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1 Toimintakertomus

1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Valtakunnallisesti vuoden 2020 sote-sektoria leimasivat toisaalta koronaviruksen ai-
heuttama pandemia ja toisaalta pääministeri Sanna Marinin hallituksen sote-uudistuk-
sen eteneminen eduskunnan käsittelyyn.

Koronapandemia

Uudentyyppisen koronaviruksen (SARS-CoV-2) aiheuttama sairaus (Covid-19) havait-
tiin Kiinassa vuodenvaihteen tienoilla 2019-20. Sairaus levisi ensin Kiinassa ja edelleen
sieltä eri puolille maailmaa. Maailman terveysjärjestö WHO julisti 11.3.2020 koronavi-
rusepidemian pandemiaksi. Suomessa valtioneuvosto yhteistoiminnassa tasavallan
presidentin kanssa totesi 16.3.2020, että maassa vallitsevat valmiuslain 3 §:n 5 koh-
dassa tarkoitetut poikkeusolot, jotka olivat voimassa 16.6.2020 saakka.

Koronaviruspandemian Etelä-Euroopan maissa synnyttäneen sairaanhoitojärjestelmän
ylikuormittumisen ja sairauskuolleisuuden takia myös Kanta-Hämeen pandemian hoito-
valmiutta kohotettiin nopeasti helmi-maaliskuussa 2020. Sairaalassa olleiden koronapo-
tilaiden määrä oli Kanta-Hämeessä huipussaan huhtikuun alussa. Epidemian kevään
vaiheen viimeinen sairaalapotilas kotiutui 14.5.2020. Tämän jälkeen hiljaista vaihetta
kesti elokuun alkuun, minkä jälkeen epidemia alkoi uudelleen kiihtyä.

Epidemian alkutalven huippuesiintyvyys Kanta-Hämeessä oli joulukuun alussa 2020.
Sairaalahoidon tarve pysyi kuitenkin syyskauden epidemiassakin hallittavana ja sairaa-
lassa oli kerrallaan noin 2-5 koronapotilasta. Tehohoidon tarve syyskaudella oli melko
vähäinen. Syynä olivat todennäköisesti yhteiskunnan sulkutoimenpiteet ja vanhojen
henkilöiden kontaktien vähentäminen, mistä johtuen sairastuneiden keski-ikä oli mata-
lampi kuin kevään epidemiavaiheessa. Toisaalta sairastuneiden hoito oli kehittynyt ke-
väästä ja silläkin oli luultavasti vaikutusta suhteellisen vähäiseen tehohoidon tarpee-
seen.

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjeisti 20.3.2020 sairaanhoitopiirejä lisäämään tehohoi-
don valmiuttaan. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä Päivystysklinikalle luotiin tilapäis-
seinin eriöity infektio-kohorttialue, osasto 6A määritettiin infektiokohorttivuodeosastoksi
ja ryhdyttiin toimenpiteisiin tehohoitopaikkojen määrän nostamiseksi. Tehohoidon osalta
tämä tarkoitti osaston tilojen laajentamista valvontayksikön tiloihin ja tarvittaessa leik-
kausosaston heräämöön ja edelleen leikkaussaleihin. Yli sata henkilöä pikakoulutettiin
tehohoidon tarpeisiin.

Sairaanhoitopiiri toteutti myös pikaisella aikataululla investointeja koronapotilaiden hoi-
dossa ja valvonnassa mahdollisesti tarvittaviin laitteisiin ja tarvikkeisiin. Sekä laitteiden
että tarvikkeiden saatavuus keväällä 2020 heikkeni voimakkaasti globaalin pandemian
takia ja erityisesti tarvikkeiden hinnat moninkertaistuivat. Saatavuus parantui vähitellen
talveen 2020 mennessä. Sairaanhoitopiiri sai merkittävää tukea hankintoihin useilta lah-
joittajilta. Tästä kaikille lahjoituksia tehneille suuret kiitokset!

Sairaanhoitopiirin operatiivista johtamista tiivistettiin epidemiatilanteessa pandemiajoh-
toryhmään, joka on työskennellyt pandemian alusta lähtien koko vuoden 2020.

Sote-sektorilla lähetteiden määrä erikoissairaanhoitoon pieneni n. 10 % edellisestä vuo-
desta. tämä on todennäköisesti aiheuttanut patoutunutta hoidon tarvetta tai mahdollis-
tanut sairauksien pahentumisen hoidotta. Pandemian aikanaan helpottuessa patoutunut
kysyntä tullee ainakin jossain määrin purkautumaan lisääntyneenä hoidon tarpeena.
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Valmiuden takia erityisesti hoitohenkilökuntaa on ollut sijoitettuna poikkeaviin työpistei-
siin, mikä on syönyt normaalitoiminnan kapasiteettia. Erityisesti leikkauksia jäi kevään
ja alkukesän aikana tämän takia toteutumatta melko huomattava määrä ja hoidon odo-
tusajat pidentyivät. Syksyn 2020 aikana onnistuttiin tulosalueiden hyvän suunnittelun
ansiosta pääosin palauttamaan hoidon saatavuus lähes samalle tasolle kuin ennen pan-
demian käynnistymistä. Tosin sairaanhoitopiirissä on valitettavasti silti joitakin toimin-
toja, joiden osalta hoidon saatavuus ei ole tyydyttävälläkään tasolla.

Valtio on tukenut sairaanhoitopiirien tehtävään suoraan sairaanhoitopiireille suunnatuin
valtionavustuksin. Näillä avustuksilla on katettu lisähenkilökunnan palkkausta, lisä- ja
ylitöistä aiheutuneita kustannuksia sekä sairaanhoitopiirin koronan hoitolaitteisiin ja -tar-
vikkeisiin tekemiä investointeja.

Pandemia on vaikuttanut laajasti kaikkiin yhteiskunnan toimintoihin ja tilastollisesti vuosi
2020 on lähes kaikissa suhteissa poikkeuksellinen eikä kehitystrendejä kyseisen vuo-
den perusteella ole arvioitavissa. Sairaanhoitopiirissä vuosi on näkynyt myös yleisen
suosituksen myötä käyttöönotetuista etätöistä niissä tehtävissä, joissa etätyö on mah-
dollista. Kokemukset etätyöstä sinänsä ovat olleet hyvät niin sairaanhoitopiirissä kuin
yhteiskunnassa yleisemmin.

Sote-uudistus

Maan hallituksen sote-uudistuksen valmistelu on jatkunut vuonna 2020 siten, että asiaa
koskeva lakipaketti eteni eduskunnan käsittelyyn joulukuun 2020 alussa. Sairaanhoito-
piiri on osaltaan perehtynyt valmisteltavaan lainsäädäntöön ja pyrkinyt vaikuttamaan
lainsäädännön sisältöön.

Tätä kirjoitettaessa lainsäädännön suurimmat huolenaiheet sairaanhoitopiirissä koske-
vat julkisomisteisten in house -yhtiöiden asemaa palvelutuotannossa, investointirahoi-
tuksen rajoituksia ja rahoitusjatkuvuutta siirtymävaiheessa kuntayhtymästä hyvinvointi-
alueeseen ja koko uudistuksen erittäin tiukkaa valmisteluaikataulua.

Assi-sairaalahanke

Uuden Assi-sairaalan kehitysvaihe yhdessä allianssikumppanien kanssa jatkui koko
vuoden 2020. Kehitystyötä jo aiemmin vaivannut tendessi hankkeen tavoitekustannuk-
sen karkaamisesta sekä sairaanhoitopiirin valtuuston päättämää tasoa että hankkeen
investointien rajoituslain mukaisen poikkeusluvan tasoa korkeammaksi jatkui edelleen
vuonna 2020. Tämän vuoksi allianssin kehitystyö keskeytettiin allianssisopimuksen mu-
kaisesti 12.5.2020. Allianssin palvelutuottajat työstivät hanketta omalla riskillään kesän
2020 aikana tavoitteena palauttaa hanke sen taloudellisiin ja toiminnallisiin raameihin.
Tulokset esiteltiin sairaanhoitopiirille 24.8.2020 ja sairaanhoitopiirin hallitus päätti kehi-
tysvaiheen uudelleen käynnistämisestä 8.9.2020, kun voitiin arvioida hankkeen toimin-
nallisten ja taloudellisten tavoitteiden tulevan todennäköisesti saavutettaviksi.

Kehitysvaihe jatkui syksyllä 2020 siten, että toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet täyt-
tävä suunnitelma syntyi marraskuussa 2020. Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi
15.12.2020 sille esitetyt päivitetyn hankesuunnitelman ja toteuttamisvaihetta koskevat
sopimukset ja teki päätöksen hankkeen toteutusvaiheeseen siirtymisestä. Allianssin ta-
voitekustannus on päätösten mukaan 308,2 miljoonaa euroa ja kokonaiskustannus (si-
sältäen sairaanhoitopiirin toteuttamia sairaalalaitteiden hankintoja ja sairaanhoitopiirin
henkilöstökustannuksia ja varauksia) 355,8 miljoonaa euroa. Hankesuunnitelman hy-
väksymistä koskevaan päätökseen valtuusto liitti toivomusponnen: Hankesuunnitelmaa
on kehitettävä huomioiden maksimaalisessa määrin sairaanhoitopiirin nykyiset tilat
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Forssassa ja Riihimäellä, varmistaen niiden käyttöasteen positiivisen kehityksen ja kes-
kittäen tiloihin toimintoja, jotka voidaan keskittää muuallekin kuin Assi-sairaalaan.

Sairaanhoitopiirin strategian toteuttaminen

Pandemian käynnistyessä helmikuun 2020 lopulla sairaanhoitopiirissä päätettiin Assi-
hanketta lukuun ottamatta muiden kehitysohjelmien keskeyttämisestä. Syyskaudella
2020 pandemiatilanteessa on jo opittu elämään, ja osa kehityshankkeista on sen myötä
voitu käynnistää uudelleen. Kuitenkin sairaanhoitopiirin strategian toteuttaminen hidas-
tui vuoden 2020 aikana merkittävästi suunnitellusta.

Vuonna 2019 toteutettuun laajaan kulttuuriselvitykseen kytkeytyen sairaanhoitopiirin ar-
vot määritettiin ja hyväksyttiin helmikuussa 2020. Arvojen julkistaminen lykkääntyi ko-
ronapandemian vuoksi syksyyn 2020.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin arvot:
 Näytämme esimerkkiä – ylpeydellä
 Uskallamme – koko sydämellä
 Toimimme – sinua kuunnellen
 Onnistumme – aina yhdessä

Strategian mukainen hoitopolkujen määritystyö hidastui, mutta ensimmäinen uusi pal-
velupolku: paikallista rintasyöpää sairastavan polku julkaistiin 13.10.2010. Useita muita
palvelupolkuja on työn alla. Pandemiasta huolimatta asiakasosallisuus sairaalan toimin-
nan kehittämisessä ja Assi sairaalan suunnittelussa toteutui sähköisiä kanavia hyödyn-
tämällä. Digitaalisten palvelujen osalta etävastaanottojen osuus lähti nousuun mikä
osaltaan mahdollistaa asiakkaille monikanavaiset palvelut.

Vaikuttavuuden ja tuottavuuden kehittäminen ovat sairaanhoitopiirin strategian keskei-
siä tavoitteita. Tältä osin toteutettiin syksyllä 2020 Tulevaisuushanke, jossa määritettiin
ja kvantitoitiin tuottavuuden kehittämistavoitteita sekä Assi-sairaalahanketta ajatellen,
että sairaanhoitopiirin tavoitteeksi yleisemmin. Vaikuttavuuden mittaamisen kehittämis-
työtä on jatkettu.

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen yhteistyö (Tähtisairaala-hanke)
on tiivistynyt erityisesti Tays Kehittämisyhtiö Oy:n käynnistämiseen. Yhtiön kolme kes-
keistä alkuvaiheen kehitysaluetta ovat innovatiivisten hankintojen kehittäminen, eri am-
mattiryhmien koulutukseen liittyvä kehittäminen ja asiakaspalvelun kehittäminen.

Sairaanhoitopiirin talouden toteuma

Koronapandemia sekoitti osaltaan myös sairaanhoitopiirin taloutta vuoden 2020 aikana.
Lähetteiden määrän vähentyminen ja henkilökunnan kouluttaminen ja sijoittaminen ko-
ronasairauden hoitotoimenpiteisiin johti toimintavolyymien supistumiseen vuositasolla n.
10 %:n verran. Samalla asiakasmaksutuotot jäivät arvioitua pienemmiksi.

Koronapandemia aiheutti myös lisääntyneitä henkilöstökustannuksia lisätyövoiman rek-
rytointeina, lisä- ja ylitöinä, ylimääräisen leikkaussalin vuokrakustannuksina, hoitotarvik-
keiden hankintoina että koronan hoitolaitteiden poistoina. Sairaanhoitopiirin suunnitellun
uudistamis- ja tuottavuusohjelman toteutus pysähtyi myös suurelta osin pandemian
myötä keväällä 2020.

Kaikki edellä mainitut tekijät johtivat siihen, että syksyllä 2020 sairaanhoitopiirin tuloksen
arvioitiin muodostuvan selvästi alijäämäiseksi, minkä vuoksi valtuusto syyskuussa 2020
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hyväksyi sairaanhoitopiirille suuruudeltaan n. 13,6 miljoonan euron lisätalousarvion.
Loppuvuonna 2020 maksuun tuli valtion lisätalousarvioissa osoitetut suoraan sairaan-
hoitopiireille suunnatut valtionavustukset suuruudeltaan yhteensä 6,7 miljoonaa euroa.

Kaikkiaan sairaanhoitopiirin taloudellinen tulos vuodelta 2020 muodostui 6,3 miljoonaa
euroa ylijäämäiseksi. Syksyn lisätalousarviosta kunnilta laskutettiin ainoastaan 3,8 mil-
joonaa euroa. Kuitenkin samaan aikaan sairaanhoitopiirin vanhat 2010-luvun alkupuo-
lella syntyneet alijäämät tulivat uuden kuntalain mukaisena siirtymäaikana kokonaan ka-
tetuiksi. Kokonaisuutena taloudellista tulosta toiminnaltaan hyvin poikkeuksellisena vuo-
tena voi pitää hyvänä.

Jatkossa sairaanhoitopiirin talouden riskeinä ovat erityisesti väestörakenteen kehityk-
sestä johtuva palvelukysynnän kasvu ja hoitomahdollisuuksien laajentuminen, jotka mo-
lemmat osaltaan ajavat myös ulkopuolisten sairaaloiden palveluostojen kasvua. Assin
rakentamisen käynnistymisen myötä myös vanhojen sairaalarakennusten korkeaa ta-
searvoa on tarkasteltava. Assi-hankkeen vaikutuksista sairaanhoitopiirin talouteen teh-
dään suunnitelma, jossa otetaan kantaa myös vanhojen rakennusten asiaan. Suunni-
telma tuodaan sairaanhoitopiirin toimielinten käsittelyyn kevään 2021 aikana.

