaanhoitopiirin lakisääteisiin palveluihin ja yksityisen toiminnan volyymi on niin suuri, että
se ilmeisesti haittaa sairaanhoitopiirin toimintaa, myös yksityisvastaanottotoiminta katsotaan kilpailevaksi toiminnaksi.
Vaativan erikoissairaanhoidon palveluiden tuottaminen yksityisesti kaikissa muodoissaan on kilpailevaa toimintaa. Näitä palveluja ovat esimerkiksi sairaalassa tapahtuva erikoisalojen mukainen päivystys, vuodeosasto- ja tehohoito (terveydenhuoltolaki 3 § perustelumuistio).
Lakisääteisten vakuutusten korvaaman hoidon tuottaminen (ns. täkymyynti) on kilpailevaa toimintaa.
Lääkäripalveluyritykset, jotka tuottavat kunnille esim. erikoislääkärin
konsultaatioita, päiväkirurgisia tai polikliinisiä toimenpiteitä, ovat sairaanhoitopiirin kilpailijoita. Sairaanhoitopiirin palveluksessa oleva henkilöstö ei saa näissä yrityksissä työskennellessään osallistua kuntien kus-

Valtuusto 21.09.2021 4(4)
§ 41 Liite 4

tantamien potilaiden hoitoon, vaikka voi hoitaa vastaanotollaan itse
maksavia potilaita.
Viranhaltija/työntekijä ei voi missään olosuhteissa tehdä toimeksiantotai konsulttisopimuksen tai toiminimen perusteella saman alan työtä
omalle työnantajalleen. Em. kaltaiset sopimukset ovat vero- ja eläkeviranomaisten näkökulmasta työsopimussuhteessa tehtyä työtä, josta
maksetaan normaalit työnantajan lakisääteiset maksut. On myös mahdollista, että sopimuspuolten riitauttaessa asian, voi tuomioistuin tulkita
sopimuksen työsopimukseksi.
Esimiesasemassa oleva, kilpailutuksesta ja hankinnoista vastaava lääkäri ei voi olla yksinomaisena tai pääasiallisena (vastuullisena) omistajana, hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana tai muussa johtavassa
asemassa yrityksessä, joka kilpailee samoista potilaista sairaanhoitopiirin kanssa.
Sama henkilö ei voi päättää palvelusetelituottajan hyväksymisestä tai
myöntää palveluseteliä ja samalla toimia itse palvelusetelituottajana.

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Seppo Ranta
johtajaylilääkäri

Miia Luukko
hallintojohtaja

Ohje

Valtuusto
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ESTEELLISYYS
Esteellisyyssäännöksillä pyritään turvaamaan asioiden käsittelyn puolueettomuutta ja luottamusta päätöksenteon moitteettomuuteen. Mikäli
henkilöllä on sellainen suhde viranomaisessa käsiteltävään asiaan tai
asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa, hän on esteellinen eli jäävi.
Jos esteellinen henkilö osallistuu asian käsittelyyn, päätös syntyy virheellisessä järjestyksessä. Virheellisessä järjestyksessä syntynyt päätös voidaan kumota, mikäli päätökseen haetaan muutosta.
Esteellisyyden vaikutus
Esteellinen henkilö ei saa osallistua hallintoasian käsittelyyn viranomaisessa. Käsittelyllä tarkoitetaan kaikkia sellaisia hallintomenettelyssä
suoritettavia toimia, jotka voivat jollakin tavoin vaikuttaa asiassa tehtävän päätöksen sisältöön.
Esteellisyys koskee kaikkia asian käsittelyvaiheita valmistelun alusta
täytäntöönpanoon asti. Esteellinen henkilö ei saa
-

esitellä tai valmistella käsiteltävää asiaa,
osallistua päätöksentekoon viranhaltijana tai toimielimen jäsenenä eikä
hoitaa päätöksen täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä.

Myös esimerkiksi toimielimen sihteerinä tai pöytäkirjanpitäjänä toimiminen on oikeuskäytännön mukaan asian käsittelyä, johon esteellinen
henkilö ei saa osallistua. Esteellinen henkilö ei saa pyytää asian viranomaiskäsittelyyn liittyviä lausuntoja, kuulla asianosaisia eikä hankkia
muutenkaan asian ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavaa selvitystä viranomaisen puolesta.
Esteellisyyteen liittyvä käsittelykielto ei koske puhtaasti teknisiä toimia
kuten diariointia, puhtaaksikirjoitusta tai kopiointia. Esteellinenkin henkilö voi siis suorittaa tällaisia toimia ilman, että asiassa tehtävä päätös
syntyisi virheellisessä järjestyksessä.
Kunnan ja kuntayhtymän palveluksessa oleviin viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan hallintolain 28.1 §:n esteellisyysperusteita: osallisuusjääviä, edustusjääviä, intressijääviä, palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejääviä, yhteisöjääviä ja yleislausekejääviä.
Esteellisyysperusteita sovelletaan hallintoasian käsittelyyn. Epäviralliset
apu- ja selvityselimet, joilla ei ole muodollista toimivaltaa hallintoasian
käsittelyssä, jäävät useimmiten esteellisyysperusteiden soveltamisalan
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ulkopuolelle. Esteellisyysperusteita ei sovelleta, mikäli tietyn ryhmän toiminnassa ei ole kysymys hallintoasian käsittelystä. Tarkkaa rajaa on
kuitenkin vaikea vetää. Esimerkiksi sellaisen työryhmän, joka tekee toimenpide-ehdotuksia asiasta lopullisesti päättävälle toimielimelle, voidaan tulkita käsittelevän hallintoasiaa hallintolaissa tarkoitetulla tavalla.
Näin esteellisyysperusteet voivat tulla sovellettavaksi myös tällaisen työryhmän toiminnassa.
Osallisuusjäävi
Henkilö on esteellinen hallintolain 28.1 § 1 kohdassa tarkoitetun osallisuus- eli asianosaisjäävin perusteella, mikäli hän tai hänen läheisensä
on asianosainen.
Asianosaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee (hallintolaki 11 §).
Asianosainen on esimerkiksi henkilö, jonka hakemusta, lupa-asiaa, oikaisuvaatimusta tai muuta asiaa käsitellään.
Edustusjäävi
Henkilö on esteellinen edustusjäävin perusteella, jos tai hänen läheisensä avustaa tai edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta
on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa (hallintolaki 28.1 § kohta
2).
Tämä esteellisyysperuste rajoittuu yleensä siihen asiaan, jossa henkilö
tai hänen läheisensä avustaa tai edustaa henkilöä tai yhteisöä, joka on
asianosainen taikka hyödyn saaja tai vahingon kärsijä. Henkilö, joka yksittäisessä asiassa avustaa tai toimii valtakirjalla toisen henkilön edustajana tai asiamiehenä, on esteellinen käsittelemään tätä edustamansa
henkilön asiaa. Myös läheisen toimiminen avustajana tai edustajana aiheuttaa esteellisyyden.
Jos edustaminen on luonteeltaan pysyvää ja henkilöllä on tietynlainen
kokonaisvastuu edustettavan asioiden hoidosta, kuten esimerkiksi
edunvalvojalla ja uskotulla miehellä, esteellisyys koskee kaikkia edustettavan asioita.
Intressijäävi
Henkilö on esteellinen ns. intressijäävin perusteella, mikäli asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen
hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitetulle ns. perhepiiriin kuuluvalle
läheiselleen (hallintolaki 28.1 § kohta 3).
Henkilölle voi olla odotettavissa asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa, kun päätös vaikuttaa henkilön etuun tai on hänelle haitallinen.
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Edun tai haitan ei välttämättä tarvitse olla luonteeltaan taloudellinen.
Kun henkilö tai hänen perhepiiriinsä kuuluva läheinen esimerkiksi omistaa huomattavan osan osakkeista sellaisessa osakeyhtiössä, jonka
asiaa kunnan viranomainen käsittelee, henkilöllä voi olla hyötyä tai vahinkoa ratkaisusta, vaikka hän itse ei olekaan asianosainen. Pienosakkaat eivät sen sijaan ole yhtiön asiassa esteellisiä.
Palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi
Henkilö on esteellinen palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävin perusteella, jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa (hallintolaki 28.1
§ kohta 4).
Esimerkiksi kuntayhtymän viranhaltijalla voi olla sivutoimi, jossa hän on
palvelussuhteessa sivutoimen työnantajaansa. Asiaa on käsitelty tarkemmin kuntayhtymän sivutoimiohjeessa.
Toimeksiantosuhde asianosaiseen tai intresenttiin aiheuttaa yleensä esteellisyyden käsitellä asiaa, jota toimeksiantosuhde koskee.
Yhteisöjäävi ja yhteisöjäävin poikkeus
Henkilö on esteellinen hallintolain 28.1 § 5 kohdassa tarkoitetun yhteisöjäävin perusteella, mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluva läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä,
säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen
tai jolle on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa.
Säännöksessä tarkoitettuja yhteisöjä ovat muun muassa osakeyhtiö,
osuuskunta ja yhdistys. Henkilö, joka on yhteisön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen, on esteellinen käsittelemään yhteisön asiaa.
Yhteisöjääviä sovelletaan myös kuntakonserniin kuuluvan yhteisön ja
säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniin. Käsiteltäessä tällaisen
yhteisön asiaa kuntayhtymän hallinnossa yhteisön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsen ovat esteellisiä.
Puolueettomuuden vaarantuminen muusta erityisestä syystä
(”yleislausekejäävi”)
Henkilö on esteellinen, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa vaarantuu muusta erityisestä syystä (hallintolaki 28.1 § kohta 7).
Tämän esteellisyysperusteen soveltaminen edellyttää, että on olemassa
ulkopuolisen havaittava syy puolueettomuuden vaarantumiseen. Syyn
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puolueettomuuden vaarantumiseen on oltava suunnilleen samanasteinen kuin erikseen säädetyissä esteellisyysperusteissa.
Yleislauseketta voidaan soveltaa esimerkiksi tilanteissa, joissa henkilö
on asianosaisen vastapuoli tai julkinen vihamies sekä tilanteet, joissa
henkilön ja asianosaisen välillä vallitsee kiinteä ystävyyssuhde tai yhtiökumppanuus.
Se, että viranhaltija on jättänyt eriävän mielipiteen toimielimen päätökseen, ei tee häntä esteelliseksi käsittelemään asiaa uudelleen mahdollisen muutoksenhaun johdosta.
Ennakkoasenne tai mielipiteen ilmaiseminen käsiteltävästä asiasta ei
yleensä tee esteelliseksi. Se, että henkilö on julkisesti tai yleisessä kirjelmässä ottanut kantaa asiaan taikka tehnyt yksityishenkilönä asiaa
koskevan muistutuksen, ei automaattisesti merkitse, että hän olisi esteellinen yleislausekkeen perusteella.
Tämä ohjeistus perustuu hallintolain säännöksiin ja Kuntaliiton ohjeistukseen. Lisätietoja esteellisyydestä mm. www.kuntaliitto.fi.
Läheiset
Hallintolain esteellisyyssäännösten mukaiset läheiset on esitetty liitteenä olevassa kaaviossa.
Muita ohjeita esteellisyydestä
Kuntayhtymän hankintaohjeessa on ohjeita esteellisyydestä hankintaasioissa.
Yksityisten toimijoiden maksamiin etuuksiin liittyvää esteellisyyttä on käsitelty ulkopuolisten kustantamia matkoja, koulutuksia ja muita etuuksia
käsittelevässä ohjeessa.
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Sosiaalisen median ohjeistus
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri viestii ja keskustelee asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa
sosiaalisen median välityksellä. Sosiaalisen median sisällöntuotanto perustuu sairaanhoitopiirin arvoihin, strategiaan ja sen tulee tukea muuta viestintää. Sosiaalista median kanavia pyritään pitämään aktiivisena päivittäin.
Sairaanhoitopiirin käyttämät sosiaalisen median kanavat ovat Twitter ja Facebook.
TWITTER
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille on perustettu Twitter-tili (@KantaHameenSHP) syyskuussa 2015. Twitter-tilin päivittämisestä vastaa viestintä.
Twitterin sisällöntuotannossa suositaan neutraaliutta ja keveyttä sekä hyödynnetään median ja sosiaali- ja terveysalan toimijoiden tuottamaa sisältöä. Internet-sivujen ajankohtaiset uutiset jaetaan myös aina Twitteriin.
Kanta-Hämeen keskussairaalan yksiköillä on oikeus perustaa omat, itsenäiset tilinsä ja
tuottaa niihin sisältöä, joka välittää positiivista ja vastuullista kuvaa sairaanhoitopiiristä palveluntarjoajana ja työnantajana. Tilin perustamiseen saa tarvittaessa tukea ja luvan viestintäpäälliköltä, jolle tulee luovuttaa myös yksiköiden Twitter-tilin ylläpitäjäoikeudet.

FACEBOOK
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille on perustettu Facebook-sivut marraskuussa 2016 (Kanta-Hämeen keskussairaala, www.facebook.com/khshp) lokakuussa 2016. Facebooksivujen päivittämisestä vastaa viestintä.
Yksiköillä on oikeus perustaa omia, itsenäisiä Facebook-sivuja ja tuottaa niihin sisältöä,
joka välittää positiivista ja vastuullista kuvaa sairaanhoitopiiristä palveluntarjoajana ja
työnantajana. Tilin perustamiseen saa tarvittaessa tukea viestintäpäälliköltä, jolle tulee
luovuttaa myös yksiköiden sivujen ylläpitäjäoikeudet. Viestintäpäällikkö tekee päätöksen
yksiköiden itsenäisten Facebook-sivujen perustamisesta. Toistaiseksi yksiköistä itsenäiset
sivut ovat luoneet Ensihoito ja Synnytysosasto.
Facebookin sisällöntuotannossa suositaan informatiivisuutta, visuaalisuutta, neutraaliutta
ja keveyttä. Julkaistavan päivityksen yhteyteen pyritään liittämään kuva. Internet-sivujen
ajankohtaiset uutiset jaetaan myös aina Facebookiin.
Facebookissa käytävää keskustelua linjataan kiinnitetyllä julkaisulla, jossa kehotetaan
käyttäjiä pidättäytymään julkaisemasta potilastietoja sairaanhoitopiirin alaisilla facebooksivuilla. Kyseisen kiinnitetyn julkaisun yhteydessä on keskussairaalan www-sivujen osoite
sekä ohjeet hätätilanteessa toimimiseen. Keskustelua tulee valvoa päivittäin ja linjauksen
vastaiseen kommentointiin on puututtava välittömästi.
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Kiinnitetty julkaisu:
Tervetuloa Kanta-Hämeen keskussairaalan( n.n.yksikön) viralliselle facebook-sivulle. Tällä sivulla Kanta-Hämeen keskussairaala(n.n.
yksikkö) viestii ja keskustelee sosiaalisen median käyttäjien kanssa erikoissairaanhoitoa koskevista asioista ja ilmiöistä.
Jos haluat varata ajan tutkimukseen tai vastaanotolle, tai perua sinulle varatun ajan, ota yhteyttä suoraan hoitavaan yksikköön. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.khshp.fi. Hätätilanteessa soita numeroon 112.
Kanta-Hämeen keskussairaala(n.n. yksikkö) ei anna tämän sivun kautta terveysneuvontaa tai vastaa terveyttä koskeviin kysymyksiin.
Autathan meitä noudattamaan potilastietojen salassapitoa koskevia määräyksiä pidättäytymällä julkaisemasta sellaista materiaa lia, joka
sisältää sinua tai läheisiäsi koskevia tietoja? Sivun ylläpito poistaa potilastietoja sisältävät julkaisut.