Uudistettu perussopimus

Vuoden 2019 aikana uudistettua sairaanhoitopiirin perussopimusta sovellettiin käytän-
töön ensimmäisen kerran vuoden 2020 aikana. Kuntaneuvotteluiden talousarvioraamin
lähtökohdaksi kuntien puolella muodostui kuntatalouden tilanne ja erityisesti Hämeen-
linnan kaupungin taloudelliset lähtökohdat. Tätä oli neuvotteluiden kuluessa mahdo-
tonta sovittaa sairaanhoitopiirin terveydenhuoltoa ohjaavasta lainsäädännöstä tulevien
toiminnallisten vaatimusten kanssa. Näin neuvottelut päätyivät tilanteeseen, jossa kun-
tien taloudellinen raami ei kohdannut sairaanhoitopiirin taloudellisen suunnittelun raa-
mia.

Neuvotteluprosessia ja tilannekuvan jakamista kehittämällä on jatkossa pyrittävä löytä-
mään tapa johtaa neuvottelut maaliin ensimmäistä vuotta tyydyttävämmällä tavalla.
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1.2 Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Uudet toiminnot

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti 8.9.2020 silmän takaosan kirurgisen toiminnan
käynnistämisestä sairaanhoitopiirissä. Toiminnan käynnistyttyä Hämeenlin-
nassa voidaan hoitaa aiemman toiminnan lisäksi n. 200 vaativaa silmäleikkausta
vuosittain. Leikkausten toteuttamisella omana toimintana tavoitellaan n. 400.000
euron vuotuista säästöä ulkopuolisten sairaaloiden kustannuksista. Toiminta li-
sää myös silmäklinikan houkuttelevuutta ammattilaisten rekrytoinnissa.

Perussopimuksen uudistaminen ja kuntien palvelusopimusneuvottelut

Vuoden 2019 aikana uudistettua sairaanhoitopiirin perussopimusta sovellettiin
käytäntöön ensimmäisen kerran vuoden 2020 aikana. Perussopimuksen mukai-
sesti jäsenkunta ja kuntayhtymä sopivat vuosittain myös kuntayhtymän itse tuot-
tamien tai ostamiensa palvelujen määrästä, laadusta, järjestämistavasta ja mak-
suista seuraavan vuoden aikana sopimusohjausmenettelyä käyttäen. Sairaan-
hoitopiiri järjesti perussopimuksen mukaisen neuvotteluiden sarjan jäsenkuntien
kanssa kesä-syyskuussa 2020. Neuvottelut käytiin osin seutukunnittain ja osin
siten, että kaikki kunnat olivat edustettuina. Neuvotteluissa käsiteltiin toimintaa
ja taloutta vuodelle 2021.

Kuntaneuvotteluiden talousarvioraamin lähtökohdaksi kuntien puolella muodos-
tui kuntatalouden tilanne ja erityisesti Hämeenlinnan kaupungin taloudelliset läh-
tökohdat. Tätä oli neuvotteluiden kuluessa mahdotonta sovittaa sairaanhoitopii-
rin terveydenhuoltoa ohjaavasta lainsäädännöstä tulevien toiminnallisten vaati-
musten kanssa. Näin neuvottelut päätyivät tilanteeseen, jossa kuntien taloudel-
linen raami ei kohdannut sairaanhoitopiirin taloudellisen suunnittelun raamia.
Vuotta 2021 koskevat palvelusopimukset muodostuivat siten sellaisiksi, että nii-
den perusteella sairaanhoitopiirin kuluraami on korkeampi kuin kuntamaksujen
raami. Sairaanhoitopiirin taloudellista tilannetta tarkastellaan kolmen kvartaalin
osavuosikatsauksen perusteella syksyllä 2021. Mahdollinen syntymässä oleva
alijäämä laskutetaan tämän jälkeen ylimääräisinä kuntamaksuina.

Perussopimuksen mukaisten neuvotteluiden kehittämiskohteiden haasteena on
toteuttamiskyvykkyys. Monet neuvotteluissa esitetyt kehittämiskohteet vaatisivat
toimeenpanoa useassa eri organisaatiossa. Kykyä viedä monen organisaation
kehittämishankkeita eteenpäin ja tehdä niitä koskevia päätöksiä on kuitenkin hei-
kosti.

Yllä kuvattuja ongelmia sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien välillä pyritään vähin-
tään lieventämään kuntaneuvotteluiden aikataulua ja menettelytapoja kehittä-
mällä tulevina vuosina.

Sähköiset kokoukset

Kuntayhtymässä siirryttiin pandemiatilanteessa kevään aikana sujuvasti säh-
köisten kokousten käyttöön. Voimassa oleva hallintosääntö mahdollisti sähköi-
set kokoukset ja lisäksi kuntalain väliaikaiset muutokset otettiin tarvittavilta osin
käyttöön poikkeusoloja varten. Kokousympäristönä käytetään Teamsia, joka on
kuluneen vuoden aikana vakiintunut nopeasti myös muun hallinto – ja toimisto-
työn perusalustaksi, joten käyttöönotosta ei aiheutunut erillisiä kustannuksia.
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Tehtävien uudelleen järjestelyt

FSHKY:n ja KHSHP:n erikoissairaanhoidon yhteistyöselvitys

Tähtisairaala-hankkeen valmisteluvaiheessa vuonna 2019 käytiin keskustelua
myös Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän asemasta Tähtisairaalassa.
Vaihtoehtoina nähtiin täyden tähtisairaala-statuksen saaminen osana KHSHP:n
toimintaa ja toisaalta yhteistyön tiivistäminen sopimuspohjaisesti niin että Fors-
san sairaala jää nykyiseen organisaatioonsa.

Vuoden 2019-2020 vaihteessa tehtiin sairaaloiden yhteistyönä selvitys palvelu-
jen nykytilanteesta ja mahdollisuuksista tuottaa palveluja jatkossa. Tuossa yh-
teydessä todettiin, että tarkempi valmistelu laskennassa edellyttää merkittävää
lisäpanostusta, jota ryhdytään tekemään vasta yhtymähallitusten päätöksillä.

FSHKY:n yhtymähallitus päätti syyskuussa 2020 aloittaa neuvottelut Forssan
sairaalassa tuotetun erikoissairaanhoidon järjestämisvastuun ja päätösvallan
siirtämiseksi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille lähipalvelujen varmistamiseksi
Forssan seudulla sekä päättää pyytää neuvottelutuloksen jälkeen asiasta jäsen-
kuntien lausunnot.

Loka-marraskuun aikana sairaaloiden yhteistyönä tehtiin monipuolista valmiste-
lua ja laadittiin projektisuunnitelma toiminnan mahdollista siirtämistä varten.

FSHKY:n yhtymähallituksen joulukuussa tekemällä päätöksellä valmistelu on
keskeytetty eikä sitä tällä erää jatketa. Yhteistyö FSHKY:n kanssa jatkuu aiem-
paan tapaan lukuisilla erikoisaloilla sopimusperusteisesti. Myös sopimusperus-
teisen yhteistyön tavoitteena on tuottaa Forssan seudun asukkaille väestön pal-
velutarpeen mukaisesti lähellä erikoissairaanhoidon avopalveluja.

Logistiikkatoiminnot

Kanta-Hämeessä logistiikkatoiminnot ovat olleet kuntien ja sairaanhoitopiirin yh-
teisesti omistamassa Kanta Logistiikka Oy:ssä. Pandemian myötä logistiikkatoi-
minnot ja huoltovarmuudesta huolehtiminen sairaanhoitopiirin ohjeiden mukai-
sesti ovat nousseet erityiseen tarkasteluun. Valmisteilla olevan sote-uudistuksen
myötä päävastuuta logistiikkatoimintojen ohjauksessa ollaan siirtämässä nykyi-
seltä pääomistajalta Hämeenlinnan kaupungilta sairaanhoitopiirille. Tähän liit-
tyen sairaanhoitopiirin valtuusto päätti joulukuussa 2020 myöntää 100 % oma-
velkaisen takauksen Kanta Logistiikka Oy:n suojatarvikehankintojen toteutusta
varten nostettavaan 4 miljoonan euron pankkilainaan.

Samaan aikaan päätettiin käynnistää Kanta Logistiikan ja Pirkanmaalla toimivan
Tuomi Logistiikka Oy:n yhdistämisselvitys. Tavoitteena on, että yhdistämisen to-
teutustapa päästään valitsemaan kevään aikana ja tarvittavat päätökset tehdään
siten, että järjestely tulisi voimaan vuoden 2021 alusta.

Organisaatio

Kuntayhtymän toimielinten kokoonpanot, organisaatio ja johtoryhmien kokoon-
panot 31.12.2020 on kuvattu liitteessä 1.
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1.3 Asiakkuus

Asiakaskokemuksen kehittämisen arviointia on ohjannut vuonna 2020 sairaanhoi-
topiirin strategian asiakkuuskortin painopistealueet ja niille asetetut mittarit. Paino-
pistealueet ovat:
 Sujuva ja oikea-aikainen hoitoonpääsy
 Tieto hoidon etenemisestä
 Monimuotoiset sähköiset palvelut
 Osallistava ja vuorovaikutteinen asiakkuus
 Näyttöön perustuva hoito – laadukas ja turvallinen

Toimintavuotta sävytti pandemia, joka aiheutti muutoksia myös asiakaskokemuk-
sen kehittämiseen. Erityisesti hoitoonpääsyn tavoite-aikataulut kärsivät, kun ajan-
varauksiin perustuvat toiminnat jouduttiin keskeyttämään lähes täysin pandemian
alkuvaiheessa keväällä ja käynnistettiin vähitellen vuoden toisella puoliskolla. Tar-
kemmin hoitoonpääsyä avataan tulosalueiden esityksissä. Kokemus hoitoon-
pääsyn riittävästä nopeudesta heikkeni, mutta vain hieman, ollen 4,35 asteikolla 1-
5. Vuoden 2019 osalta tämän kokemuksen keskiarvo oli 4,48.

Asiakaspalautteen kerääminen

Asiakasymmärryksen perustana olevaan palautetietoon pandemialla oli suuri vai-
kutus. Käytössä olleet Happy Or Not-laitteet vedettiin pois käytöstä huhtikuun 2020
alusta lähtien. Vaikka tyytyväisyyskyselyyn pääsi vastamaan QR-koodin avulla,
palautemäärä romahti tuhansista muutamiin vastauksiin. Vastauksia tammi-maa-
liskuun aikana oli annettu laitteilla yhteensä 6052, loppuvuonna QR-koodin avulla
yhteensä 40 kappaletta.

Myös paperisessa muodossa jaetut asiakaskyselyt ohjattiin ottamaan pois käy-
töstä pandemiatilanteen takia. Yksiköitä kehotettiin informoimaan asiakkaita vas-
taamaan asiakaskyselyyn internet-sivujen kautta. Tämä ei toteutunut suunnitel-
lusti. Internetsivujen kautta täytettyjen kyselyvastausten määrä oli pieni ja toisaalta
joillain yksiköillä paperilomakkeiden jako on niin kiinteä osa potilaan hoitoproses-
sia, että paperikyselyitä ei haluttu poistaa käytöstä. Tämä osaltaan osoittaa palaut-
teiden saannin merkityksen yksiköille.

Säännöllisen asiakaskyselyyn saatiin vuonna 2020 yhteensä 4898 vastausta. Vas-
taava luku vuodelta 2019 oli 10 479 vastausta. Vastausmäärästä kolmasosa koh-
dentui vuonna 2020 leikkaus- ja toimenpideyksikköön, jossa paperilomakkeen jako
oli kiinteä osa muuta ohjausprosessia.

Kyselyn tuloksissa vertailuväittämien osalta tavoitteina oli edelleen, että 95 % arvi-
oista olisi 4 tai 5 ja alle 3 % arvioita 1 tai 2. Tavoitteesta jäätiin selkeimmin yhteistä
päätöksentekoa koskevan kokemuksen osalta (taulukko 1)

Väittämä Arvioiden 4
ja 5 osuus

Arvioiden 1
ja 2 osuus

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

89,8 % 3,4 %

Taulukko 1. Vertailuväittämien arvioiden väittämäkohtaiset osuudet
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Asiakaskyselyn perusteella 94 % asiakkaistamme suosittelisi sairaalaa läheisil-
leen. Tämä jää vain vähän asetetusta 95 % tavoitteesta.

Käsiteltyjä ja kirjattuja vapaamuotoisia palautteita oli vuonna 2020 yhteensä 278
kappaletta. Näistä kiitoksia oli 196 ja kehittämisideoita 184 kappaletta eli samaan
lomakkeeseen oli usein kirjattu sekä kiitoksia että kehittämisideoita. Kiitosten si-
sältönä oli useimmiten hyvä hoito ja ammattitaito. Kehittämiskohteiksi nousi odo-
tusaika ja kuunteleminen.

Pandemian vuoksi myös näkövammaisille suunnitellun ääniohjatun palautelait-
teen koekäyttö silmäyksikössä jäi toteutumatta. Alkuvuodesta saatiin kuitenkin
pilotoitua palautelaitteita palvelukokemuskyselyyn vastaamisen muotona. Kyse-
lyvastauksia saatiin viidestä yksiköstä 251 kappaletta ja tieto kertyi siten, että
vastattavaksi tuli NPS-kysymyksen lisäksi sattumanvaraisesti neljä muuta kysy-
mystä. Tämän tyyppinen sähköinen palautemuoto näytti toimivan. Kokeilu
osoitti, että palautteen antaminen myös asiakkaan omalla laitteella tulee olla jat-
kossa mahdollinen jo pandemiarajoitustenkin vuoksi.

Tekstiviestipohjaisen NPS-mittarin kehittämistä tehtiin ERVA-alueella Tähtisai-
raalan kehitysyhtiön yhteistyönä. Tähän palautemuotoon liittyi paljon selvitettä-
vää ja huomioitavaa oikean, kattavan asiakkaan lupakäytännön ja uutta palau-
temuotoa koskevan tiedotuksen suhteen. Kansallista yhteistyötä jatkettiin asia-
kaslähtöisyyden kehittämisverkostossa etäkokouksina.