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ KHSHP:N TYÖNTEKIJÄNÄ
Sosiaalisen median käyttö työaikana ei ole kiellettyä. Esimerkiksi yksiköiden omien tilien ja
sivujen päivittäminen ja työnantajan viestinnällisten tavoitteiden edistäminen tämän ohjeistuksen mukaisesti on päinvastoin suotavaa ja kannustettavaa, jos muut työtehtävät sen
sallivat.
Henkilökohtaisten profiilien päivittäminen työaikana on niin ikään sallittua, jos se tapahtuu
taukojen aikana ja muuta työtä häiritsemättä. Sairaanhoitopiirin viestintää tukeva päivitysten jakaminen ja ”tykkääjien” pyytäminen KHSHP:n alaisille sivuille on toivottavaa.
Sairaalan asiakkaiden nähden sosiaalisen median päivittämistä ja seuraamista on
kuitenkin ehdottomasti vältettävä.
Sosiaalisen median palvelut voivat aiheuttaa myös tietoturvariskin. KHSHP:n tietoturvaohjeistusta on noudatettava toimittaessa sairaalan verkkoon kytketyiltä päätelaitteilta. Mobiililaitteiden käytössä pätevät samat ohjeet kuin puhelinten käytössä sairaalan tiloissa yleensäkin.
Työsopimuksen lojaliteettivelvoite sitoo KHSHP:n työntekijöitä myös sosiaalisessa mediassa, myös keskusteltaessa yksityisissä ryhmissä. Lojaliteettivelvoite tarkoittaa, että työntekijän on kaikessa toiminnassaan, myös vapaa-ajallaan tai esimerkiksi ollessaan lomautettuna, vältettävä kaikkea toimintaa, joka vakavasti horjuttaa osapuolten välistä luottamussuhdetta.
Käytännössä lojaliteettivelvoitteen voisi esimerkiksi tarkoittaa, että työnantajasta tai työtovereista levitettäisiin tarkistamattomia huhuja, spekulaatioita tai arvoasetelmia, jotka perusteettomasti asettaisivat työyhteisön tai KHSHP:n negatiiviseen valoon julkisuudessa.
Normaalin työelämän perusperiaatteisiin kuuluu myös, että työpaikan sisäiset asiat käsitellään ensisijaisesti työpaikalla.
Edellä mainitut periaatteet huomioiden työntekijän sananvapauden piiriin kuuluu
perusteltu, asiallinen ja faktoiltaan tarkistettu kritiikki työnantajaa kohtaan, ja sen
antaminen on edelleen sallittua myös sosiaalisessa mediassa.
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1. Sairaanhoitopiirin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen
Tätä ohjetta noudatetaan kaikissa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin yksiköissä. Sairaanhoitopiirin valtuusto on kuntalain mukaisesti päättänyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
(11.6.2014). Perusteiden mukaan yhtymähallitus ja sairaanhoitopiirin johtaja vastaavat hyvän
hallintotavan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistamisesta ja asianmukaisesta järjestämisestä sekä toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Sairaanhoitopiirin hallinnon ja
talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat
kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.
1.1. Ulkoinen valvonta
Ulkoinen valvonta on toimivasta johdosta ja organisaatiosta riippumatonta. Sairaanhoitopiirin
ulkoisen tarkastuksen muodostavat kunnan muusta organisaatiosta ja johdosta riippumattomina JHT- tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta. Ulkoista valvontaa suorittavat myös valtion viranomaiset ja kuntalaiset, joilla on julkisuusperiaatteen mukainen valvontamahdollisuus. Kuntalaiset voivat myös muutoksenhakujärjestelmän avulla valvoa sairaanhoitopiirin toimintaa. Yhtymähallitus on velvollinen antamaan toimintakertomuksessa selonteon sisäisestä valvonnasta ja
riskienhallinnasta. Selonteossa tulee kuvata sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen, valvonnassa havaitut puutteet, keskeiset johtopäätökset kehittämiskohteista sekä toimenpiteet niiden korjaamiseksi.
Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa, onko sisäinen valvonta ja riskienhallinta järjestetty kuntayhtymässä asianmukaisesti. Tilivelvollisilla on erityinen vastuu sisäisen valvonnan rakenteiden luomisesta ja sisäisen valvonnan tehokkuuden parantamisesta ja jatkuvasta ylläpidosta
johtamansa toiminnan osalta. Kuntalain mukaan tilintarkastuskertomukseen on sisällytettävä
esitys vastuuvapauden myöntämisestä ja mahdollisesta muistutuksesta, jonka voi kohdistaa
vain tilivelvolliseen. Tilivelvolliseen voidaan valvontavelvollisuuteen liittyen kohdistaa muistutus
myös hänen alaisensa tekemisistä tai tekemättä jättämisestä. Tilivelvollisuusaseman puuttuminen ei vapauta esimiesasemassa olevaa viran- tai toimenhaltijaa alaistensa toiminnan valvontavastuusta. Vahingonkorvausvaatimus tai rikosseuraamus voidaan kohdistaa myös muuhun
kuin tilivelvolliseen. Sairaanhoitopiirin tilivelvollisia ovat:
• hallituksen jäsenet
• apuvälinekeskusliikelaitoksen johtokunta
• sairaanhoitopiirin johtaja
• johtajaylilääkäri
• talous- ja tukipalvelujohtaja
• hallintojohtaja
• johtajaylihoitaja
• palvelutuotantojohtaja
• viestintäjohtaja
• projektijohtaja
• materiaalipäällikkö
• tietohallintojohtaja
• tekninen johtaja
• henkilöstöjohtaja
• tulosalueylilääkärit
• tulosalueylihoitajat
• liikelaitoksen toimitusjohtaja.
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1.2. Sisäinen valvonta
Sisäinen valvonta on osa johtamista. Yhtymähallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sisäinen valvonta jakaantuu sisäiseen tarkkailuun ja luottamushenkilöiden suorittamaan
seurantaan. Sisäinen tarkkailu (operatiivisen johdon toimesta tapahtuva seuranta) on jatkuvaa
toimintaa liittyvien työvaiheiden tai erillisten toimenpiteiden ja varojen käytön valvontaa. Tilivelvollisella johtavalla viranhaltijalla on erityinen vastuu sisäisen valvonnan rakenteiden luomisesta ja valvonnan jatkuvasta ylläpidosta johtamallaan toimialalla. Sisäinen tarkkailu edellyttää
täsmällistä valtuuksien ja vastuiden määrityksiä sekä laskenta- ja raportointijärjestelmiä.
Sisäisellä tarkkailulla varmistetaan, että tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan, hyväksytyllä tavalla
huomioiden tehtävään osoitetut voimavarojen puitteet. Kukin esimies vastaa johtamansa toiminnan sisäisestä tarkkailusta. Seuranta on ennen muuta luottamushenkilöille kuuluva osa sisäistä valvontaa. Seurannan keskeisiä tehtäviä ovat raportointivelvoitteiden asettaminen, raportoinnin toteutuksen valvonta ja tehtyjen päätösten ja raporteissa kuvattujen tulosten vertailu.
1.3. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana johtamis- ja ohjausjärjestelmää
Sairaanhoitopiirin toimivaltasuhteet määritellään hallintosäännössä. Hallintosäännön ohella sairaanhoitopiirin toimintaa ohjataan perussopimuksella, johon nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena. Sairaanhoitopiirin organisaatio muodostuu yhtymähallinnosta ja tulosalueista. Lisäksi kuntayhtymän organisaatioon kuuluu apuvälinekeskusliikelaitos.
Sairaanhoitopiirin johtaja vastaa kuntayhtymän sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.
Johtajaylilääkäri vastaa sairaanhoitopiirin sairaanhoitotoiminnan yleisestä valvonnasta. Johtajaylihoitaja vastaa sairaanhoitopiirin yleisestä hoitotyön valvonnasta. Talous- ja tukipalvelujohtajajohtaja vastaa riskienhallinnan toimeenpanosta.
Tulosalueiden johto vastaa siitä, että yksikön henkilöstön toimivalta ja vastuut on asianmukaisesti määritelty. Esimiehen on varmistuttava, että alaiset ovat tietoisia omista tehtävistään ja
tulostavoitteistaan ja että edellytykset tehtävistä suoriutumiseen ovat olemassa. Tarvittaessa
on järjestettävä työtehtävien edellyttämää koulutusta.
Kuntalain mukaan liikelaitoksen johtaja johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena liikelaitoksen
toimintaa, huolehtii liikelaitoksen hallinnosta sekä taloudenhoidon ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.
Johdon ja esimiesten on varmistettava, että toiminnasta annettuja säännöksiä ja määräyksiä
noudatetaan ja että toimintaa koskeva tieto on luotettavaa. Esimiesten on jatkuvasti seurattava
vastuullaan olevia toimintoja ja ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin välittömästi, mikäli lainsäädännön, hallintosäännön, toimintaohjeiden tai toimielinten päätösten vastaista tai muutoin
virheellistä, tehotonta tai epätaloudellista toimintaa havaitaan.
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2. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
2.1. Sisäinen valvonta
Sisäisen valvonnan avulla johto pyrkii saamaan kohtuullisen varmuuden tavoitteiden saavuttamisesta. Sisäinen valvonta varmistaa seuraavien tavoitteiden saavuttamista:
• tuloksellisuus: edistetään organisaation toimintojen säännönmukaisuutta, taloudellisuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta sekä tuotteiden ja palvelujen laatua,
• resurssien turvaaminen ja hyödyntäminen: vältytään menetyksiltä, jotka aiheutuvat
asioiden huonosta hoidosta, väärinkäytöksestä tai muista epäsäännönmukaisuuksista,
• toiminnan laillisuus ja johdon ohjeiden noudattaminen: noudatetaan lakeja, asetuksia, säännöksiä ja muita ohjeita sekä
• tietojen oikeellisuus: kehitetään ja ylläpidetään luotettavia tietoja toiminnasta ja taloudesta ja esitetään ne määräaikaisissa raporteissa.
Valvontatoimenpiteet varmistavat tavoitteiden saavuttamista, määräysten noudattamista, resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä, omaisuuden turvaamista ja tiedon luotettavuutta. Valvontatoimenpiteet muodostuvat johdon päivittäisen valvonnan tehtävistä. Päivittäiseen valvontaan liittyvät mm. poikkeamien ja korjaavien toimenpiteiden seuranta, johdolle tehtävät selvitykset, toimintaperiaatteiden ja ohjeiden noudattamisen valvonta, vaarallisten työyhdistelmien
poistaminen ja henkilöstön suoriutumisen arviointi. Sisäisestä valvonnasta vastaavat kaikki tilivelvolliset toimielimet ja johtavat viranhaltijat sekä muut esimiehet.
2.2. Sisäinen tarkastus
Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tarkastaa, arvioida ja olla asiantuntijana mukana kehittämässä sisäisen valvonnan toimivuutta. Sisäinen tarkastus avustaa sairaanhoitopiirin johtajaa
hänen valvontavelvollisuutensa täyttämisessä. Sisäinen tarkastus ei osallistu päätöksentekoon
eikä päätösten täytäntöönpanoon. Sisäisen tarkastuksen toiminta ei vähennä esimiehen valvontavastuuta. Sairaanhoitopiirin sisäinen tarkastus on järjestetty yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.
2.3. Riskienhallinta
Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelyjä, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan sairaanhoitopiiri toimintaan liittyviä riskejä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja säännönmukaiseksi raportoimiseksi.
Sairaanhoitopiirin vuosisuunnitteluun sisältyy yhdenmukainen, kuntayhtymätasoinen riskienhallintaprosessi. Johdon toteuttama strategisten riskien hallinta keskittyy merkittäviin kuntayhtymätason asioihin, jotka uhkaavat toiminnan tavoitteiden saavuttamista. Organisaation eri tasoilla tehtävä operatiivinen riskienhallinta on aktiivista ja jatkuvaa.
Riskejä poistetaan ja pienennetään osana jokapäiväistä toimintaa kaikilla organisaation tasoilla. Epätodennäköiset tai vähäisiä seurauksia aiheuttavat riskit voidaan päättää hyväksyä
pidettäväksi ilman toimenpiteitä. Osaa riskeistä hallitaan vakuuttamalla. Tulosalueiden johto
vastaa oman tulosalueensa riskienhallintatoimenpiteiden toteuttamisesta
2.4. Riskikartoituksen laatiminen ja ylläpito
Tulosalueiden ja tulosyksiköiden esimiehet vastaavat riskikartoitusten päivittämisestä. Riskikartoitusohje on tämän dokumentin liitteenä.
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3.