Palveluketjut ja alueellinen yhteistyö

Palvelupolkujen kuvauksia varten hankittiin työkaluksi julkaisuohjelma
Wordpress-pohjalle rakennettu polkukuvaustyökalu. Lisäksi suurivolyymisim-
pien potilasryhmien polkukuvausten päätoimiseksi tekijäksi rekrytoitiin palvelu-
suunnittelija. Polkukuvaustyötä tehtiin tiimityönä.   Pandemia vaikutti myös pol-
kukuvaustyöhön, sillä kuvauksia tuottavien ammattilaisten aika oli priorisoitunut
pandemian hoitoon. Vuonna 2020 työstettiin neljää eri polkua, joista saatiin val-
miiksi ja julkaistua internet-sivuille rintasyöpään sairastuneen polkukuvaus. Li-
säksi lähes valmiiksi saatiin raskaana olevan polku, tekonivelpolku ja kaihileik-
kauspotilaan polku. Palveluketjukuvaukset auttavat asiakasta hahmottamaan
hoidon kokonaisuutta: mitä palveluita hän saa missäkin kohdassa, miten hänen
kannattaa valmistautua, keneen voi ottaa yhteyttä ja mistä saa luotettavaa lisä-
tietoa. Asiakkaat ovat olleet mukana testaamassa polkua ja arvioineet sitä oman
kokemuksensa kautta. Heiltä saatiin hyviä vinkkejä sisällön muokkaamiseen ja
polun kriittisten kokemuspisteiden määrittelemiseksi. Polun toisena, vain am-
mattilaisille päin näkyvänä tasona ovat kuvaukset kunkin ammattilaisen roolista
palvelukohdan onnistumiseksi. Kuvausten avulla pystytään kohdentamaan pa-
lautekyselyjä kriittisiksi havaittuihin kohtiin ja mittaamaan, kuinka suurin osa hoi-
dettavista on käyttänyt kutakin palvelukohtaa.

Keväällä tehtiin yhteistyötä Hämeen ammattikorkeakoulun Design Factroy-toi-
mintamallin tiimoilta. Ko. toimintamallissa monialaiset opiskelijaryhmät etsivät
ratkaisuja muun muassa päivystyksen odottamiseen liittyen. Tuotetut ratkaisut
olivat käyttökelpoisia, mutta toteutukseen vaikutti pandemiatilanne, aulaan tar-
vittavien infonäyttöjen hankintamahdollisuus ja Tiedon päivystysmonitori-näky-
män kansallinen kehitystyö.
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Palvelukulttuurin kehittäminen

Alkuvuodesta 2020 sairaanhoitajien pitkässä täydennyskoulutuksessa asiak-
kuusteeman osalta keskityttiin tavoiteltavan tunnetilan määrittelyyn asiakaspa-
lautetietoa hyödyntämällä. Vuorovaikutuksen ja kohtaamiseen kohdentuvia kou-
lutuksia olivat muun muassa Puhe Judo -koulutukset sekä Tunnelma on ener-
giaa -koulutus. Lisäksi kaikkia ammattilaisia ohjattiin suorittamaan Asiakaspal-
velu terveydenhuollossa -koulutuskokonaisuus verkkokurssina. Kurssin suorit-
taneiden määrä jäi pandemiatilanteen takia vähäiseksi.

Sähköiset palvelut

Sähköisen asiointialustan Oma Raitin kehitystyö jatkui. Palvelun käyttäjien
määrä loppuvuonna oli jo yli 3500. Pandemia vaikutti suunniteltujen kokonai-
suuksien toteutumiseen. Puolesta asioinnin kokonaisuus ei toteutunut vielä
vuonna 2020, vaan siirtyi toteutettavaksi vuonna 2021. Myös röntgen- ja labora-
torioaikojen näkyvyys Oma Raitissa siirtyi seuraavalle vuodelle. Uusia esitieto-
lomakkeita Oma Raittiin ei lisätty, mutta siellä olevan lomakkeen käyttö laajentui
koskemaan useampia leikkaukseen tulevia asiakkaita. Lisäksi loppuvuodesta
saatiin käyttöön Koronajäljityskysely.

Vallitsevalla tilanteella oli kuitenkin myös positiivisia vaikutuksia: se vauhditti
sähköisten palveluiden ja asiointitapojen kehittämistä ja käyttämistä. Muun mu-
assa videovälitteiset etävastaanotot saatiin käyntiin keväällä 2020. Niiden käyt-
töönottovaiheeseen liitettiin myös kokemuksia kartoittavat kyselyt sekä asiak-
kaille että henkilökunnalle.

Päivystysapu 116117 otettiin käyttöön 1.10.2020 ja se onnistui suunnitelmien
mukaisesti. Asiakkaan soittaessa tähän numeroon, puhelu ohjautuu virka-aikaan
omalle terveysasemalle sekä ilta- ja yöaikaan päivystyksiin. Kanta-Hämeen kes-
kussairaalan päivystykseen 116117- numerosta ohjautui soittoja noin 400 kap-
paletta kuukauden aikana. Valtaosa puheluista tulee silti vielä päivystyksen van-
haan numeroon. Lisämarkkinoinnin ja ajan kuluessa soitot tulevat keskittymään
tähän valtakunnalliseen numeroon. Omaolo-palvelussa täytettyjen oirearvioiden
käsittely virka-ajan ulkopuolella aloitettiin Kanta-Hämeen keskussairaalan päi-
vystyksessä myös lokakuun alussa.

Asiakasraati ja potilasjärjestöt

Asiakasraadin toiminta muuntui etäpainotteiseksi pandemian vuoksi. Suunnitel-
tuja tutustumiskäyntejä ei voitu toteuttaa, mutta muulta osin toiminta jatkui. Asia-
kasraati oli mukana kommentoimassa Design Factoryn toimintamallin opiskeli-
jatöitä eli esimerkiksi pohtimassa päivystyksen odottamisen ratkaisuja. Lisäksi
asiakasraadin kanssa toteutettiin työpajat Oma Raitin, takaisinsoittojärjestelmän
ja kutsukirjeen kehittämiseen liittyen. Asiakasraatiin haettiin myös uusi jäseniä.
Kiinnostus raatitoimintaan oli erinomainen, uusi hakemuksia tuli 64 henkilöltä.
Uusi raati käynnistyy vuoden 2021 alkupuolella.

Potilasjärjestöille tehtiin alkuvuonna kartoitus järjestöjen kokemus-asiantuntija-
toiminnasta. Viidellä järjestöllä tai sen keskusliitolla oli omaa kokemustoimija-
koulutusta. Tämä mahdollistaa kokemustoiminnan laajentamisen psykiatrian eri-
koisalalta myös muille erikoisaloille. Kokemustoiminta suunnitellaan osaksi
OLKA-konseptia, jonka valmistelua tehtiin vuonna 2020 yhteistyössä Hämeen
Setlementti ry:n kanssa. OLKA-konseptilla tarkoitetaan toimintamallia, jonka
avulla koordinoidaan kokemustoiminnan lisäksi vapaaehtoistyön ja vertaistuen
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palveluja sairaala-asiakkaille. Rahoitushaun pohjaksi tehtiin loppuvuodesta tar-
vekartoitus sekä yksiköissä että potilasjärjestöjen ja heidän jäsentensä keskuu-
dessa. Keskussairaalassa nähtäisiin eniten tarvetta vapaaehtoistyölle ja tiedon-
välitykseen tarkoitetun Oiva-tietopisteen avaamiselle. Näillä toimintamuodoilla
aloitetaan OLKA-toiminta rahoitushaun päätöksestä riippuen.

Sairaalasuunnittelussa asiakasedustajat olivat mukana muutamissa suunnittelu-
ryhmissä. Ryhmien toimintaan tuli haasteita kasvokkaisten kokoontumisten ty-
rehdyttyä. Kun Assi-sairaala sai loppuvuodesta rakentamisluvan, ryhdyttiin asia-
kasosallisuutta taas vahvistamaan osana toiminnallisen suunnittelun toteutusta.

Potilasturvallisuus

Potilasturvallisuuden kehittämistä jatkettiin hyväksi havaittujen käytäntöjen mu-
kaan. Sairaalan ylin johto teki potilasturvallisuuskävelyn synnytys- ja naistentau-
tien yksikköön ja operatiivisen tulosalueen johto Kliinisen fysiologian ja neurofy-
siologian yksikköön. Turvallisuustutkintoja tehtiin yhteensä 4 kpl. Niiden myötä
toimintaa kehitettiin mm. valvonnan hoitovastuun määrittelyssä, ISBAR-rapor-
toinnissa (menetelmä tiedonkulun yhtenäistämiseksi), sisätautipoliklinikan toi-
mintajärjestelyissä liittyen puhelinaikojen toteutumiseen sekä kaatumisten ja pu-
toamisten ehkäisyyn.

Keväällä järjestettiin potilasturvallisuuspäivä, jossa jaettiin tietoa ja kerättiin ko-
kemuksia potilaan osallistumisesta potilasturvallisuuden kehittämiseen. Vuonna
2020 järjestettiin myös sairaalahygieniakampanja ja julkaistiin tilastot käsihygie-
nian toteutumisesta sairaalaan internet-sivuilla. Kampanjan avulla saatiin paran-
nettua mm. somaattisten vuodeosastojen käsidesin kulutusta hoitopäiviin suh-
teutettuna 50 litrasta 60 litraan.

Sairaalan pääaulassa suunnitelluista tapahtumista ehdittiin alkuvuonna toteut-
taa potilasturvallisuuteen liittyvän teeman lisäksi myös ystävänpäivän tapah-
tuma. Muita tapahtumia ei pandemian vuoksi loppuvuonna järjestetty.

Asiakasviestintä

Vuoden 2020 asiakasviestintää leimasi koronavirus ja keskittyminen ajantasai-
seen Korona-viestintään. Pandemia aiheutti valtavan kysynnän informaatiolle ja
kasvatti esimerkiksi verkkosivujen kävijämäärät jopa satoihin tuhansiin päivässä.
Myös sosiaalisen median kanavien seuraajamäärät kasvoivat. Päivittäisillä tie-
dotteilla ja johtajaylilääkärin verkossa toteutuneilla Korona-infoilla tavoitettiin
kymmeniä tuhansia seuraajia. Koronakriisin myötä viestinnän digitalisoituminen
vauhdittui kokonaisuudessaan ja resurssipulan ja sairaaloiden vierailukieltojen
vuoksi tiloissa jaettava Sinua kuunnellen -printtilehden julkaisu päätettiin pande-
mian ajaksi keskeyttää.

Markkinoinnin osalta ehdittiin toteuttaa alaraajaturvotuksen ehkäisyyn liittyvä
kampanja ja yksi kampanjajakso muutettiin valistamaan koronaviruksen eh-
käisystä. Loppuvuoden osalta markkinointia ei toteutettu lainkaan pandemiati-
lanteesta johtuen.

Innolinkin kanssa toteutettiin vakiintuneeseen tapaan jälleen kyselytutkimus kos-
kien valinnanvapautta ja sairaaloidemme vetovoimaa. ”Brändi” jatkoi edelleen
kehittymistä yhä vahvemmin myönteiseen suuntaan etenkin oman maakunnan
asukkaiden keskuudessa, mihin todennäköisesti vaikutti osaltaan koronapande-
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mia. Merkittävin muutos tapahtui Riihimäen seudun väestön halussa vaihtaa sai-
raanhoitopiiriä: edellisen vuoden tutkimuksessa vielä noin 32 prosenttia halusi
vaihtaa HUS:iin, kun vuonna 2020 sama osuus oli enää noin 15 prosenttia vas-
taajista.

Tarkemmin asiakkuusteemaa avataan erikseen julkaistavassa asiakkuus-kerto-
muksessa. Asiakkuuskertomuksesta julkaistaan myös esittelykäyttöön tarkoi-
tettu tiivistelmä.

Potilasasiamiestoiminta

Potilasasiamiespalvelua on toteutettu tarkastelujaksolla kahden potilasasiamie-
hen resurssilla 7/2020 asti ja tämän jälkeen vuoden loppuun asti yhden potilas-
asiamiehen resurssilla. Koko tarkastelujaksolla palvelutapahtumia on ollut 2031,
mikä vastaa edellisten vuosien palvelutapahtumamääriä. Yhteydenottojen ai-
heet ovat vastanneet aiempien vuosien teemoja: hoitoon ja kohteluun liittyvät
muistutukset, potilasvahinkoepäilyt, potilaskertomustietojen tarkastus- ja kor-
jauspyynnöt sekä hallintokantelut. Lisäksi on ollut yhteydenottoja ja toimenpiteitä
omaisuus- ja henkilövahinkoihin liittyen sekä valinnan vapauden toteuttamista
koskeviin kysymyksiin liittyen. Pandemiatilanne ei ole tarkastelujaksolla näkynyt
erityisesti yhteydenottojen aiheissa.

Suurin osa yhteydenotoista on toteutunut etäyhteydellä, mutta potilailla on ollut
myös mahdollisuus tulla paikanpäälle. Toimintavuosi 2020 on jättänyt todennä-
köisesti pysyväksi malliksi etäyhteyksien tehokkaan hyödyntämisen asiakaskon-
takteissa myös jatkossa ja pandemian jälkeisessä ajassa. Tavoitettavuutta on
tarkoituksenmukaista parantaa edelleen ja periaatepäätös puhelinaikojen lisää-
misestä kaikille arkipäiville on tehty kesällä 2020.

Sopimuksen mukaisesti potilasasiamiehet ovat palvelleet samoin standardein
myös Hämeenlinnan Terveyspalveluiden asiakkaita. Asiakastyön ulkopuolelta
potilasasiamiehet ovat osallistuneet sidosryhmäyhteistyöhön muun muassa val-
takunnallisen Potilasasiamiesyhdistyksen hallitustoimintaan osallistumalla sekä
esittäytymällä valtakunnallisilla potilasasiamiespäivillä. Lisäksi on järjestetty kou-
lutustilaisuuksia HAMK:n terveydenhuolto-opiskelijoille sekä keskustelutilai-
suuksia potilasjärjestöissä.

1.4 Talous

Valtiovarainministeriön 17.12.2020 tekemän talousennusteen mukaan talouden
toipuminen covid-19-epidemista siirtyy vuoden 2021 puolelle. Epidemian toinen
aalto hidastaa talouskasvua tilapäisesti vuodenvaihteen ympärillä. Kotimaassa
palveluiden kysyntä pysyy edelleen heikkona. Myös vienti ja teollisuustuotanto
kärsivät pandemian jatkumisesta. Bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan
3,3 % v. 2020 ja sen jälkeen kasvavan 2,5 % v. 2021.

Julkisen talouden alijäämä pysyy suurena, koska vuoden 2021 puolelle jatkuvan
epidemian hoito ja sen vaikutuksia lieventävät tukitoimet pitävät julkiset menot
korkealla tasolla. Tilanteen normalisoituessa alijäämä pienenee asteittain tule-
vina vuosina. Tulojen ja menojen välinen epätasapaino pysyy kuitenkin niin suu-
rena, että julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen näyttää jatkavan
kasvuaan koko 2020-luvun alkupuoliskon ajan.
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Kuntatalouden ja sairaanhoitopiirien talouden tilannekuva

Valtiovarainministeriön 5.10.2020 vuosille 2021-2024 laaditun kuntatalousohjel-
man mukaan vuoden 2020 alussa Suomeen levinnyt koronaviruspandemia ja
sitä seuranneet hallituksen asettamat rajoitustoimet vaikuttivat voimakkaasti
koko julkiseen talouteen ja kuntatalouteen sen osana. Hallitus on tukenut kuntia
useilla toimilla vuoden 2020 aikana akuutista kriisistä selviämiseen.