Päätöksenteko ja hallinto
Hallinnon järjestämiseksi valtuusto on hyväksynyt hallintosäännön, jossa määrätään sairaanhoitopiirin toimielimet sekä niiden toiminta, toimivallan jako ja tehtävät. Hallintosäännössä annetaan määräykset organisaation perusrakenteesta, johtamisen järjestämisestä, päätöksentekomenettelystä ja taloudenhoidosta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kohteena sairaanhoitopiirissä ovat päätöksenteko, toiminta ja talous, taloushallinto ja kirjanpito, henkilöstö, tietoturva, avustukset ja projektit, sopimukset ja omaisuus.
3.1. Päätöksenteko
Sairaanhoitopiirin päätöksenteko perustuu hyvän hallinnon mukaisesti julkisuusperiaatteeseen
ja avoimuuteen. Päätöksentekoa ohjaavat lainsäädäntö, kuntayhtymän perussopimus ja sairaanhoitopiirin hallintosääntö. Kuntalaisten asianmukainen kohtelu edellyttää, että henkilökunta
toimii hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti ja tuntee kuntalain, hallintolain, julkisuuslain ja
kielilain lisäksi riittävästi muuta lainsäädäntöä omalta vastuualueeltaan.
Hallintosäännöllä yhtymän valtuusto on kuntalain mukaisesti siirtänyt (delegoinut) toimivaltaansa toimielimille ja viranhaltijoille. Toimielimen oikeudesta siirtää sille delegoitua toimivaltaa
eteenpäin on määrätty hallintosäännöissä. Tällaisella delegoinnilla siirrettyä toimivaltaa ei saa
siirtää edelleen, ts. toimivaltaa saa siirtää ainoastaan yhden kerran. Toimivaltaa siirtävällä yhtymähallituksella tai viranhaltijalla on valvontavastuu ja sen on järjestettävä sisäinen valvonta ja
seuranta siten, että puuttuminen delegoinnin mukaisiin päätöksiin on mahdollista. Kuntayhtymän hallintosäännön 97 §:n mukaan hallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava hallitukselle tekemistään päätöksistä kolmen (3) päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta (toimielimen päätös) tai päätöksen allekirjoittamisesta (viranhaltijapäätökset).
Päätöksentekoprosessin muodostavat asian vireille tulo, päätöksen valmistelu, päätöksenteko,
päätöksestä tiedottaminen, päätöksen toimeenpano sekä toimeenpanon valvonta. Päätöksenteon tulee perustua oikeisiin ja riittäviin tietoihin. Päätöstekstin on oltava yksiselitteinen ja täsmällinen. Päätökset on perusteltava. Tiedon on säilyttävä muuttumattomana asian kaikissa käsittelyvaiheissa. Tarkemmat ohjeet on annettu kuntayhtymän päätöksenteko- ja hallintomenettelyohjeessa. Päätöksentekijällä on vastuu päätöksen sisällöstä ja asiasta. Viran- ja toimenhaltijalla on vastuu laatimansa asiakirjan muodollisesta ja sisällöllisestä oikeellisuudesta. Päätösten valmistelussa, päätöksenteossa sekä täytäntöönpanossa on noudatettava lainsäädäntöä ja
sääntöjä sekä ohjeita. Lainvastaiset ja virheellisesti tehdyt päätökset voidaan kumota valitusteitse oikeudessa.
3.2. Esteettömyys päätöksenteossa
Päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä on varmistauduttava siitä, että asiaan käsittelyyn osallistuvat henkilöt eivät ole esteellisiä. Erityisen tärkeää tämä on hankinnoissa. Luottamushenkilö, viranhaltija tai työntekijä on itse päävastuussa esteellisyytensä ilmoittamisesta. Esimiesten
tulee osaltaan valvoa, että esteelliset henkilöt eivät osallistu päätöksentekoon. Esteellinen henkilö ei saa millään tavoin osallistua asian valmisteluun ja päätöksentekoon. Esteellisen henkilön
tilalle tulee hänen varahenkilönsä.
Epävarmassa esteellisyystilanteessa henkilön on suositeltavaa olla ottamatta osaa asian käsittelyyn. Esteellisyydelle tulee kuitenkin olla perusteltu, lakiin perustuva syy. Päätöksentekijä ei
voi perusteetta vedota esteellisyyteen ja olla osallistumatta päätöksentekoon.
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Luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja työntekijöiden esteellisyydestä säädetään kuntalaissa
ja hallintolaissa. Tavallisimmin esteellisyyden aiheuttaa tilanne, jossa luottamushenkilö, virkamies tai työntekijä taikka heidän läheisensä on osallisena käsiteltävässä asiassa tai he edustavat tahoa, jolle asiasta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa. Kuntayhtymän luottamushenkilö, viranhaltija tai työntekijä voi toimia kuntayhtymäkonserniin kuuluvassa yhteisössä toimitusjohtajana tai vastaavassa asemassa taikka hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenenä, jos
kuntayhtymän ja ko. yhteisön edut eivät ole ristiriidassa keskenään eikä viranhaltijalle tai työntekijälle kyseisen tehtävän takia muodostu pysyvää estettä hoitaa virka- ja työtehtäviään asioiden puolueettoman käsittelyn varmistamiseksi. Esteellisyys voi aiheutua myös ns. yleisen luottamuksen vaarantumisen takia. Luottamushenkilön, viranhaltijan tai työtekijän puolueettomuus
voi vaarantua, jos hän on asiaan osallisen henkilön vastapuoli, vihamies taikka heidän välillään
muuten on jokin erityinen suhde.

3.3. Asiakirjahallinto
Hyvä tiedonhallintatapa edellyttää asiakirjahallinnon ja arkistotoimen järjestämistä siten, että
lainsäädännön vaatimukset (julkisuuslainsäädäntö, laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, tietosuojalaki, hallintolaki ym.) toteutuu. Tietojärjestelmän ja siihen sisältyvien tietojen ja asiakirjojen koko elinkaaren mittainen alkuperäisyys, eheys ja muu laatu samoin kuin
käytettävyys on turvattava.
Yhtymähallitus vastaa siitä, että asiakirjahallinnon ohjeistus, käytännöt, vastuut ja valvonta on
määritelty sairaanhoitopiirin eri tehtävissä sekä
1. vastaa hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän henkilötietojen käsittelyn toteuttamisesta,
2. määrää sairaanhoitopiirin asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan,
antaa tarkemmat määräykset asiakirjahallinnon hoitamisesta ja asiakirjahallinnon johtavan
viranhaltijan, toimialojen sekä toimialojen asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden tehtävistä,
4. päättää tiedonohjaussuunnitelman (TOS, eAMS, AMS) yleisistä periaatteista (sisältö, laadinnan vastuut, vahvistaminen käyttöön, valvonta ja seuranta) sekä
5. nimeää sairaanhoitopiirin arkistonmuodostajat ja rekisterinpitäjät, mikäli hallintosäännössä ei
ole määrätty rekisterinpitäjää.
Sairaanhoitopiirissä on käytössä Tweb - asian- ja dokumenttienhallintajärjestelmä, johon kuuluvat seuraavat järjestelmäosat ja sovellukset:
• asian- ja dokumenttienhallinta
• viranhaltijapäätösten hallinta
• toimielinten kokoushallinta
• päätöksenteon ja virallisten kuulutusten julkaisu
• luottamushenkilöportaali
• WebArkki – tiedonohjausjärjestelmä.