Kuntatalousohjelman mukaan merkittävimpänä tekijänä kuntatalouden vahvistu-
misen taustalla ovat hallituksen kuntataloutta vahvistavat tukitoimet. Tukitoimien
ansiosta kuntatalous vahvistui vuonna 2020 selvästi. Myös verotulojen kehitys
on ollut keväällä ennustettua parempaa. Kuntatalouden haasteena on kuitenkin
sopeutuminen kohti koronakriisin jälkeistä aikaa ja kohti normaalia rahoitusuraa.

Valtio turvaa peruspalvelujen järjestämistä jatkamalla kuntatalouden tukitoimia
vuonna 2021. Peruspalvelujen valtionosuuksiin osoitetaan 300 milj. euron lisäys,
josta 20 milj. euroa kohdistetaan harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen
ja yhteisöveron jako-osuuden korotusta jatketaan vielä vuonna 2021. Koronavi-
rustilanteeseen välittömästi liittyvät kustannukset esimerkiksi testaukseen, jäljit-
tämiseen ja potilaiden hoitoon liittyen korvataan kunnille täysimääräisesti. Tähän
varataan vuonna 2021 yhteensä 1,66 mrd. euroa.

Valtion tukitoimet kunnille ja kuntayhtymille helpottivat kuntatalouden tilannetta
vuonna 2020, mutta talouden hidas toipuminen yhdessä väestön ikääntymisen
ja rakennuskannan iästä ja muuttoliikkeestä aiheutuvien investointipaineiden
kanssa pitävät kuntatalouden tulojen ja menojen epätasapainon mittavana koko
vuosille 2021-2024 laaditun kuntatalousohjelman ajan.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin taloustilanne

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

Vuoden 2020 talousarvio laadittiin siten, että sillä voitiin kattaa sairaanhoitopiirin
menojen lisäksi myös taseessa oleva vanha alijäämä. Covid-19 epidemian alka-
minen keväällä 2020 kasvatti sairaanhoitopiirin henkilöstö-, aine- ja tarvikeme-
noja sekä palveluiden ostomenoja kuitenkin siten, että lisätalousarvion laatimi-
nen nähtiin tarpeelliseksi. Valtuusto hyväksyi 29.9.2020 sairaanhoitopiirille lisä-
talousarvion, jolla katettiin arvioidut tulonmenetykset ja menonlisäykset yh-
teensä 13,6 milj. euroa.

Lisätalousarviossa arvioitiin, että valtiovarainministeriöltä saatavalla korvauk-
sella katetaan osa Covid-19 epidemiasta johtuvista tulonmenetyksistä ja meno-
lisäyksistä. Loppuosa katettiin lisätalousarviossa kuntien lisämaksuosuuksilla.
Lisätalousarviossa kuntalaskutuksen kasvuksi arvioitiin 7,4 milj. euroa.
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Sairaanhoitopiirin talous toteutui kuitenkin ennakoitua paremmin, joten kuntien
lisälaskutuksen määräksi jäi 3,8 milj. euroa. Tällä summalla katettiin taseessa
oleva alijäämä. Sairaanhoitopiirin tulos oli lisälaskutuksen jälkeen 6,3 milj. euroa
ylijäämäinen.

Sairaanhoitopiirin sisäisessä kustannustenjaossa lisälaskutuksen jääminen ar-
vioitua pienemmäksi aiheuttaa operatiivisella ja konservatiivisella tulosalueella
sen, että sitovaksi tavoitteeksi asetettu toimintakatteen määrä jää tavoitteesta.
Sitä vastoin tukipalveluissa ja yhtymähallinnossa tavoite ylittyy. Yhtymähallinnon
tulosalueella tulosta paransi erityisesti potilasvakuutusmaksusta vuodelle 2020
kirjattu hyvitys noin 1,0 milj. euroa. Tämä tarkoitti sitä, että potilasvakuutukseen
varattua 2,6 milj. euron määrärahaa ei tarvinnut käyttää potilasvakuutukseen.
Hyvityksen ja käyttämättä jäävän määrärahan tulosta parantava yhteisvaikutus
oli noin 3,6 milj. euroa.

Covid-19 epidemian kulut

Sairaanhoitopiirille ja ensihoidolle aiheutui covid-19 epidemian hoidosta kustan-
nuksia noin 7,1 milj. euroa sekä sairaanhoitopiirille tulonmenetyksiä arviolta 2,6
milj. euroa. Valtiolta saatiin korvauksia kahdessa erässä 31.10.2020 mennessä
syntyneistä kustannuksista yhteensä 6,7 milj. euroa. Korvauksista kohdennettiin
sairaanhoitopiirin covid-19 epidemian vaatimaan hoitoon, varautumiseen ja tor-
juntaan 5,2 milj. euroa, hengityskoneiden ja muiden laitteiden investointimenoi-
hin 1,0 milj. euroa ja ensihoidon kustannuksiin 0,5 milj. euroa. Covid19-epidemi-
asta johtuvia kuluja oli marras-joulukuulta vielä noin 0,4 milj. euroa. Näitä kus-
tannuksia sekä tulojen menetyksiä valtio ei ole vielä korvannut.

Assi-sairaalan rakennushanke

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Assi-sairaalan suunnittelu- ja kehitysvaihe
päättyi tammikuussa 2021, jonka jälkeen rakentaminen alkaa suunnitelmien mu-
kaan syksyllä 2021. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 355,8 milj. euroa.

1.5 Henkilöstö

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä oli toistaiseksi voimassa olevassa palvelus-
suhteessa 1 476 henkilöä 31.12.2020 (suluissa vuoden 2019 vastaava luku 1
491). Suurin ammattiryhmä on hoitohenkilöstö, 832 (847) henkilöä. Lääkärihen-
kilöstöä on 143 (143), huoltohenkilöstöä 211 (211) ja toimistohenkilöstöä 198
(196). Pienin ammattiryhmä on tutkimushenkilöstö, 92 (94) henkilöä.

Vuonna 2020 sairaanhoitopiirin henkilötyövuodet olivat 1695,9 (1 720,9) kaikki
vakituiset, määräaikaiset ja osa-aikaiset palvelussuhteet huomioiden. Määräai-
kaisten palvelussuhteiden osuus henkilötyövuosista on 21,50% (26,94%).

Sairauspoissaolojen määrä hieman laski edelliseen vuoteen verrattuna ja oli
15,7 (16,6) kalenteripäivää henkilötyövuotta kohti.

Laajempi katsaus henkilöstöön julkaistaan henkilöstökertomuksessa.



17

1.6 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sisäinen valvonta

Ohjeet

Hallintosäännön mukaan sairaanhoitopiirin valtuusto päättää sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan perusteista. Hallitus ja sairaanhoitopiirin johto vastaavat ko-
konaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Hallitus
ja sairaanhoitopiirin johto myös hyväksyvät sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa
koskevat ohjeet ja menettelytavat ja valvovat, että sisäinen valvonta ja riskien-
hallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti. Tulosaluei-
den ja -yksiköiden johto vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeen-
panosta ja tuloksellisuudesta sekä raportoinnista johtamassaan toiminnassa. Si-
säinen tarkastus arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja tu-
loksellisuutta sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi.

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

Tilivelvolliset

Tilivelvollisilla on henkilökohtainen vastuu sisäisen valvonnan asianmukaisesta
järjestämisestä ja jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Kuntalain
mukainen tilivelvollisuus merkitsee sitä, että tilivelvollisen toiminta tulee valtuus-
ton arvioitavaksi. Tilivelvolliseen voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa
muistutus ja häneltä voidaan evätä vastuuvapaus omasta tai alaisensa tekemi-
sestä tai tekemättä jättämisestä.

Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia sairaanhoitopiirissä ovat hallituksen jäsenet,
apuvälinekeskusliikelaitoksen johtokunnan jäsenet, sairaanhoitopiirin johtaja,
johtajaylilääkäri, projektijohtaja, talous- ja tukipalvelujohtaja, hallintojohtaja, joh-
tajaylihoitaja, tulosalueylilääkärit ja tulosalueylihoitajat, viestintäjohtaja, materi-
aalipäällikkö, tietohallintojohtaja, tekninen johtaja, henkilöstöjohtaja, sekä apu-
välinekeskusliikelaitoksen toimitusjohtaja.

Jokaisella esimiehellä on tilivelvollisuusasemasta riippumatta velvollisuus valvoa
alaistaan toimintaa. Sisäisessä valvonnassa ei todettu olennaisia puutteita tili-
kaudella 2020.

Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen yhteistyösopimuksessa ovat mukana Pirkanmaan, Kanta-
Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit. Yksikössä työskentelee kolme
henkilöä: tarkastuspäällikkö Tampereella, sisäinen tarkastaja Hämeenlinnassa
ja uusi sisäinen tarkastaja 1.3.2020 lähtien Seinäjoella. Kaikki kolme tekevät tar-
kastustyötä kaikissa sairaanhoitopiireissä. Isäntäorganisaationa ja yksikön työn-
tekijöiden työnantajana toimii Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.

Toimintavuoden aikana sisäiset tarkastajat ovat tehneet Kanta-Hämeen sairaan-
hoitopiirissä seuraavat tarkastukset
 Assi-allianssin laskutukseen liittyvien ohjeiden, roolien ja prosessin arviointi
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 Assi-hankkeen kustannusten kohdistaminen ja seuranta sekä hankkeen
seuraaminen ja tiedonkulku.

Yhteistarkastuksina Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen sairaan-
hoitopiireissä on tehty seuraavat tarkastukset:
- Kutsukirjeiden sisältöjen, prosessien ja näihin liittyvien toimintojen vertailu
- Osastosihteerityö – resurssit ja niiden hyödyntäminen. Organisoitumisen,

tehtävien ja resurssien vertailu
- ICT- projektihallinnan järjestäminen ja johtaminen

Muut ei taloudelliset asiat

Tiedonhallinta

Toimiva tiedonhallinta parantaa asiakkaan oikeuksien toteutumista ja mahdollis-
taa uudistusten systemaattisen tiedolla johtamisen sekä kustannusten ja riskien
paremman hallinnan.

Vuoden 2020 alussa voimaan tullut laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta edel-
lyttää viranomaisilta tietoprosessien järjestämistä siten, että tietojen saatavuus,
löydettävyys ja hyödynnettävyys eri tarkoituksiin varmistetaan tiedon koko elin-
kaaren ajan. Laki sisältää siirtymäaikoja siten, että viranomaisen pitää täyttää
sen vaatimukset vaiheittain vuosien 2020-2023 aikana.

Vuoden 2020 aikana on lain mukaisesti toteutettu:
 Tiedonhallintayksikön muodostaminen organisaatiossa
 Tiedonhallintamallin rakentaminen
 Tiedonhallintalain huomioiminen tietojärjestelmähankinnoissa
 Julkinen kuvaus tietovarannoista ja asiarekisteristä sekä valmius vastaanot-

taa ja hyödyntää toisen viranomaisen tarjoamaa teknistä rajapintaa tai kat-
seluyhteyttä

Ilmiantokanava

EU:n whistleblower-direktiivi tarjoaa suojelua henkilöille, jotka ilmoittavat työs-
sään havaitsemistaan unionin oikeuden rikkomisista tai rikkomisepäilyistä. Vää-
rinkäytöksistä ilmoittamisen helpottaminen parantaa erityisesti EU:n talousarvi-
oon kohdistuvien petosten ja korruption ehkäisyä ja paljastamista.

Direktiivi velvoittaa työnantajat perustamaan sisäisen kanavan väärinkäytöksistä
ilmoittamiseen organisaation sisällä. Lisäksi tulee perustaa ulkoinen ilmoituska-
nava tai ulkoisia ilmoituskanavia, joissa ilmoitukset tehdään erikseen määriteltä-
ville viranomaisille.

Kansallisten lainsäädännön valmistelu on viivästynyt ja lain odotetaan tulevan
eduskunnan käsittelyyn syksyllä 2021. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri aloitti
vuoden 2020 lopulla erva-yhteistyössä ilmiantokanavan käyttöönoton valmiste-
lun. Kanavan, siihen liittyvän ohjeistuksen ja toimintaprosessien pitää olla käy-
tössä viimeistään 17.12.2021.
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Vastaamo-tietomurto

Lokakuun lopussa paljastui psykoterapiapalveluja tuottavan Vastaamon laaja
tietomurto ja yhtiön tietoturvaan liittyneet ongelmat. Myös Kanta-Hämeen sai-
raanhoitopiirin potilaita on ollut Vastaamon asiakkaina psykoterapioiden ostopal-
velupuitesopimuksen nojalla. Tietomurron kohteeksi mahdollisesti joutuneita po-
tilaitamme on Vastaamon asiasta antamien tietojen perusteella 15. Tässä vai-
heessa ei ole tarkempaa tietoa rikostutkinnan etenemisestä tai mahdollisista va-
hingonkorvausvaatimuksista.

Tietomurron tultua sairaanhoitopiirin tietoon, asiaa on selvitetty seuraavista nä-
kökulmista:
- palveluntuottajien tietoturvan auditointitarve yleisellä tasolla
- maksusitoumuksen antamisen edellytykset yksityiselle palveluntuottajalle
- tietosuojasopimusten ajantasaisuuden tarkistaminen
- ohjeistus organisaation ulkopuolelta tulleen tietoturvaloukkausta koskevan il-

moituksen käsittelyyn
- sopimusten seurannan toteutus ja systematisointi, vastuuhenkilön roolin

merkityksen korostaminen
- palveluntuottajien henkilötietojen käsittelyn ohjeistus ei riitä, vaan palvelun

järjestäjän pitää etukäteen selvittää, miten tuottajat tietoja käsittelevät
- vahingonkorvausvastuu ja velvollisuus laskujen maksamiseen

Toimenpiteet on käsitelty sairaanhoitopiirin johtoryhmässä tammikuussa 2021.

Lokakuun lopussa sairaanhoitopiiri osallistui Digi- ja väestötietoviraston toteut-
tamaan TAISTO20-harjoituksen. Tietosuoja- ja tietoturvaloukkauksen hallinnan
harjoituksessa organisaatiot harjoittelivat toimintamalleja ja prosesseja erilaisten
häiriötilanteiden varalle. Harjoituksen tavoitteena oli, että sen avulla reagointi tie-
toturva- tai tietosuojaloukkaukseen hoidetaan tositilanteessa hallitummin, jolloin
toipuminen on nopeampaa.