3.3.1. Talouden seuranta- ja raportointijärjestelmä
Seurantaraportointi, analysointi ja nopea reagointi poikkeamiin ovat osa toimivaa toiminnan
ja talouden valvontaa. Seuranta on järjestettävä niin, että korjaaviin toimenpiteisiin voidaan
ryhtyä mahdollisimman opeasti. Seuranta- ja raportointijärjestelmä on johdon sisäisen valvonnan väline, jonka avulla seurataan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Seurannalla varmistetaan, että toiminta on tavoitteiden mukaista.
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Laskentapalvelut tuottaa kuukausittain talouden ja toiminnan seurantaraportin, joka käsitellään hallituksessa. Osavuosikatsaukset tehdään kaksi kertaa vuodessa talousraporttien ja
suoritusraporttien perusteella. Ensimmäinen annetaan huhtikuun lopun tilanteesta ja toinen
elokuun lopun tilanteesta. Osavuosiraportti sisältää johdon katsauksen, toiminnan katsauksen, asiakasnäkökulman, henkilöstön näkökulman, talouskatsauksen. Toteutumavertailun
merkittävistä poikkeamista on osavuosiraportissa esitettävä selvitys
3.4. Taloushallinto ja kirjanpito
Kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kuntalakia, kirjanpitolakia, hyvää kirjanpitotapaa ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamia yleisohjeita sekä Suomen Kuntaliiton suosituksia. Talous- ja tukipalvelujohtaja huolehtii, että sairaanhoitopiirin taloushallinnon
ohjeistus vastaa voimassaolevan lainsäädännön määräyksiä. Kaiken sairaanhoitopiirin nimissä
tapahtuvan maksuliikenteen tulee sisältyä sairaanhoitopiirin kirjanpitoon.
Kirjanpidon tuottamaa informaatiota käytetään sisäisen valvonnan apuna. Kirjanpito hoidetaan
niin, että raportit ovat riittävän nopeasti ja ajantasaisesti saatavilla järjestelmästä. Kirjanpitoon
ja maksuliikenteeseen liittyvät tarkistukset ja täsmäytykset on tehtävä säännöllisesti. Kirjanpidon teknisen toteutuksen hoitaa Sarastia Oy.
3.4.1. Menojen suorittaminen ja hyväksymisvaltuudet
Tulosalueiden johto ja lähiesimiehet vastaavat palvelu- ja toimipistekohtaisten tavoitteiden
saavuttamisesta. Tulosalueiden johto päättää hallintosäännön mukaisesti talousarvion puitteissa tulosalueen hankinnoista ja määrärahojen muusta käytöstä sekä hyväksyvät tositteet. Vastaanottajan/asiatarkastajan on tarkistettava, että tositteen tarkoittama tavara, työsuoritus tai muu palvelus on saatu ja että se on tilauksen mukainen.
3.4.2. Tulojen laskuttaminen ja perintä ulkoisilta asiakkailta
Sairaanhoitopiirin saatavat on laskutettava viipymättä. Kukin tulosalue tai sen alainen tulosyksikkö huolehtii oman tehtäväalueensa palveluiden myyntitulojen, maksujen ja muiden tulojen laskuttamisesta. Asiakasmaksujen tulee olla asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisia. Asiakasmaksuista vastuussa olevan henkilön tai hänen valtuuttamansa tulee valvoa
asiakasmaksujen noudattamista pistokokein. Ulkoinen palvelutuottaja hoitaa potilaslaskutuksen ja perinnän. Talous- ja tukipalvelujohtaja päättää mahdollisesta perinnän keskeyttämisistä.
3.4.3. Laskujen tarkastus, vastaanotto ja hyväksyminen
Esimiehillä on yksikkönsä osalta tositteiden hyväksyntäoikeus ja lisäksi erikseen määritelty
tiettyjen erien osalta hyväksyntäoikeuksia. Laskun oikeellisuudesta vastaa sen hyväksyjä.
Tarkastuksessa on varmistuttava, että
 menon suorittamiseen on määräraha ja tositteessa on oikea tilimerkintä,
 lasku on yhdenmukainen tilauksen, sopimuksen tai päätöksen kanssa,
 lasku tai sen liite on päivätty ja siihen on merkitty tavaran, palvelun tai työsuorituksen toimitusajankohta,
 laskuun on tehty asianmukainen vastaanottomerkintä,
 laskuun tai sen liitteeseen on merkitty tavaran, palvelun tai työsuorituksen laji,
määrä, yksikköhinta ja mahdolliset alennukset,
 laskutoimitusten oikeellisuus on todettu ja lasku on numerollisesti oikea.
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Tositteiden hyväksymisoikeudet päätetään vuosittain käyttösuunnitelmassa, jonka hyväksyy hallitus.
3.4.4. Vieraan pääoman käyttö
Valtuusto päättää lainan ottamista ja antamista koskevista periaatteista. Hallitus päättää
lainan ottamisesta tai antamisesta valtuuston periaatteiden mukaisesti. Korkosuojauspolitikka 3.9.2019 sisältää korkoriskien hallinnan kaiken sen rahoituksen osalta, joka hankitaan
sairaanhoitopiirin toiminnan rahoittamiseksi. Korkosuojauspolitiikka määrittelee korkoriskin
käsitteet sekä korkosuojauksessa käytettävät periaatteet ja korkoriskin hallinnan keinot.
3.4.5. Sijoittaminen
Valtuusto päättää sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Hallitus päättää sijoituksista
valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti.
3.4.6. Käteissuoritus/käteiskassat
Kassasta on pidettävä kassakirjanpitoa. Kirjanpitomerkinnät on tehtävä selkein, pysyvin ja
arkistokelpoisin merkinnöin. Yksittäisille kassoille määritetään enimmäismäärä, jonka ylittyessä kassavarat toimitetaan pankkitilille. Sairaanhoitopiirin käteiskassojen varat tarkastetaan kerran vuodessa. Controller raportoi tarkastuksesta hallitukselle.
3.4.7. Tilien käyttövaltuudet
Yhtymähallitus päättää sairaanhoitopiirin rahatilien käyttöoikeudesta. Päätöksestä ilmenee,
ketkä virka-asemansa perusteella yksin tai yhdessä ovat valtuutettuja allekirjoittamaan ottoja ja siirtoja sairaanhoitopiirin rahatililtä. Tilien käyttöoikeudet ovat sairaanhoitopiirin johtajalla, talous- ja tukipalvelujen johtajalla sekä controllerilla.
Allekirjoitusoikeudesta lähetetään päätöksen jälkeen, ja aina myös viranhaltijamuutosten
yhteydessä, päätös, nimikirjoitusnäyte ja kuva pankille. Nimenkirjoitusoikeuden peruuttamisesta esim. tehtäväjärjestelyjen yhteydessä tai sairaanhoitopiirin palveluksesta eroamisen
johdosta on välittömästi toimitettava tieto pankkiin.

3.5. Henkilöstö
Hyvä johtaminen ja esimiestyö mahdollistavat asetettujen tavoitteiden saavuttamisen ja muodostavat perustan henkilöstöasioiden riskienhallinnalle. Henkilöstön oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu edellyttää voimassa olevan lainsäädännön, virka- ja työehtosopimusten sekä
muiden henkilöstöasioita koskevien määräysten, päätösten ja ohjeiden noudattamista.
Johtaminen ja esimiestyö muodostavat perustan henkilöstöasioiden riskienhallinnalle. Esimiehen on tiedostettava oma roolinsa ja tunnettava hänelle työnantajan edustajana kuuluvat velvollisuudet. Henkilöstöasioihin liittyvät, esiin tulleet ongelmat on käsiteltävä heti ja ryhdyttävä
tarvittaviin toimenpiteisiin.
Henkilöstöasioihin liittyvien riskien toteutumista ehkäistään muun muassa erilaisilla työhyvinvointia lisäävillä ohjelmilla, työsuojelutoiminnalla, työterveyshuollon kanssa tehtävällä yhteistyöllä, kehityskeskusteluilla ja koulutuksella.
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3.5.1. Henkilöstösuunnittelu
Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on sellainen henkilöstö, joka vastaa määrällisesti ja rakenteellisesti organisaatiolle kuuluvien tehtävien asettamia vaatimuksia. Henkilöstömäärän
mitoituksen lähtökohtana ovat toimintayksikön toiminnalliset tavoitteet. Suunnittelussa pyritään tasapainoon työmäärän ja henkilöstömäärän välillä, jotta työkuormitus jakautuu tasaisesti. Rakenteellisen henkilöstömitoituksen perusteena ovat lait, asetukset ja suositukset
suhteutettuna talousarvioon. Rakenteellisen suunnittelun tavoitteena on ammatillisesti koulutettu ja erityisosaava henkilöstö, joka kykenee kehittymään omassa työssään sekä ammatillisesti että työelämän ja yhteiskunnan vaatimusten mukaisesti.
Henkilöstöä palkattaessa käytetään sairaanhoitopiirissä käytössä olevia virka- ja tehtävänimikkeitä. Pysyviksi katsottavat virat tai tehtävät täytetään vakinaisesti, mikäli niihin on
saatavissa kyseisen vakanssin mukaista ammattitaitoista pätevyysvaatimukset täyttävää
henkilökuntaa. Määräaikaista työvoimaa käytetään vakituisilla paikoilla, jos kelpoisuusvaatimukset täyttävää ei ole saatavissa, vakituisen sijaisena sekä määräaikaisissa projektitöissä.
Koulutuksen toteutumisen seurannalla työnantaja valvoo, että täydennyskoulutussuositukset ja tarpeiden mukaiset koulutukset ovat toteutuneet. Esimiehet valvovat vastuualueensa
osalta työvuorosuunnitelmien ja vuosilomasuunnitelmien toteutumista.
3.5.2. Poissaolot ja varhainen puuttuminen
Poissaolojen seurantaa tekevät lähiesimiehet varhaisen puuttumisen ohjeistuksen mukaisesti. Sairaanhoitopiirissä on käytössä varhaisen välittämisen ja aktiivisen tukemisen toimintamalli, jonka avulla sairaanhoitopiiri huolehtii työntekijöistään ja kehittää työoloja jaksamista edesauttavaan suuntaan. Varhaisella välittämisellä pyritään tunnistamaan työkykyä
vaarantavat tilanteet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja käynnistämään korjaavat
toimenpiteet riittävän varhain. Tavoitteena on sekä yksilön että työyhteisön työhyvinvoinnin
kohentuminen. Esimiehen tehtävänä on huolehtia työyhteisön toimivuudesta, tukea ja seurata työntekijän työssä selviytymistä ja kehittää työoloja. Esimiehen on tärkeää ymmärtää,
tunnistaa ja ennakoida työyhteisön sekä yksittäisen työntekijän työkykyä ja työhyvinvointia
sekä tarvittaessa ottaa asiat puheeksi. Työkykyä tulee arvioida aina suhteessa työhön.
Myös jokaisella työntekijällä on velvollisuus ottaa havaitsemansa ongelmat puheeksi.

3.6. Hankinnat ja sopimukset
Hankinnoissa on noudatettava lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista sekä
sairaanhoitopiirin hallituksen hyväksymää hankintaohjetta ja muita ohjeita. Sopimusten valmistelussa ja valvonnassa noudatetaan lisäksi kuntayhtymän sopimusohjetta. Sopimukset on laadittava sairaanhoitopiirin edun mukaisina ja niiden pitää noudattaa ko. alan sopimusehtoja silloin, kun sopimustyyppi sen sallii. Mikäli mahdollista, käytetään kuntayhtymän omia sopimuspohjia. Sopimuksiin on sisällytettävä sairaanhoitopiirin edun turvaava, tarkoituksenmukainen
irtisanomisaika. Sopimuksen rakenteen ja tekstin on oltava sellainen, että sopimuksen tulkinta
voidaan tehdä mahdollisemman yksiselitteisesti. Jos sairaanhoitopiiri hankkii peruspalveluita
ulkopuolisilta palveluntuottajilta, tulee palvelusopimuksissa tai niiden tekemisen yhteydessä kuvata, miten palveluiden laadunvarmistus järjestetään. Palveluja hankittaessa on varmistettava,
ettei sairaanhoitopiiri joudu jälkikäteen maksamaan työnantajamaksuja.
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Hankintapäätöksen yhteydessä ei saa antaa eikä ottaa vastaan lahjoja, palvelusuorituksia tai
muita palveluksia toimittajilta. Henkilökohtaisia hankintoja ei saa tehdä sairaanhoitopiirin hankintojen yhteydessä eikä käyttää sairaanhoitopiirin hankintasopimusta omaksi edukseen.
Sairaanhoitopiirin puolesta tehtävät sopimukset hyväksytään yhtymähallituksessa tai sen alaisen viranhaltijan toimesta hänen toimintavaltansa puitteissa. Toimivalta on määritelty hallintosäännössä.
 Hallitus päättää hankinnoista ja investoinneista, joiden kokonaisarvo on 500 000 euroa
tai enemmän.
 Sairaanhoitopiirin johtaja päättää hankinnoista ja investoinneista, joiden kokonaisarvo
on alle 500 000 euroa.
 Johtajaylilääkäri ja johtajaylihoitaja päättävät kumpikin alaisensa henkilöstön osalta kynnysarvon alittavat hankintalain liitteen E 1-4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva hankinnat
 Tekninen johtaja päättää investointimenoihin sisältyvistä kiinteistökorjauksista, joiden
kokonaisarvo on alle 200 000 euroa.
 Tietohallintojohtaja päättää kilpailuttamisvelvoitteen ulkopuolelle jäävät tietotekniikkahankinnat.

3.6.1. Sopimusten valvonta
Sopimusten valvontaan kuuluu sopimusten täytäntöönpano sekä sopimuksista johtuvien
toiminnallisten ja taloudellisten toimenpiteiden hoitaminen määräaikana. Tällaisia toimenpiteitä ovat maksatusten/laskutuksen suorittaminen, indeksitarkistusten laskeminen, tilitysten
suorittaminen, sopimuskumppanin toiminnan seuranta ja sopimuksen noudattamisen valvonta, sopimuksen irtisanominen jne.
Kuntayhtymän sopimusohjeen mukaisesti sopimuksille nimetään vastuuhenkilöt, joiden tehtävänä on vastata kaikista sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanoon liittyvistä asioista. Vastuuhenkilö on yleensä se, jolle sopimuksen kohteena olevan toiminnan valvonta kuuluisi
omana toimintana. Vastuuhenkilö määräytyy virka-aseman, ei henkilön, perusteella sopimuksen omistavassa yksikössä. Vastuuhenkilö myös kirjataan sopimustenhallintajärjestelmään (TWeb) virkanimikkeen perusteella (esim. tekninen johtaja, silmätautien ylilääkäri), ei
pelkästään henkilön nimellä. Tällöin sopimusvastuun siirtäminen seuraajalle on käytännössä mahdollista toteuttaa sopimustenhallinta-järjestelmää hyödyntäen. Vastuuhenkilönä
olevan viranhaltijan vaihtuessa yksikössä tulee huolehtia hänen seuraajansa perehdyttämisestä myös sopimusvastuiden osalta.

3.6.2. Sopimusasiakirjojen säilytys
Hyväksytyistä ja voimassaolevista sopimuksista pidetään yhtymähallinnossa rekisteriä (luetteloa), joista ilmenevät muun muassa sopimuspuolet, sopimuksen kohde, hyväksymispäätös ja voimassaoloaika. Sopimusten hallinnassa käytetään Tweb-asianhallintajärjestelmää. Alkuperäiset sopimukset skannataan tähän asianhallinnan sähköiseen järjestelmään.
Sopimuksiin liittyviä toimenpiteiden eräpäiviä seurataan systemaattisesti. Erityisesti on seurattava sopimusten voimassaoloaikoja, jotta ehditään ajoissa neuvotella sopimuksen jatkamisesta tai kilpailuttaa sopimuskohde uudelleen.
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3.6.3. Lääkintälaiterekisterin ylläpito
Lääkintälaiterekisteriin kirjataan kaikki käytössä olevat terveydenhuollon lääkintälaitteet.
Rekisterin pääkäyttäjinä on lääkintätekniikan yksikön nimetyt henkilöt. Laite on rekisterissä
laitteen vastaanotosta käytöstä poistamiseen asti. Järjestelmässä on tiedot tehdyistä huolloista ja sähköturvallisuusmittauksista.

3.6.4. Irtaimistoluettelointi
Rekisteröitäväksi irtaimistoksi katsotaan vähintään 1.000 euroa (alv=0) maksavat koneet,
laitteet, kuljetusvälineet ja toimistokalusteet, joiden käyttöaika on vähintään 3 vuotta. Alle
1.000 euron hintaisista esineistä rekisteröitävää irtaimistoa ovat lisäksi atk-laitteet ja sellaiset atk-ohjelmistot, työkoneet, kalusteet, taulut, toimistotekniset ym. laitteet, jotka on tarkoituksenmukaista rekisteröidä. Irtaimistoluetteloinnista vastaa materiaalipäällikkö ja lääkintälaitteiden osalta huoltopäällikkö. Luetteloon merkitään esineestä seuraavat tiedot:
• esineen tunnistetiedot
• hankintahinta
• hankinta-ajankohta
• sijoituspaikka.
Sairaanhoitopiirin johtaja päättää omaisuuden myymisestä, kun toimenpiteen arvo on enintään 500.000 euroa ja sairaanhoitopiirin hallitus, kun toimenpiteen arvo on enintään 1 miljoona.
3.6.5. IT-laitteiden hävittäminen
IT-laitteiden hävittämisen suhteen noudatetaan annettua ohjetta, jolla taataan ettei laitteiden muistiin jää tietoja.

3.7. Vieraanvaraisuuden vastaanottaminen
Vieraanvaraisuuden, lahjan ja muun etuuden vastaanottamisen suhteen noudatetaan kuntayhtymän ohjetta ”Ulkopuolisten kustantamat matkat, koulutukset ja muut etuudet” (sairaanhoitopiirin tiedote 10/2017). Kuntaliiton yleiskirjeen ohjeita 17/2017. Etuuden hyväksyttävyyttä arvioitaessa keskeistä on se, että menettelyä pidetään asianmukaisena sekä säännösten ja määräysten mukaisena. Luottamus viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen on omiaan heikentymään,
jos taloudellisen etuuden tai lahjan saaminen saattaa ulkopuolisen silmin vaikuttaa viranomaistoiminnan puolueettomuuteen ja riippumattomuuteen. Arvioitaessa sitä, voiko etuuden vastaanottaminen, hyväksyminen tai vaatiminen vaikuttaa viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen, on
otettava huomioon ennen kaikkea viranhaltijan/luottamushenkilön asema ja tehtävät sekä heidän mahdollisuutensa vaikuttaa etuuden tarjoajan asioiden käsittelyyn.