Muut merkittävät riskit ja epävarmuustekijät

Sairaanhoitopiirin toiminnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että Kanta-Hä-
meen väestö käyttää omaa keskussairaalaansa ja vapaalla valinnalla ulkopuoli-
siin sairaaloihin hakeutuvien joukko saadaan minimoitua. Vapaan valinnan
kautta muualle hoitoon hakeutuneiden potilaiden kustannukset sairaanhoitopii-
rille olivat reilut 11,6 milj. euroa (v. 2019 11,5 milj. euroa). Muualta Kanta-Hä-
meen sairaanhoitopiiriin hoitoon vapaan valinnan perusteella hakeutuneiden po-
tilaiden laskutus taas oli noin 1,3 milj. euroa. Tämän kehityksen katkaiseminen
on jatkossa haaste sairaanhoitopiirille. Toimintavuonna Pirkanmaan ja Etelä-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kanssa käynnistettyä Tähtisairaala-hanketta jat-
kettiin siten, että kolmen sairaanhoitopiirin yhteinen kehitysyhtiö (Kanta-Häme,
Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa) perustettiin ja se aloitti yhteisten toimintamallien
suunnittelun.

Uuden sairaalan (ASSI) suunnittelu eteni valitulla allianssimallilla. Sairaala suun-
nitellaan sairaanhoitopiirin omistamalle tontille Ahvenistolle. Hankkeen toteu-
tusta ohjaa sosiaali- ja terveysministeriön lupa, joka määrittelee myös hankkeen
kustannusten enimmäismäärän. Hankkeen toteutuksen sisältyy kuitenkin monia
aikatauluun, hankkeen laajuuteen, rahoitukseen ja talouteen liittyviä riskejä. Sai-
raalahanke rahoitetaan lainalla, joten talouden näkykulmasta tulevien vuosien
korkotaso, sen muutokset ja vaikutukset sairaanhoitopiirin talouteen ovat selkeä
riski.
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Samanaikaisesti sairaalahankkeen kanssa käynnistettiin selvitystyö Ahveniston
vanhojen sairaalarakennusten jatkokehittämiseksi. Ahveniston rakennusten ta-
searvot ovat korkeita, joten tasearvoja tulee alaskirjattavaksi Assi-sairaalan val-
mistumisen myötä. Sairaalahankkeen vaikutuksista sairaanhoitopiirin talouteen
tehdään suunnitelma, jossa otetaan kantaa myös vanhojen kiinteistöjen asiaan.
Suunnitelma tuodaan sairaanhoitopiirin päätöksen-tekoelinten käsittelyyn ke-
vään 2021 aikana.

Vuoden 2020 tilinpäätöksen jälkeen sairaanhoitopiirin taseessa ei ole kattama-
tonta alijäämää.

Sairaanhoitopiirin rahoitusriskit liittyvät kuntien rahoituksen toteutumiseen suun-
nitelman mukaisesti ja tätä kautta sairaanhoitopiirin talouden tasapainon toteu-
tumiseen. Muilta osin rahoitusriskit liittyvät yleisen korkotason nousuun. Kun-
tayhtymällä on pitkäaikaisia lainoja noin 55,9 milj. euroa.

Sairaanhoitopiirin maksuvalmius on toimintavuonna ollut kohtuullinen hyvä.
Pankkitilin limiittiä oli tarvittaessa käytettävissä 10 milj. euroa ja kuntatodistus-
ohjelman mukaista lyhytaikaista luottoa yhteensä 30 milj. euroa. Kuntatodistus-
ohjelman mukaista lyhytaikaista rahoitusta oli käytössä vuoden 2020 lopussa 5
milj. euroa. Kuntayhtymän rahoituksessa ei ole riskisijoituksia eikä muitakaan
erityisiä riskialttiita rahoitusjärjestelyjä.

Vakuutukset

Kuntayhtymä on vakuuttanut omaisuutensa täydestä arvosta ja vakuutusarvojen
tarkastelu tehdään ja tarkistetaan vuosittain.

Potilasvahinkojen osalta toiminnan vakuuttaminen on tapahtunut vuoden 2020
loppuun saakka Potilasvakuutuskeskuksen toimesta. Potilasvahinkotapahtu-
mista maksetut kustannukset ovat sairaanhoitopiirissä alle maan keskitason.
Vuoden 2020 lopussa sairaanhoitopiirillä oli Potilasvakuutuskeskukselle noin
10,6 milj. euroa velkaa aikaisempina vuosina syntyneiden vahinkojen kattamisen
vakuudeksi.

Vuoden 2021 alussa voimaan tuli uusi potilasvakuutuslaki. Lailla uudistettiin po-
tilasvakuutusta koskevan lainsäädännön rakenne kokonaisuudessaan. Sairaan-
hoitopiirien kannalta muutos on merkittävä, koska potilasvahinkojen korvaamista
ei enää järjestetä Potilasvakuutuskeskuksen kautta vaan potilasvakuutusta var-
ten tulee hankkia erillinen vakuutus vakuutusyhtiöltä. Sairaanhoitopiiri kilpailutti
potilasvakuutuksen syksyllä 2020 ja vuoden 2021 alusta potilasvakuutus hanki-
taan Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennialta.

Vakuutuskilpailutuksessa ja –sopimuksessa on varauduttu siihen, että sopimus
voi olla pitkäaikainen tai vaihtoehtoisesti sairaanhoitopiiri voi jo ensimmäisen
vuoden jälkeen siirtyä käyttämään yliopistosairaaloiden perustaman keskinäisen
vakuutusyhtiön potilasvakuutusta, mikäli se on tarkoituksenmukaista.

Tilintarkastus

Sairaanhoitopiirin tilintarkastusta on toimintavuonna hoitanut tilintarkastusyh-
teisö BDO Audiator Oy. Tilintarkastajien toimesta on varsinaisen tilintarkastuk-
sen lisäksi tehty kohdennettuja tarkempia tarkastuksia. Toimintavuonna on tehty
mm. seuraavat tarkastukset; sopimusten hallinta, Assi hanke, lääkäripalkat, val-
tionavustukset Covid-19 epidemiaan, taloustilastot, asiakasmaksujen tarkastus.
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Apuvälinekeskusliikelaitos toimii osana sairaanhoitopiirin organisaatiota, ja siinä
noudatetaan samoja sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen valvontame-
netelmiä kuin sairaanhoitopiirin muilla tulosalueilla. Apuvälinekeskuksen tilintar-
kastuksen hoitaa BDO Audiator Oy.

Riskien hallinta

Riskienhallintasuunnitelmassa on kartoitettu tulosaluekohtaiset riskit, niiden to-
dennäköisyys ja vaikutukset. Jatkotyö on ollut pysähdyksissä koronapandemian
vuoksi, mutta työtä on tarkoitus jatkaa sairaanhoitopiirin strategisten riskien kar-
toituksella.  Omaisuuteen liittyvät riskit on kartoitettu osana omaisuusvakuutuk-
siin liittyviä selvityksiä. Omaisuusvakuutukset ja riskit päivitetään vuosittain sai-
raanhoitopiirin vakuutusmeklarin toimesta.

Sairaanhoitopiirin taloudessa riskinä on kuntamaksujen riittävyys. Sopimusoh-
jausjärjestelmän mukaan kuntien sairaanhoitopiirille maksamat maksut sovitaan
kiinteästi koko toimintavuodelle. Riskin kuntamaksujen riittävyydestä kantaa sai-
raanhoitopiiri.

Uuden sairaalan suunnittelu jatkui toimintavuonna. Hankkeen toteutusta ohjaa
sosiaali- ja terveysministeriön lupa, joka määrittelee myös hankkeen kustannus-
ten enimmäismäärän. Hankkeen toteutuksen sisältyy kuitenkin edelleen monia
aikatauluun, hankkeen laajuuteen, rahoitukseen ja talouteen liittyviä riskejä. Sai-
raalahankkeen riskejä hallitaan hankkeen omalla riskienhallintasuunnitelmalla.

Talouden ja toiminnan arviointia varten sairaanhoitopiirillä on käytössään erilli-
nen johdon raportointijärjestelmä, jonka kehitystyö aloitettiin loppuvuonna 2020.
Tavoitteena on kehittää toiminnan ja talouden seurantajärjestelmä, jonka perus-
teella jäsenkunnille ja sairaanhoitopiirin hallitukselle raportoidaan kuukausittain
toiminnan ja talouden kehityksestä.

Toimintavuoden aikana palvelutuotannon johtoryhmässä seurattiin ja arvioitiin
tulosalueiden toiminnan ja talouden toteutumista säännöllisesti kuukausittain yh-
tenäisin perustein. Tarvittaessa sairaanhoitopiirin johtoryhmässä sovittiin toi-
menpiteistä, joilla toimintaa ja taloutta ohjataan haluttuun suuntaan.

1.7 Ympäristökertomus

Ympäristötilinpäätös 2020 – Johdanto

Ympäristötilinpäätös kattaa keskussairaalan Hämeenlinnan ja Riihimäen yksi-
köiden toiminnat, mutta ei kuntayhtymän omistamia virkistyspaikkoja. Ympäris-
tötilinpäätöksessä tarkastellaan sairaanhoitopiirin hankintoja, jätehuoltoa sekä
energian, veden ja nestemäisen hapen kulutusta. Kustannuksissa ei ole mukana
arvonlisäveroa.

Vertailu keskimääräiseen hoitojaksoon

Ympäristötilinpäätöksen hankintoja, kulutuksia ja päästöjä vertaillaan hoitojak-
soihin. Hoitojakso muodostuu asiakkaan sairaalassa yhtäjaksoisesti samalla eri-
koisalalla viettämistä päivistä, jotka päättyvät potilaan uloskirjaukseen. Hoitojak-
son pituudessa lähtöpäivää ei lasketa hoitopäiväksi.
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Taulukko I. Hämeenlinnan ja Riihimäen yksikön hoitopäivät ja -jaksot sekä kes-
kimääräiset hoitoajat vuosilta 2019 ja 2020.

2019 2020 muutos - %
Hämeenlinnan yksikkö
Hoitopäivät 90 460 81 078 -10 %

Hoitojaksot 26 517 22 289 -16 %

Keskimääräinen hoitoaika 3,4 vrk 3,6 vrk 5,9  %

Riihimäen yksikkö(*)

Hoitopäivät 2 541 1 493 -41 %
Hoitojaksot 107 67 -37 %
Keskimääräinen hoitoaika 23,7 vrk 22,3 vrk -5,9 %

*) Riihimäen yksikön lukemissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia vuodesta 2017 läh-
tien tapahtuneista toiminnallisista muutoksista johtuen, jolloin mm. päiväkirurgiatoimin-
taa on siirretty Hämeenlinnan päiväkirurgiaan ja Riihimäen kirurgian poliklinikalle vuo-
sien 2018-2019 välisenä aikana.

Kuten taulukosta I nähdään, vuonna 2020 suoritettujen hoitopäivien ja hoitojak-
sojen määrä on laskenut voimakkaasti vuoteen 2019 verrattuna. Keskimääräi-
nen hoitoaika sen sijaan on hiukan kasvanut.

Maailmanlaajuinen Koronapandemia levisi myös Suomen ja Kanta-Hämeen sai-
raanhoitopiirin alueelle vuoden 2020 kevään aikana. Osana Koronaviruksen le-
viämisen vastaisia toimia, hoitoprosesseja sairaanhoitopiirin Hämeenlinnan ja
Riihimäen yksiköissä muutettiin siten, että hoitojaksojen määrää jouduttiin vä-
hentämään. Toisaalta myös hoidon kysyntä (lähetteet sairaalaan) väheni sa-
maan aikaan. Koronapandemiaan varautumisen eri vaiheissa, hoitoja on pys-
tytty osin myös lisäämään tai palauttamaan tavanomaiselle tasolle, mutta silti
vuoden 2020 loppuun asti koronapandemian vastaiset toimenpiteet vaikuttivat
sairaalan toimintoihin.

Hankinnat

Ympäristötilinpäätöksen hankinnoissa tarkastellaan ainoastaan suoraan hoito-
työhön liittyviä hankintoja ja ruokahuollon hankintoja. Hankinnoissa huomioidaan
apteekkitarvikkeet, hoitotarvikkeet ja ruokahuollon osalta tuotettujen potilasate-
rioiden määrä kilogrammoissa.
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Taulukko II. Hoitotarvikkeiden ja lääkkeiden kustannukset vuonna 2020 hoito-
jaksoa (HJ) kohden sekä ruokahuollon osalta tuotetut potilasateriamäärät Hä-
meenlinnan ja Riihimäen yksiköissä (laskennassa ei ole huomioitu avohoidossa
annettavia lääkkeitä).

Hämeenlinnan yksikkö 2019 2020
milj. € €  / HJ milj. € €  / HJ

Hoitotarvikkeet 6,7 254,2 7,0 315,4
Lääkkeet 10,3 389,9 9,8 437,4
Elintarvikkeet= tuotetut potilasateriat (kg) 161 330 6,1 145 740 6,5

Riihimäen yksikkö 2 019 2 020
milj. € €  / HJ milj. € €  / HJ

Hoitotarvikkeet 0,075 700,9 0,075 1 119,4
Lääkkeet 1,7 15 607 1,5 22 687
Elintarvikkeet= tuotetut potilasateriat (kg) 4 380 40,9 2 908 43,4

Jätteiden käsittely

Ympäristötilinpäätöksessä tarkastellaan yhdyskunta-, hyöty-, erityis-,
sytostaatti- ja ongelmajätteiden määriä ja kustannuksia.

Taulukko III. Eri jätelajikkeiden määrät ja käsittelykustannukset vuosina 2019-
2020 Hämeenlinnan yksikössä.

Jätteiden määrät 2019 2020

1000 kg € 1000 kg €

Yhdyskuntajäte 315 60 717 360 85 727

Biojäte 142,3 28 311 84,4 18 613

Hyötyjäte 111,3 5 812 123,6 7 137

Erityisjäte(*) 51,3 128 195 42,7(*) 107 905(*)

Vaarallinen jäte (ent. ongelmajäte) 1,1 622 0,9 345

Tietosuojapaperi 12,5 18 667 15 21 028

Yhteensä 633,5 242 324 626,6 240 755

Muodostunut  jätemäärä (kg / HJ) 23,9 28,1

*) Erityisjätteen määrä vuonna 2020 on esitetty ajalta 1.1-31.10.2020, sillä toimittajan
raportointijärjestelmässä tapahtuneen muutoksen takia (vuoden 2020 loppuvuoden ai-
kana), tarkkoja määriä ajalta 1.11-31.12.2020 ei ollut vielä ympäristötilinpäästöstä kirjoi-
tettaessa saatavilla.
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Taulukko IV. Eri jätelajikkeiden määrät ja käsittelykustannukset vuosina 2019-
2020 Riihimäen yksikössä.