Valtuusto 21.09.2021
§ 41 Liite 4
13(17)

4. Riskienhallinta ja turvallisuus
4.1. Potilasturvallisuus
Sairaanhoitopiirin johto on vastuussa laadunhallinnasta ja potilasturvallisuudesta ja siitä, että
organisaatiossa laaditaan potilasturvallisuussuunnitelma.
Kokonaisvastuu toiminnan laadusta ja potilasturvallisuudesta on johtajaylilääkärillä. Hänen vastuullaan on varmistaa, että potilasturvallisuus ja laadun hallinta toteutuvat yhdenmukaisesti
koko organisaatiossa. Johtajaylilääkäri, hallintoylilääkäri, johtajaylihoitaja, tulosalueen ylilääkärit ja ylihoitajat varmistavat riittävät resurssit ja edellytykset potilasturvallisuuden ylläpitoon ja
kehittämiseen. Ylilääkärit, ylihoitajat ja osastonhoitajat vastaavat omilla erikoisaloillaan potilaan
hoidosta, laadusta ja potilasturvallisuudesta. Ylilääkärit ja ylihoitajatvastaavat, että hoitolinjassa
huomioidaan potilasturvallisuus myös yksiköiden välisessä yhteistyössä. Ylilääkäreiden, ylihoitajien ja osastonhoitajien tehtävänä on organisoida toimintaa potilasturvallisuussuunnitelman
linjausten mukaisesti.
Jokaisella työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa työssä, työpaikalla tai työmatkalla sattuvasta
turvallisuuspoikkeamasta tai vaaratapahtumasta välittömästi esimiehelleen tai muulle sovitulle
henkilölle. Työntekijän on myös mahdollisuuksiensa mukaan poistettava havaitsemansa vaaratekijä. Kaikista potilaan hoidon sujuvuuteen ja turvallisuuteen sekä henkilö-, työ-, kiinteistö-,
palo- tai rikosturvallisuuteen liittyvistä tapahtumista tehdään ilmoitus HaiPro-järjestelmän
kautta. Vaaratapahtumailmoitukset otetaan käsittelyyn kahden viikon kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Ilmoitus tutkitaan perusteellisesti ja korjaavat toimenpiteet kirjataan HaiPro
järjestelmään. Potilasturvallisuustoiminta on kuvattu dokumentissa Potilasturvallisuussuunnitelma 2018-2019 (5.2.2018).

4.2. Työturvallisuus
Työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat vaara- ja haittatekijät tulee työpaikalla selvittää
järjestelmällisesti (Työturvallisuuslaki 10 §). Mikäli vaaroja ei voida kokonaan poistaa, arvioidaan niiden merkitys työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle eli riskin suuruus ja toteutetaan toimenpiteet, joilla riski pienennetään hallittavalle tasolle tai poistetaan kokonaan. Esimiehet vastaavat siitä, että jokainen yksikkö tekee vuosittain työturvallisuusriskien riskiarvioinnin
Wpro-riskienhallintajärjestelmällä. Tason 3,4 ja 5 riskien hallintatoimenpiteet, vastuuhenkilöt ja
aikataulut kirjataan järjestelmään. Selvitys ja arviointi on tarkistettava olosuhteiden olennaisesti
muuttuessa ja se on muutenkin pidettävä ajan tasalla. Työsuojelu seuraa osaltaan riskiarviointien toteutuksen kattavuutta sekä riskienhallintatoimien toteutusta.
Työsuojelupäällikkö /työsuojeluvaltuutetut ohjeistaa ja kouluttaa työturvallisuusriskien kartoittamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä avustaa tarvittaessa tapaturmatutkinnoissa. Vaara- ja läheltä piti – tilanteista kirjataan Haipron työturvallisuusilmoitus. Väkivaltatilanteet arvioi aina turvallisuuspäällikkö, ohjeistaen samalla tilanteen edellyttämät jatkotoimet ja niiden toteutuksen
yhteistyössä esimiesten kanssa. Turvallisuuspäällikkö vastaa myös sairaalassa toimivien järjestyksenvalvojien toiminnasta sekä tarpeen mukaan yhteydenpidosta poliisiin tai rikosseuraamusvirastoon.
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4.3. Tietoturva
Sairaanhoitopiirin tietojenkäsittelyn ja sen turvaamisen periaatteet noudattavat kansallisia ja
kansainvälisiä tietoturvallisuutta koskevia säädöksiä, standardeja, terveydenhuollon auditointivaatimuksia ja suosituksia. Näistä keskeisimpiä ovat EU:n tietosuoja-asetus, julkisuuslaki, laki
potilaan asemasta ja oikeuksista sekä laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä, laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Kaikessa toiminnassa noudatetaan hyvää tietojenkäsittelytapaa, velvoitteita ja sopimuksia. Tietoturvaratkaisujen tulee noudattaa myös taloudellisia realiteetteja, eivätkä ne saa
vaikeuttaa merkittävästi tietojärjestelmien hyötykäyttöä ja asiakaspalvelua.
Asiakkaiden, potilaiden ja kumppaneiden tietoja käsitellään ja säilytetään luottamuksellisesti
huomioiden sekä sisäiset että ulkoiset vaatimukset. Sairaanhoitopiirin oma sekä asiakkaiden
toiminta sekä erityisesti potilaiden turvallinen ja häiriötön hoito on varmistettu sekä vahinkomahdollisuudet on rajattu tasolle, joka on sairaanhoitopiirin toiminnan kannalta hyväksyttävissä.
4.4. Tietosuoja
Tietosuoja on ihmisten yksityiselämän suojaamista, ja siihen kuuluu kunkin oikeus henkilötietoihinsa. Rekisteröityjen oikeuksien perusperiaatteena on henkilötietojen suojan takaaminen
valtuudettomalta tai henkilöä vahingoittavalta tietojen käytöltä. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen on yksi päävelvollisuuksista. Rekisteröidyn oikeuksien lisäksi yhtenä keskeisimpänä
velvollisuutena on ilmoitusvelvollisuus. Ilmoitusvelvollisuus koskee henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteita, joissa henkilötietojen luottamuksellisuus on vaarantunut. Asianomaisilla rekisteröidyillä on oikeus saada ilmoitus, jos hänen henkilötietonsa ovat vuotaneet ulkopuolisille
luvattomasti. Ilmoitus on tehtävä, jos tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille.
Tietoturvaa ja tietosuojaa määrittävät seuraavat dokumentit:
 Tietoturvapolitiikka,
 Tietoturvaperiaatteet,
 Tietosuojaperiaatteet,
 Tietoturvaohje,
 Tietosuojaohje,
 Ohje tietoturvaloukkaustilanteissa toimimiseen,
 Tietosuojan ja -turvan omavalvontasuunnitelma.

4.5. Riskikartoitukset
Kokonaisvaltainen riskienhallinta on olennainen osa hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää ja
se on prosessi, joka toteutuu osana toiminnan suunnittelua, päätöksentekoa, toteutusta ja seurantaa. Hallitus vastaa siitä, että riskienhallintajärjestelmät ovat kunnossa ja operatiivinen johto
puolestaan riskienhallinnan toteuttamisesta. Riskien arviointi on tavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien tunnistamista ja analysointia, jotka luovat perustan koko riskienhallinnalle.
Riskienhallintaa suoritetaan jo toiminta- ja työketjuihin sisällytettävissä päivittäisissä varmistuksissa. Toimintaketjuista tehdyt menetelmäkuvaukset edesauttavat riskien tunnistamista ja niiden hallintaa. Strategisista prosesseista ja muusta ydintoiminnasta on laadittava prosessiku-
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vaukset, joissa kartoitetaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavat riskit ja riskien lähteet. Prosessikuvausten ja menetelmäkuvausten laatimisesta vastaa jokaisen prosessin omistaja. Johdon
vastuulla on nimetä jokaiselle prosessille omistaja.
Riskien arviointiin ja hallintaan velvoittavia lakeja ovat mm. terveydenhuoltolaki, kuntalaki, työturvallisuuslaki, erikoissairaanhoitolaki, valmiuslaki, pelastuslaki, kemikaalilaki sekä laki potilaan asemasta ja oikeuksista.
Riskien hallinnalla pyritään ehkäisemään absoluuttisesti esimerkiksi:
 potilasturvallisuuden vakava pettäminen aiheuttaen potilaan kuoleman tai vakavan vahingoittumisen
 työntekijän kuolema tai pysyvä työkyvyttömyys
 potilaan välitöntä hoitoa vaativan toiminnan häiriintyminen
 keskeisen osaamisen menettäminen pysyvästi
 toiminnan jatkuvuutta uhkaava taloudellinen menetys
 maineen tai luottamuksen menetys.
Tulosalueiden johtajat vastaavat riskianalyysin päivittämisestä aina talousarviosuunnittelun yhteydessä sekä tarvittaessa erikseen. Talous- ja tukipalvelujohtaja antaa tarkemmat ohjeet riskianalyysin suorittamisesta talousarvion yhteydessä.
4.6. Valmius- ja jatkuvuussuunnittelu ja yleinen turvallisuus
Turvallisuussuunnittelun lähtökohtana on taata häiriötön ja turvallinen toimintaympäristö niin
sairaanhoitopiirin henkilöstölle kuin potilaille ja muille sidosryhmille. Turvallisuuden hallinta kattaa myös uhkiin varautumisen, erilaisten häiriö- ja kriisitilanteiden johtamisen ja niistä toipumisen. Turvallisuussuunnittelu kattaa keskeiset riskit:
 potilasturvallisuuteen
 henkilöturvallisuuteen
 palo- ja pelastusturvallisuusteen
 toimitila –ja rikosturvallisuuteen (ympäristöturvallisuus)
 työsuojeluun
 tietoturvallisuuteen
 varautumiseen liittyen.
Turvallisuusriskejä tunnistetaan organisaatiotasolla vuosittaisella riskikartoituksella. Lisäksi riskejä tunnistetaan päivittäisessä toiminnassa ja prosessien kehitystyön yhteydessä. Havaintoja
arvioidaan esimerkiksi vaaratilanneraportoinnin pohjalta.
Valmius ja varautuminen käsittävät sairaalan sisäisen toimintavalmiuden nostamisen eli niin
sanotun perusvalmiuden ja poikkeustilan aikaisen, tehostetun tai täysvalmiuden mukaisen toiminnan suunnittelun koko sairaanhoitopiirin tasolla. Keskeisiä asiakirjoja valmiuden ja varautumisen osalta ovat suuronnettomuus ohjeen (SURO) lisäksi Sosiaali - ja terveysministeriön ohjeen mukaan laadittu valmiussuunnitelma ja siihen liittyvät tarkemmat yksikkökohtaiset ohjeet,
kuten toimintakortit erilaisiin poikkeustilanteisiin sekä pandemiasuunnitelma.
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5. LIITE: VALVONNAN VASTUUTAULUKKO
OMAISUUDEN HALLINNOINTI
Hankintojen tekeminen ja palveluiden ostaminen
Investoinnit
ASSI:n investoinnit
Vakuuksien määrä, oikeellisuus ja
voimassaolo
Sopimustenhallinnan ohjeistus
Sopimusten laadinta, täytäntöönpano ja noudattaminen

VALVOVAT TAHOT
Sopimuksen vastuuhenkilö

VALVONNAN TAVAT
Hankintaohjeiden noudattaminen

VALVONNAN AIKATAULU
Hankinnan yhteydessä

Tulosalueen ja -yksikön johto
Tilaajan projektipäällikkö
Controller

Investointien toteuman seuranta

Talouden seurannan yhteydessä
Jatkuva
Jatkuva

Talousarviovalmistelu
Talousarvion toteutumisen seuranta
Maksuvalmiuden seuranta
HENKILÖSTÖASIAT
Toiminta- ja taloussuunnitelman
toteuttaminen

Talous- ja tukipalvelujohtaja
Tulosaluejohtajat

Budjettiseuranta

Vuosittain
Jatkuva

Controller

Maksuvalmiussuunnittelu

Jatkuva

Tulosalueiden vastuuhenkilö

Tavoitteiden seuranta/kehityskeskustelut

Vuosittain

Henkilöstöjohtaja

Ohjeiden ja sääntöjen noudattamisen valvonta
Palkkalistojen tarkistus

Vuosittain

Henkilöstöpoliittisen ohjelman toteuttaminen
Työvuoro- ja päivystysvuorosuunnittelu
Virkamääräyksen/työsopimuksen
teko/palkkaus perusteiden oikeellisuuden valvonta
Sivutoimi-ilmoitukset ja -luvat

Hallintojohtaja
Sopimuksen vastuuhenkilö

Esimiehet

Vakuusluettelon ylläpito

Sopimusrekisteri
Laadinnan oikeellisuuden tarkastus
Voimassaoloajan seuranta
Laskutus/maksatuksen tarkastus
lndeksitarkistukset
Irtisanomisaikojen seuranta
Sopimuskumppanin valvonta ja
sopimusehtojen toteutumisen seuranta

Jatkuva
Jatkuva oma-aloitteinen seuranta

jatkuva

Esimiehet, Henkilöstöjohtaja

Virka- ja työehtosopimusten noudattaminen

Vuosittain

Hallintojohtaja, johtajaylilääkäri,
johtajaylihoitaja, palvelutuotantojohtaja, talous- ja tukipalvelujohtaja, viestintäjohtaja, sairaanhoito-

Sivutoimilupien myöntäminen

Jatkuva
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Sääntöjen noudattaminen

piirin johtaja ja hallitus, kukin käsittelyynsä tulevien sivutoimi-ilmoitusten ja -hakemusten osalta
Esimiehet

TURVALLISUUS, RISKIENHALLINTA
Potilasturvallisuus

Rakennusten ja laitteiden kunnossapito
Suojelusuunnitelman ylläpito
Yksiköiden suojelusuunnitelman
ylläpito
Vakuutusten ajantasaisuus

Sääntöjen ja ohjeiden noudattamisen valvonta

Jatkuva

Johtajaylilääkäri

Potilasturvallisuussuunnitelman
noudattaminen

Jatkuva

Tekninen johtaja

Kunnossapitosuunnitelman noudattaminen
Palo- ja pelastussuunnitelman tarkistus
Suojelusuunnitelman tarkistus

Jatkuva
Vuosittain

Vakuutusten tarkistaminen

Vuosittain

Käyttöoikeuksien valvonta
Tietoturvasuunnitelman noudattaminen
Jätteenkäsittelyohjeen noudattamisen valvonta

Jatkuva seuranta
Jatkuva seuranta, tiketöintijärjestelmä
Jatkuva

Turvallisuuspäällikkö
Turvallisuuspäällikkö

Tietojärjestelmien käyttö
Tietojärjestelmien virhetilanteet

Hallintojohtaja, palvelussuhdepäällikkö (työtapaturmavakuutus)
ja tekninen johtaja (omaisuusvakuutukset)
Henkilöstöjohtaja
Tietohallintojohtaja

Ympäristöriskien valvonta

Tekninen johtaja

Vuosittain
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Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin sisäisen tarkastuksen toimintaohje

1

Toimintaohjeen tarkoitus
Toimintaohjeen tarkoituksena on määrittää Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin sisäisen tarkastuksen tarkoitus, toimivalta ja vastuu sekä asema
organisaatiossa, toiminta-alue ja tiedonsaantioikeudet.

2

Sisäisen tarkastuksen tarkoitus
Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa, joka on luotu tuottamaan lisäarvoa organisaatiolle ja parantamaan sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota ja sen ylintä johtoa tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan sairaanhoitopiirin valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien sekä riskienhallinnan tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.
Sisäinen tarkastus ottaa toiminnoissaan huomioon sisäisen tarkastuksen kansainväliset ammattistandardit ja eettiset periaatteet.

3

Asema organisaatiossa ja toiminta-alue
Sisäinen tarkastus toimii sairaanhoitopiirin hallituksen ja johtajan alaisuudessa. Se on riippumaton tarkastettavista toiminnoista.
Kohteena ovat kaikki kuntayhtymän yksiköt ja toiminnot lukuun ottamatta kuntayhtymän valtuustoa, hallitusta sekä johtajaa. Tarkastuksen
kohteena voivat olla myös tytär- ja osakkuusyhtiöt. Ostopalveluna hankitut palvelut kuuluvat sisäisen tarkastuksen toiminta-alueeseen siinä
laajuudessa kuin sopimuksissa on määritelty.

4

Toimivalta ja vastuu
Sisäisellä tarkastuksella on oikeus saada tarkastustehtäväänsä varten
tarpeelliset tiedot ja asiakirjat salassapitosäädösten estämättä. Lisäksi
se on oikeutettu saamaan toimintayksiköiltä tehtäviensä hoitamisen
kannalta tarpeellista apua.
Sisäisellä tarkastajalla on asiantuntijavastuu työstään. Sisäisellä tarkastuksella ei ole toimivaltaa eikä vastuuta tarkastettavien toimintojen suhteen. Se ei osallistu päätöksentekoon eikä päätösten toimeenpanoon.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuu on hallituksella ja sairaanhoitopiirin johdolla; sisäinen tarkastus arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja tuloksellisuutta sekä esittää toimenpideehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi. Sisäisen tarkastuksen olemassaolo ei vähennä esimiesten vastuuta sisäisestä valvonnasta.
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5

Sisäisen tarkastuksen tehtävät
Sisäinen tarkastaja laatii vuosittain riskiperusteisen suunnitelman, jossa
huomioidaan hallituksen ja sairaanhoitopiirin johtajan näkemykset. Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman hyväksyy sairaanhoitopiirin johtaja.
Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on vuosisuunnitelman ja sille annettujen erityistehtävien mukaisesti tarkastaa ja arvioida:
- sisäisen valvonnan järjestelmiä ja riskienhallintaa
- toimintojen lain- ja päätöksenmukaisuutta sekä tarkoituksenmukaisuutta
- resurssien tehokasta ja taloudellista käyttöä
- johtamisessa ja päätöksenteossa käytettävän tiedon luotettavuutta
Lisäksi sisäinen tarkastus voi osallistua sisäisen valvonnan asiantuntijana toiminnan kehittämiseen erilaisissa hankkeissa ja konsultoida toimintayksiköitä sisäisen valvonnan ongelmissa.

6

Voimaantulo
Tämä toimintaohje on hyväksytty sairaanhoitopiirin hallituksessa
21.3.2017 ja tulee voimaan 1.4.2017.