Jätteiden määrät 2019 2020

1000 kg € 1000 kg €

Yhdyskuntajäte 57 10 636 60,7 14 262

Biojäte 5,1 1 214 3,3 1 052

Hyötyjäte 9,8 385 10,2 986

Sytostaattijäte 0,5 3 504 0,4 2 983

Vaarallinen jäte (ent. ongelmajäte) 3,7 11 431 3,4 9 140

Tietosuojajäte 0,4 616 0,7 998

Rakennusjäte 10,5 3 156

Yhteensä 76,5 27 786 89,2 32 577

Muodostunut jätemäärä (kg / HJ) 715,0 1 331,3

Energia, vesi ja nestemäinen happi

Sairaanhoitopiirin energian, veden ja nestemäisen hapen kulutusta ja kustan-
nuksia on käsitelty taulukoissa 5 (Hämeenlinnan yksikkö) ja 6 (Riihimäen yk-
sikkö). Hinnoissa on huomioitu perusmaksut ja alv.= 0 %.

Taulukko V. Hämeenlinnan yksikön lämmön, sähkön, höyryn, veden ja neste-
mäisen hapen kulutustiedot vuosina 2018 – 2019

Kulutus 2019 2020

määrä € (alv. 0%) määrä € (alv. 0%)

Sähkö (MWh) 11 806 881 392 11 945 1 303 195

Höyry (MWh) 3 793 434 500 3 912 278 372

Kaukolämpö (MWh) 20 491 1 443 516 19 030 1 030 790

Vesi (m3) 65 773 208 303 65 592 194 340

Happi (kg) 145 922 24 077 116 244 20 298

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

Sähkönkulutus 33,2 58,5

Höyrynkulutus 16,4 12,5

Kaukolämmönkulutus 54,4 46,2

Vedenkulutus 7,9 8,7

Hapenkulutus 0,9 0,9
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Taulukko VI. Riihimäen yksikön lämmön, sähkön, veden ja nestemäisen hapen
kulutustiedot vuosina 2019-2020.

Kulutus 2019 2020

määrä € (alv. 0%) Määrä € (alv. 0%)

Sähkö (MWh) 1 992 173 984 1 902 180 638

Kaukolämpö (MWh) 4 757 256 742 4 495 261 512

Vesi (m3) 7 924 28 320 7 389 27 199

Happi (kg) 32 239 5 319 28 794 4 626

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

Sähkönkulutus 1 626 2 696

Kaukolämmönkulutus 2 399 3 903

Vedenkulutus 265 406

Hapenkulutus 50 69

Yhteenveto

Energian ja veden ominaiskulutukset olivat seuraavat:

Energian ominaiskulutus HML- yksikkö RMK yksikkö
2019 2020 2019 2020

Sähköenergia kWh / r-m3 40,3 40,8 30,6 29,3
Kaukolämpö kWh / r-m3 70,0 65,0 73,2 69,2
Veden kulutus l / r-m3 224,6 224,0 121,9 113,7

Laskennassa käytetyt rakennustilavuudet ovat:
 Hämeenlinnan yksikkö: 292 811 m3

 Riihimäen yksikkö: 65 000 m3

Sairaanhoitopiirin käytetyn sähköenergian ominaiskulutuksissa ei ole tapahtunut
suuria muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Myös veden ominaiskulutus on
ollut edellisen vuoden tasolla, Riihimäen yksikössä kuitenkin hiukan alemmalla
tasolla.

Kaukolämmön osalta vuoden 2020 poikkeuksellisen lämmin alkuvuosi ja lämmin
loppuvuosi näkyvät myös lämmitysenergian ominaiskulutuksen ja kokonaiskulu-
tuksen laskuna edelliseen vuoteen verrattuna sekä Hämeenlinnan että Riihi-
mäen yksiköissä. Höyryenergian osalta hankitun höyryn yksikköhinta laski voi-
makkaasti maailmanmarkkinahintojen laskiessa. Höyryn tuotantokustannus
seuraa voimakkaasti kansallisten ja kansainvälisten hintaindeksien muutoksia.
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Sähköenergian toimituksen sopimuskausi vaihtui 2019-2020 vaihteessa, joka on
nostanut sähköenergian hintaa. Myös sähkön siirtohinta on noussut. Tämä nä-
kyy selvästi korkeampana sähköenergian hankinta- ja siirtokustannuksena,
vaikka kulutus onkin pysynyt sairaanhoitopiirin yksiköissä samalla tasolla edel-
listen vuosien kanssa.

Energiantuotannon ja -jakelun yhteistyökumppanit ovat säilyneet pääosin sa-
moina. Sähköntoimittaja on vaihtunut (2019 aikana) tehdyn sähköntoimitus- ja
salkunhoidon kilpailutuksen seurauksena.

Riihimäen yksikön osalta sairaanhoitopiirin hoitotoimenpiteiden määrä on vä-
hentynyt voimakkaasti vuosien 2018-2020 aikana verrattuna vuoteen 2017. Rii-
himäen päiväkirurgian yksikön toiminnat siirtyivät Hämeenlinnan päiväkirurgialla
ja Riihimäen yksikön kirurgian poliklinikalle tehtäviksi. Riihimäen yksikön tiloissa
on entistä enemmän Riihimäen seudun terveyskeskuskuntayhtymän toimintaa.
Tämä vaikuttaa hoitojaksojen määrään ja vääristää ominaiskulutuslaskentaa
sekä siten vertailua, sillä toimintaa harjoitetaan Riihimäen yksikössä paljon
enemmän muiden kuin sairaanhoitopiirin toimesta, verrattuna Hämeenlinnan yk-
sikköön. Hoitojaksoihin kuitenkin luetaan ainoastaan sairaanhoitopiirin itse tuot-
tamat hoitojaksot.

Jätejakeiden osalta jätteiden kokonaismäärissä on tapahtunut merkittäviä muu-
toksia. Biojätteen määrä on laskenut. Ravintohuollon prosesseja on optimoitu
siten, että biojätteen määrä pystytään minimoimaan. Myös vuoteen 2019 verrat-
tuna merkittävästi vähentyneiden hoitojaksojen määrä näkyy biojätteen määrän
laskuna.

Merkittävin muutos edelliseen vuoteen verrattuna havaitaan yhdyskuntajätteen /
sekajätteen määrän kasvuna vuoteen 2019 verrattuna. Sairaanhoitopiirin eri yk-
siköistä on raportoitu, että esimerkiksi lisääntynyt suojaimien käyttö koronaepi-
demialta suojautumisessa vuoden 2020 aikana on merkittävästi lisännyt jätteen
määrää.

Erityisjätteen määrä vaikuttaisi olevan edellisvuotta pienemmällä tasolla, johtuen
todennäköisesti hoitojaksojen määrän laskusta vuoteen 2019 verrattuna. Erityis-
jätteen osalta raportoidut tiedot ovat kuitenkin osin puutteellisia, sillä jätteiden
käsittelytoimittajan raportointijärjestelmän vaihdoksesta johtuen 1.11-
31.12.2020 väliseltä ajalta ei ollut saatavilla tietoja vielä tätä raporttia kirjoitetta-
essa. Raporttia täsmennetään tältä osin siinä vaiheessa, kun tiedot ovat käytet-
tävissä.
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2 Tavoitteiden toteutuminen

2.1 Strategiset tavoitteet

Sairaanhoitopiirin strategia vuosille 2019-2021 perustuu neljään peruspilariin.
Strategisille tavoitteille on mittarit, jotka päivitetään vuosittain. Kullekin peruspi-
larille on myös määritelty omistaja sairaanhoitopiirin strategiajohtoryhmästä.

Strategian neljä peruspilaria ovat:
1. Asiakkaat: Laadukas hoito – sinua kuunnellen (omistaja johtajaylihoi-

taja)
2. Henkilöstö: Palkitseva työ (omistaja henkilöstöjohtaja)
3. Kumppanuudet: Yhdessä arvoa asiakkaalle (omistaja sairaanhoitopiirin-

johtaja)
4. Talous ja tuottavuus: Sijoitus terveyteen (omistaja talous- ja tukipalvelu-

johtaja)

Sairaanhoitopiirin strategian toteuttamisen aikataulua kehitetiin alkuvuoden
2020 aikana ns. etappimallin mukaisesti. Etappimallin keskeinen ajatus on, että
strategiset tavoitteet pilkotaan johdonmukaisesti eteneviin työvirtoihin ja työvir-
tojen välitavoitteisiin, etappeihin. Mallia ei ennätetty kehittää valmiiksi saakka
ennen koronaepidemian alkamista maaliskuussa 2020. Poikkeusolojen ja ko-
ronaepidemian vuoksi strategiset kehittämishankkeet Assi-sairaalan valmistelua
lukuun ottamatta pääosin jäädytettiin. Loppuvuoden 2020 kuluessa strategista
kehittämistä on jälleen aktivoitu, mutta etappimallin viimeistelyyn ja täysin sen
mukaiseen toimintaan ei ennätetty palata.

Laadukas hoito – sinua kuunnellen

Asiakkuuskortin painopistealueita pystyttiin edistämään koronapandemiasta
huolimatta. Sujuva ja oikea-aikainen hoitoonpääsy heikkeni alkuvuodesta mutta
loppuvuotta kohden hoitovelkaa päästiin purkamaan odotettua paremmin. Asia-
kaspolkujen kuvaaminen eteni, mikä vahvisti osaltaan asiakkaiden tietoa hoidon
etenemisestä ja sujuvampaa hoitoa kotoa kotiin. Koronapandemia vauhditti
myös digitaalisten palveluiden käyttöönottoa ja kehitystyötä edistäen näin asiak-
kaiden monimuotoisia palvelukanavia.

Asiakasviestinnän määrä moninkertaistui ja käyttöön otettiin uusia virtuaalisia
kanavia mm.  johtajaylilääkärin viikoittaiset koronainfot kansalaisille. Asiakasraa-
titoiminta pystyttiin toteuttamaan myös virtuaalisesti.
Potilasturvallisuuden saralla edistettiin mm. lääkehoidon prosesseja. Kokonais-
turvallisuuden edistämiseksi perustettiin turvallisuustiimi.

Palkitseva työ

Sairaanhoitopiirille laadittiin uudet arvot vuonna 2020. Arvot valmisteli sairaan-
hoitopiirin strateginen johtoryhmä, jonka apuna toimi jo vuoden 2019 organisaa-
tiokulttuuri-selvityksessäkin mukana ollut Leidenschaft Oy.

Lopputulosta voidaan pitää onnistuneena ja arvoja esiteltiin henkilöstölle vuoden
2020 loppupuolella mm. erillisillä live Teams-streameilla. Näissä tilaisuuksissa
mm. johtajisto esitteli jokaisen arvon erikseen. Samalla haettiin myös arvoihin
sopivia arvolähettiläitä, joita henkilöstö sai nimetä keskuudestaan. Arvojen jul-
kistaminen tuki organisaatiokulttuurin muutosta ja sopi hyvin myös maaliskuussa
alkaneen koronaepidemian aiheuttamaan tilanteeseen.
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Henkilöstöstrategian mukaisten tavoitteiden saavuttaminen oli koronatilanteesta
johtuen paikoin haasteellista mutta silti toteutumisastetta voidaan pitää olosuh-
teet huomioiden kohtuullisena. Matalan hierarkian edistämisaskeleena voidaan
pitää mm. täyttölupamenettelyn uudistamista siten, että avoimeksi tulevien teh-
tävien täyttämisestä päätetään tulosalueiden johdossa lähellä potilaita ja varsi-
naista perustehtävää. Strategian toteutumisen mittarina on mm. reaaliaikaisen
henkilöstökyselyn tulokset, joissa oltiin monessa kohdassa hyvin lähellä tavoi-
tetta (väittämien vastauksista väh. 75 % “pitää osittain paikkansa” tai parempi).
Suositteluindeksin tavoitteesta jäätiin reilusti koko organisaation tasolla, mutta
yksiköittäin tarkasteltuna tilanne on paljon parempi. Useissa yksiköissä oltiin rei-
lusti tavoitteen yläpuolella (suositteluindeksi >20). Koronaepidemia on vaikutta-
nut jossain määrin kaikkiin henkilöstöstrategian tavoitteiden toteutumisasteisiin.

Yhdessä arvoa asiakkaalle

Yhteiskuntien toiminnot verkostoituvat kaikkialla megatrendinomaisesti. On sel-
vää, että myöskään sairaanhoitopiirit eivät voi yksin selvitä tehtävistään vaan
erilaisten kumppanuuksien merkitys kasvaa. Näistä syistä sairaanhoitopiirin on
tunnistettava strategisesti merkittävimmät kumppanit ja aktiivisesti luotava edel-
lytykset erinomaiseen yhteistyöhön tärkeimpien kumppanien kanssa. Tähän
kuuluu yhteisen strategian luominen, yhteisen ansaintalogiikan kehittäminen ja
avoin tiedonjako.

Kumppanuuksien osalta arvioitiin, minkä sisältöisiä ohjeita eri luokkien kumppa-
nuuksien hallintaan voitaisiin käyttää ja toteutettiin alustava arviointi kumppa-
nuuksien luokittelusta. Konkreettisiin toimenpiteisiin ei vuoden 2020 aikana eh-
ditty edetä.

Strategisten kumppanuuksien osalta yhteistoimintaa, tilastollisen tiedon tuotan-
toa ja avointa vuoropuhelua sairaanhoitopiirin jäsenkuntiin on edistetty. Samoin
on toimittu alueen sote-kuntayhtymien osalta.

Tays-erityisvastuualueen strategista yhteistyötä on edistetty ennen kaikkea Tays
Kehittämisyhtiön käynnistämisen kautta. Tähtisairaalahankkeen puitteissa eri-
tyisvastuualueen johtoryhmän ohjaamana on myös pyritty löytämään järjestelyjä
henkilöstön liikkuvuuden edistämiseksi ja siten kriittisen työvoiman saatavuuden
edistämiseksi koko erva-alueella. Tietojärjestelmien ja niiden yhteistoiminnalli-
suuden kehittäminen on myös ollut voimakkaasti erva-alueen sairaanhoitopiirien
johdon ja tietohallintojohdon agendalla vuoden 2020 aikana.

Sijoitus terveyteen

Terveydenhuolto on investointi yhteiskunnan toimivuuteen. Näyttöön perustuva
ja vaikuttava hoitoprosessi on taloudellisesti yhteiskunnalle tehokkain ja tuottaa
samalla parhaan asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden. Sairaanhoitopiiri luo
omalla toiminnallaan merkittävää elinvoimaa Kanta-Hämeen maakuntaan.

Sijoitus terveyteen sisältää hoidon vaikuttavuuteen, sen mittaamiseen ja rapor-
toitiin liittyviä tavoitteita. Sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnittelu perustuu
ennustettuun tietoon. Tavoitteena on, että sairaanhoitopiiri pystyy arvioimaan eri
tietolähteistä peräisin olevaa ja omaan tietotuotantoon perustuvaa informaatiota
ja ennakoi myös terveydenhuollon maakunnallisia kehitystrendejä.
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Tämän tavoitteen toteuttamiseksi laadittiin toimintavuonna toiminnan ja talouden
raportointijärjestelmä. Raportointijärjestelmä otetaan käyttöön alkuvuonna 2021
ja sen kautta sairaanhoitopiirin toiminta- ja talouslukuja ja niiden kehitystä pys-
tyvät tarkastelemaan myös sairaanhoitopiirin luottamushenkilöt ja jäsenkuntien
yhteyshenkilöt.

Kestävän kehityksen periaatteiden luomiseksi ryhdyttiin yhteistyöhön Hämeen
ammattikorkeakoulun (Hamk) kanssa. Kestävän kehityksen periaatteet ja kehi-
tyslinjat laaditaan osana ammattikorkeakoulun opiskelijan opinnäytetyötä. Ko-
ronaepidemiasta johtuen työn aloitus siirtyi vuodelle 2021.

Toimintaa kehitetään kestävän kehityksen periaattein huomioiden mm. YK:n
kestävän kehityksen tavoiteohjelman (Agenda 2030) periaatteet.

Toimiva ja luotettava hallinto

Strategiaa laadittaessa varsinaisten strategiakorttien lisäksi koko toimintaa
läpileikkaavaksi teemaksi nostettiin toimiva ja luotettava hallinto. Se muodostuu
erityisesti seuraavista elementeistä:
- Toimivalta – oikeus julkisten varojen käyttöön johdetaan hallintosäännön toi-

mivaltamääräyksistä ja delegointipäätöksistä
- Avoimuus – julkisten varojen käytön ja päätöksenteon avoimuus ja läpinäky-

vyys sekä kuntalaisten muutoksenhakuoikeus
- Sopimuskumppaneiden ohjaus – sopimuskumppanit sitoutetaan tarkoituk-

senmukaisiin ehtoihin tuotteiden ja palvelujen tuottamisessa
- Varojen käytön kontrollointi – varojen käyttö on tehtyjen päätösten ja sopi-

musten mukaista

Sairaanhoitopiiri julkaisee päätöksiä laajemmin kuin kuntalaki edellyttää. Esi-
merkiksi kaikki hankintapäätökset julkaistaan verkossa. Vuoden 2020 aikana
hallintopalveluissa tehtiin opiskelijan harjoittelutyönä edellisen vuoden viranhal-
tijapäätösten analyysi. Sitä hyödynnetään päätöksentekijöiden ja valmistelijoi-
den ohjeistuksessa sekä tulevassa organisaatiouudistuksessa päätöksentekoa
selkeytettäessä. Pääosin tehtyihin päätöksiin sisältyy tarpeelliset elementit,
mutta erityisesti päätösten ilmoittamisessa ylemmälle viranomaiselle ja tiedoksi-
annossa on parannettavaa.

Henkilöstökyselyissä henkilöstö antaa toistuvasti palautetta siitä, että ratkaisuja
ei perustella. Perustelujen esittämiseen viranhaltijapäätöksissä on kiinnitetty
huomiota, mutta jatkossa perustelujen selkeyttä on edelleen parannettava pää-
tösten lisäksi kauttaaltaan toimintaa ohjaavissa käytännön ratkaisuissa.

Taloudellisesti erityisen merkittävä näkökulma on ostolaskujen perustuminen
tehtyihin sopimuksiin ja laskujen oikeellisuuden tarkastaminen. Keskeinen lähi-
tulevaisuuden tavoite on laskujen käsittelyjärjestelmän ja sopimustenhallintajär-
jestelmän välisen yhteyden luominen joko nykyisiin järjestelmiin tai järjestelmiä
tarvittaessa uusimalla.
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2.2 Sairaanhoitopiirin kehittämishankkeet

Sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämäistä on jatkettu strategisten linjausten mu-
kaisesti vuonna 2020. Osa kehittämishankkeista jaksottuu usealle tilikaudelle.

Erikoissairaanhoidon toiminnan kehittämisen lisäksi parannetaan Kanta-Hä-
meen sisäistä yhteistoimintaa perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden
kanssa sekä erva-tasoista yhteistoimintaa Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiirin kanssa.Lisäksi on käynnissä yhteisprojekteja muiden Lifecare-
potilastietojärjestelmää käyttävien sairaaloiden kanssa.

Vuoden 2020 alusta lähtien kehittämistoimintaa organisoitiin uudelleen perusta-
malla Kehittämistiimi. Kehittämistiimin toimintaa koordinoi kehittämispäällikkö ja
siihen kuuluu 21 henkilöä, joiden työpanoksesta valtaosa kuluu erilaisiin kehittä-
mistehtäviin. Kehittämistiimin tehtävänä on mm. tuntea ja johtaa sairaalassa me-
neillään olevat projektit ja jakaa osaamistaan ja oppeja aikaisemmin tehdyistä
asioista. Lisäksi toimintaa laajennetaan siihen suuntaan, että tuetaan paremmin
yksiköiden omia kehittämisprojekteja.

Koronatilanteen takia osa vuodelle 2020 suunnitelluista kehittämisprojekteista ei
ole toteutunut tai niiden aikataulut ovat viivästyneet, koska toiminnan työpanos
on keskittynyt koronapotilaiden hoitoon tai hoitoon varautumiseen. Toisaalta ti-
lanne synnytti uusia nopeita tarpeita esim. koronapotilaiden määrän seurantaan
tarvittavia ohjelmia ja videovastaanottojen käyttöönottoa, joihin pystyttiin vastaa-
maan ketterästi. Koronavuodesta huolimatta vuoden aikana valmistui noin 35
projektia, joissa ainakin joku kehittämistiimiläinen oli mukana.

Kehittämismäärärahaa vuoden 2020 talousarviossa oli 400 000 euroa, josta 150
000 euroa meni Tays Kehittämisyhtiön työhön. Tämän lisäksi vuonna 2020 saa-
tiin STM:n rakennerahoituksesta Hämeen liiton hallinnoimaa valtionapua, jota
voidaan käyttää vuosien 2020 ja 2021 aikana. Tällä on rahoitettu mm. vaikutta-
vuuden mittaamisen ja tiedolla johtamisen parantamisen projekteja sekä tuotan-
nonohjausta ja vuodeosastojen virtauksen parantamisen projekteja ja joitakin pi-
lotteja digitaalisuuden alalta. Valtionavun omavastuu on 20 % kustannuksista.
Valtionavun avulla kehittämisyksikön tulos vuonna 2020 jäi noin 190 000 euroa
ylijäämäiseksi. Isoimmat ict-hankkeet on rahoitettu ict-investoinneista ja joitakin
ict-hankkeita on mennyt tietotekniikkapalveluiden käyttötalousmenoista.

Sairaanhoitopiirin kehittämisen keskeiset teemat

Assin rakentaminen – Uuden sairaalan rakentaminen vaatii rakentamisen-
suunnittelua, toiminnallista suunnittelua  rakennuksen parhaaseen hyödyntämi-
seen sekä merkittäviä valmisteluja Assin ict-hankkeiden toteuttamiseen. Toimin-
nallisen suunnittelun osalta on käynnissä useita yksikkökohtaisia projekteja.

Asiakaslähtöinen toiminta, asiointi ja laatu – Asioinnin parantamiseksi on
suunnitteilla projekteja digitaalisuuden lisäämiseksi, merkittävimpänä näistä
OmaRaitin digitaalisen palvelualustan kehittäminen. Siihen kuuluu mm. linkki vi-
deovastaanottoihin, asiakkaiden menneiden ja tulevien aikojen sekä laborato-
riopyyntöjen näkyminen, esitietojen täyttäminen ja tunnisteellisen chat-palvelun
pilotointi.
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Erva-yhteistyö

Tays Kehittämisyhtiö - Yhteistyötä asiakaslähtöisten palveluiden kehittämi-
sessä, hankinnoissa sekä osaamisen kehittämisessä erityisesti opiskelijoiden
harjoittelussa ja oppilaitosyhteistyössä.

Tampereen Biopankkiin liittyminen – Biopankkitoiminnan käynnistyminen
Kanta-Hämeessä.

Henkilöstön työhyvinvointi, osaaminen ja rekrytointi sekä palvelussuh-
deasiat – Näihin teemoihin liittyen on ollut useita projekteja, joiden tarkoitus on
tukea esimiestyötä tai saada henkilöstön mielipiteet esille mm. jatkuvalla henki-
löstökyselyllä tai organisaatiokulttuurin kehittämisellä. Meneillään on projekteja
rekrytoinnin ja työnantajamielikuvan parantamiseen sekä kehitteillä on monen-
laisia mielenkiintoisia koulutuskokonaisuuksia.

Kumppanuudet – Lifecare-potilastietojärjestelmän osalta on toteutettu useita
pienempiä projekteja ja valmisteltu pidempiaikaista kumppanuussopimusta jär-
jestelmätoimittaja Tieto Finland Oy:n kanssa. Lisäksi on jatkettu palkanlasken-
nan ulkoistamiseen liittyvää selvitystyötä, jossa kumppaniksi valikoitui Monetra
Pirkanmaa Oy.

Lain toimeenpanoon tai viranomaismääräyksiin liittyvät hankkeet

Tiedonhallintalain käyttöönotto – Vuoden 2020 valmistelun perusteella vuo-
den 2021 alusta pystytiin ottamaan käyttöön tiedonhallintalain vaatimukset julki-
sille organisaatioille.

TLT (Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista) – TLT-seurantajärjes-
telmän käyttöönotolla varmistetaan potilastyössä käytettävien laitteiden ja tarvik-
keiden turvallisuus, jäljittäminen, kouluttaminen oikeaan käyttöön, vaaratilantei-
den arviointi ja toiminnan säännönmukaisuus.

Palvelupolut – Visuaalisesti selkeä informointi asiakkaille palveluketjuittain hoi-
don etenemisestä ja siihen liittyvistä lisätietomahdollisuuksista. Ammattilaisten
osuudessa selkeät yhtenäiset käytännöt tehtävistä toimenpiteistä ja huomioita-
vista asioista. Lisäksi näitä mitataan, jotta voidaan varmistua siitä, että polut to-
teutuvat suunnitellusti. Vuoden 2020 aikana julkaistiin ensimmäinen polku ja
kaksi seuraavaa saatiin melkein valmiiksi.

Palvelurakenteen kehittäminen – Yhteistyössä alueen muiden sote-toimijoi-
den kanssa valmisteltiin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa
ja Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeita.

Tiedolla johtaminen – Käytössä olevien laadukkaiden tiedolla johtamisen jär-
jestelmien sisältöjä ja tietopohjia laajennettiin ja käyttäjiä koulutettiin.

Tuotannonohjaus – Resurssien (henkilöstö, aineet ja tarvikkeet, tilat) järkevä
käyttö selkeissä prosesseissa on tuotannonohjauksen ydinkysymys. Neljän Li-
fecare-sairaalan yhteisessä projektissa pilotoitiin erilaisia tuotannonohjauksen
osa-alueita sekä valmisteltiin varsinaista hankintaa. Lisäksi valmisteltiin vuode-
osastopotilaiden virtauksen parantamiseen tähtäävän Pride and Joy -ratkaisu-
mallin käyttöönottoa.
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Turvallisuusstrategian toteuttaminen – Useita projekteja, joiden  tarkoituk-
sena on parantaa tietoturvaa, mm. työpöydän virtualisointi, kertakirjautuminen ja
käyttövaltuushallinnan kehittäminen.

Vaikuttavuus – Käynnissä olevia projekteja ovat uuden ohjelman käyttöönotto,
jolla voidaan tehdä vertaisarviointia potilasryhmittäin hoidon vaikuttavuuden mit-
taamiseksi sekä PROM-tietojen (Omavointi-tietojen) kerääminen potilailta kah-
dessa potilasryhmässä.

Viestintä – Uuden intran selvitysprojektissa saatiin toimivaa tietoa uuden nyky-
aikaisen intran rakentamiseen vuonna 2021.
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Sairaanhoitopiirin toimintatilastot

2.3.1 Palvelujen kysyntä

Palvelujen kokonaiskysyntää kuvaa sairaanhoitopiiriin saapuneiden uusien lä-
hetteiden määrä, johon kuuluvat ulkoiset lähetteet, lähinnä terveyskeskuksista,
yksityislääkäreiltä ja työterveyshuollosta tulleet lähetteet. Lisäksi kokonaiskysyn-
tään kuuluvat sairaanhoitopiirin sisäiset lähetteet, mikä tarkoittaa yksiköstä toi-
seen menevien lähetteiden määrää.

Uusien lähetteiden määrä on vähentynyt vuoden 2020 aikana 7,1 % edelliseen
vuoteen verrattuna. Terveyskeskuslähetteiden määrä on vähentynyt 6,5 %, yk-
sityisen terveydenhuollon 10,6 % ja työterveyshuollon 54,7 %. Merkittävin selit-
tävä tekijä muutoksille on erityisesti maalis-toukokuussa Covid-19-epidemia.

Kuvio 1. Palvelujen kokonaiskysyntä (lähetteet) 2020 (Lähde: Exreport - Orga-
nisaatiomittaristo)

Seuraavassa taulukossa on kunnittain palvelujen kokonaiskysyntä  2020.

Taulukko 2. Palvelujen kokonaiskysyntä (Lähde: Exreport – Hoitotiedot - Lähet-
teet)
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Seuraavassa taulukossa on erikoisaloittain palvelujen kokonaiskysyntä 2020.

Taulukko 3. Palvelujen kokonaiskysyntä erikoisaloittain (Lähde: Exreport Exre-
port – Hoitotiedot - Lähetteet)

Synnytyksiä oli joulukuun loppuun mennessä 1177, joten lisäystä edelliseen
vuoteen 0,8 %. Synnytykset ovat kuitenkin pitkällä aikavälillä vähentyneet tasai-
sesti valtakunnallisen trendin mukaisesti.

Kuvio 2. Synnytykset vuosina 2016 – 2020 (synnytysosaston tilastot)
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2.3.2 Hoidon saatavuus

Terveydenhuoltolain mukaisesti hoitoa odottavissa seurataan sekä polikliinista
hoitoa ja leikkaushoitoa odottavia asiakkaita. Hoitoa odottaneiden
kokonaismäärä kiireettömän tai kiireellisen hoidon jonoissa joulukuun 2020
lopussa oli 5 627. Vuoden 2019  lopussa hoitoa odottavia oli 4 959.

Yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneiden osuus kaikista hoitoa odottaneista
vuonna 2020 oli 4,3 % (1,8 % vuonna 2019). Odotusajan mediaani vuonna 2020
oli 39 vuorokautta (36 vuorokautta vuonna 2019). Hoitojonon piteneminen
aiheutui Covid-19 pandemiasta johtuvasta elektiivisen toiminnan
supistamisesta.

Kuviossa 4. prosenttiosuus hoitotakuuseen kuuluvista lähetteistä, jotka on käsi-
telty 0-3 vuorokauden kuluessa. Kolmessa vuorokaudessa käsiteltyjen lähettei-
den määrä oli korkeampi vuonna 2020 (91,7 %) kuin vuonna 2019 (89,8 %).

Kuvio 3. Lähetekäsittely 0-3 vrk (Lähde: Exreport – Organisaatiomittaristo)

Alla olevasta kuviosta 5 ilmenee hoitotakuuseen kuuluvan hoitoa odottavien asi-
akkaiden määrä. Koronakriisin hoitoon suunnatut resurssit ovat vähentäneet
suunniteltua hoitoa ja siten hoidon odotusajat ovat pidentyneet. Hoidon lakisää-
teisistä odotusajoista voitiin poiketa valmiuslain perusteella todetun poikkeusti-
lan aikana. Elokuusta 2020 alkaen on kuitenkin yli 6 kuukautta hoitoa odottanei-
den jonoa saatu merkittävästi lyhennettyä.
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Kuvio 4. Hoitoa odottaneet asiakkaat 4/2014 – 12/2020 (Lähde: Exreport –
Hoidon saatavuus)

Valtakunnallisesti seurattavien leikkaustoimenpiteiden (THL) saatavuus piteni
vuoden 2019 mediaaniodotusajasta 51 vuorokaudesta nykyiseen 77 vuorokau-
teen.

2.3.3 Avo-, vuodeosastohoidon ja leikkaushoidon palvelu

Kuntalaskutettavien käyntien määrä on vähentynyt 5,2 % ja hoitojaksojen määrä
16,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä johtuu etenkin Covid-19 -epidemian
aiheuttamasta kysynnän vähenemisestä ja henkilökunnan työn uudelleen allo-
koinnista. Samaa kuvastaa myös ensikäyntien osuuden väheneminen uusintä-
käynneistä (nyt 14 %) edellisen vuoden vastaavaan verrattuna (16 %). Hoitojak-
sojen keskimääräinen pituus (3,4 vrk) on sen sijaan hieman lisääntynyt (5,3 %)
johtuen Covid-19 -infektiota sairastavien potilaiden pitkistä hoitojaksoista.

Sekä poliklinikkahoidon käyntimäärien että osastohoidon hoitojaksojen määrän
väheneminen on ollut voimakkainta psykiatrian tulosalueella. Hoitopäivien
määrä sen sijaan on vähentynyt voimakkaimmin operatiivisella tulosalueella.

Kuvio 5. Kuntalaskutettavat käynnit Kuvio 6. Hoitojaksojen määrät
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Kuvio 7. Ensikäynnit / uusintakäynnit Kuvio 8. Hoitojaksojen pituus

Taulukko 5. Tulosaluekohtaiset suoritteet 2019 ja 2020 (Lähde: Exreport –  Hoi-
totiedot)

Leikkaustoiminta

Leikkaustoiminta on vähentynyt 16,6 % viime vuoden vastaavaan aikaan ver-
rattuna. Koronaepidemian vuoksi suunniteltua leikkaustoimintaa vähennettiin
merkittävästi ja henkilökuntaa siirtyi 24 / 7 potilashoidon pariin eri yksiköihin.
Voimakkainta leikkaustoiminnan väheneminen on ollut silmäleikkausosastolla.
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Taulukko 5. Leikkaustoimenpiteiden lukumäärät 2019 ja 2020
(Lähde: Exreport – Leikkaushoidon toimenpiteet)

2.4 Tulosalueiden tavoitteiden toteutuminen

2.4.1. Operatiivisen tulosalueen tavoitteiden toteutuminen 2020

Asiakkaat – laadukas hoito - sinua kuunnellen
Tavoitteet, toteuttamissuunnitelma ja arviointi

Sujuva lähetekäsittely
 toimenpiteet (päivitys lähetekäsittelyyn ja tarvittaessa uudistus) ja kuukausiseu-

ranta ja tarvittaessa selvitys tulosalueylilääkärille, mikäli erikoisalalla ei päästä ta-
voitteeseen

Arviointi (toteutui)
 kuukausiraportointi palvelutuotannon johtoryhmässä

Asiakkaat saavat ajan hoitotakuun puitteissa
 Arviointi (ei toteutunut)

 COVID-epidemian vuoksi kiireettömän hoidon saatavuus heikkeni vuonna 2020

Asiakaspalveluosaaminen
 monikanavaisen asiakaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen toiminnan kehit-

tämisessä
Arviointi (toteutui osittain)

 Koronaepidemian vuoksi asiakkaille ei voitu jakaa paperisia palautelomakkeita,
eikä voitu käyttää HappyOrNot-laitteita

 Käytössä oli suullinen ja sähköinen palautekanava
 Muistutukset 65 kpl (2019 – 73 kpl)
 Kantelut 0 kpl (2019 –3 kpl)
 Korvatut potilasvahingot 27 kpl (2019 – 51 kpl)

Asiakaspolkujen kuvaus asiakkaita osallistaen
 tulosalueella kuvataan kaksi asiakaspolkua (rintasyöpäpolun kuvaus jatkuu, synny-

tyspolku), joihin osallistetaan asiakkaat
Arviointi (toteutui)

 Kummatkin asiakaspolut on tehty ja julkaistu

Sähköiset palvelukanavat käyttöön
 pilotoimme / vakiinnutamme leikkauspotilaan esitietolomakkeen (OmaRaitti)

Arviointi (toteutui osittain)
 Leikkauspotilaan esitietolomakkeen käyttöä laajennettiin kirurgialla syk-

syllä 2020
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 Sähköinen anestesialomakkeen käyttöä laajennettiin (ammattilaisen lo-
make)

Monikanavainen näkyvyys asiakkaille
 laajennamme näkyvyyttämme sosiaalisessa mediassa (instagram)
 teemme yhteistyötä potilasjärjestöjen ja asiakasraadin kanssa sekä osallistumme

Kanta-Hämeen alueen tapahtumiin kertomaan toiminnastamme
Arviointi (ei toteutunut)

 Koronaepidemia vaikutti kaikkiin kokoontumisiin
 Sosiaalisessa mediassa näkyvyytemme parani; SYNNYTÄ HÄMEENLINNASSA.si-

vut Facebookissa ja Instagramissa

Turvallisuusjohtaminen
Potilasturvallisuus – ennakoiva työote

 tavoitteena on 0 vakavaa vaaratapahtumaa ja mikäli sellainen tapahtuu, niin
otamme sen pohjalta tehdyt suositukset välittömästi käyttöön

 lisäämme yksiköissä läheltä piti-tilanteiden raportointia, jotta opimme välttämään
todellisia haittatapahtumia

 potilasturvallisuuskoordinaattori x 2 tulosalueen johtoryhmään / vuosi
 potilasturvallisuuskävelyt tulosalueella vuosittain
 lääketurvallisuustyöryhmä – toimenpiteet yksiköihin
 Lisätään tietoa Haiproista, niiden käsittelystä ja toimintasuunnitelmaehdotuksista

moniammatillisesti
Arviointi (toteutui osittain)

 5.10.2020 potilasturvallisuuskävely synnytys ja naistentaudeilla
 Lääketurvallisuuden parantaminen – projekti käynnistyi syksyllä 2020
 Omavalvontasuunnitelmaluonnos laadittu yhteistyössä potilasturvallisuuskoordi-

naattorin kanssa (kommenttikierroksella yhtymäjohdossa)

Henkilöstöturvallisuus
 henkilöstö osallistuu turvallisuuskoulutuksiin
 raportointi turvallisuusuhista ja niiden pohjalta ennakoinnin parantaminen

Arviointi (toteutui osittain)
 Poliklinikkatoimintojen osalta arvioitiin turvallisuusuhkia syksyllä 2020 ja yhdenmu-

kaistettiin ovien sulkuaikoja, vastaanottohuoneiden ovien lukitsemista työpäivän jäl-
keen

 Turvallisuuspäällikön johdolla tehtiin yksiköihin (Hml ja Rmk) selkeä kaavio yhteys-
tietoineen, jos yksikössä tulee hätätilanne

Lääkintälaiteturvallisuus
 lääkintälaitteista on tehty laiteajokortit ja työntekijöille annetaan koulutus ja näyttö

lääkintälaitteen käytöstä
Arviointi (toteutunut osittain)

 Laiteajokorttien suorittaminen on jäänyt osin pandemian jalkoihin

Tietoturvallisuus
 henkilöstö osallistuu tietoturva- ja –suojakoulutuksiin
 henkilöstö tekee tietoturvatestin Khshp:n ohjeiden mukaisesti

Arviointi (toteutunut osittain)
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Seurantamittarit 2019 2020

Lähettei-
den kä-
sittely-
aika

90 % alle 3 pv 90,2% 91,4%

Hoidon
saata-
vuus

Ensikäynti, medi-
aani alle 20 pv

28vrk 28vrk

Hoitoa odottavat,
mediaani

40vrk 45vrk

Toimen-
pideaika
hoito-
päätök-
sen yh-
tey-
dessä

Yli 80 % on an-
nettu aika hoito-
päätöksen yhtey-
dessä

Ei toteutunut Ei toteutunut

Digitaali-
set pal-
velut

Käyttöönotto laa-
jenee

Toteutui osittain? Toteutui

Asiakas-
palaute

Monikanavainen
asiakaspalaute
käytössä ja sen
pohjalta tehdyt
toiminnan kehit-
tämiset raportoi-
daan kuukausit-
tain

Toteutui Toteutui osittain, toiminta keskittyi CO-
VID-epidemian hoitoon

Henkilöstö – palkitseva työ

Tavoitteet, toteuttamissuunnitelma ja arviointi

Tiimityön kehittäminen yksiköissä
 konkreettinen toimintasuunnitelma / tulosyksikkö

tutkimusyksiköt
leikkaustoiminta
synnytystoiminta yhteistyössä vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosaston kanssa
Arviointi
Koronaepidemia vaikutti tiimityöhön ja työn kehittämiseen merkittävästi vuonna 2020. Yksi-
köiden hoitotyön esimiehet pitivät arkiaamuisin TEAMS-palaverin (15 min), jossa kaikki sai-
vat 24 / 7 toimivien yksiköiden tilannekuvan. Tässä neuvottelussa sovittiin resurssien koh-
dentamisesta niihin yksiköihin, joissa oli tarve. Leikkaustoiminnan ja tehostetun hoidon
henkilöstö saivat yhdessä moniammatillista koulutusta, kun varauduttiin nostamaan sairaa-
lassa tehohoitopaikkoja.

Keskeisten osaamistarpeiden tunnistaminen yksiköissä
 koulutussuunnitelma

Arviointi
Keskeiset osaamistarpeet tunnistettiin toiminnan laajentamisen tarpeen perusteella ja hen-
kilöstöä siirrettiin määräajaksi toisiin tehtäviin. Jokaisessa yksikössä tehtiin erillinen suunni-
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telma, jota päivitettiin saadun henkilöstöpalautteen ja toiminnan muuttumisen myötä. Mää-
rällisesti koulutuskerrat lisääntyivät, mutta kokonaiset koulutuspäivät vähenivät COVID-epi-
demiasta johtuen.

Yksilölliset työaikaratkaisut mahdollisuuksien mukaan
 uusien työaikojen pilotointi (kohti ASSI-sairaalaa)

Arviointi
Koronaepidemian vuoksi vuonna 2020 ei pilotoitu uusia työaikoja ja epidemian vuoksi hen-
kilökunta ei joutunut tekemään kohtuuttoman pitkiä työvuoroja. Leikkaustoiminnassa oli
määräaikainen korvaus käytössä loppuvuodesta, jos hoitajan työaika ylittyi suunnitellusta
yli 45 min.

Perehdytys
 perehdytyksen päivitys / yksikkö
 osallistumme sähköisen perehdytysohjelman käyttöönoton pilotointiin

Arviointi
Tämä perehdytyksen uudistaminen käynnistyi Khshp-tasoisena ja olimme mukana aloitta-
massa prosessin uudistusta hoitohenkilöstön osalta (jatkuu vuodelle 2021).

Työilmapiiri – hyvinvoinnin vahvistaminen
 yksiköissä kehittämispäivä vuosittain
 organisaatiokulttuuri- / ja työhyvinvointikyselyn pohjalta laadittu

yksikön työhyvinvointisuunnitelma tehdään henkilöstön kanssa yhteistyössä ja siinä on 2-3
keskeistä kehittämisaluetta ja konkreettiset toimenpiteet
Arviointi
Koronaepidemian vuoksi suunnitelma ei toteutunut. Khshp:n tukitiimi oli henkilöstön tu-
kena. Kahdessa yksikössä aloitettiin tarkempi työhyvinvoinnin selvittely kyselyjen ja palaut-
teen pohjalta tehtyjen havaintojen vuoksi.
Seurantamittarit 2019 2020

Suunnitelmallinen kehittä-
mispäivä yksiköissä

½ - 1 pv / yksikkö /
vuosi

Ei toteutunut (CO-
VID-rajoitteet)

Työhyvinvointisuunni-
telma

Suunnitelma / yksikkö Toteutui osittain,
COVID-tuki

Koulutussuunnitelma

Suunnitelma / yksikkö Koulutuspäivät
Hoitajat 953,9
Lääkärit 748
Tutkimushk 72

Koulutuspäivät
Hoitajat 577,1
Lääkärit 583,9
Tutkimushk 56,5

Sairauspoissaolot
Tulosalueella lasku-
suunta vuoteen 2019
verrattuna

7150 pv 6814 pv +työtapa-
turmat 119 vrk

Kehityskeskustelut
Toteutuneet keskuste-
lut yli 65 % / yksikön
henkilöstö / vuosi

138 Ei toteutunut (kir-
jaaminen ei ole
ajantasalla)

Kumppanuudet – yhdessä arvoa asiakkaalle
SHP Stra-
teginen ta-
voite

Kumppanuuksien ja verkoston avulla varmistamme strategisten tavoitteiden
saavuttamisen
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Tavoitteet
ja toteutta-
missuun-
nitelma

Operatiivisen tulosalueen kumppanuudet
 RSTKY:n kanssa yhteistyö
 FSHKY:n kanssa yhteistyö
 Hämeenlinnan, Janakkalan ja Hattulan SoTe-alueen toimijoiden

kanssa
yhteistyö

 osallistumme Tähtisairaala-selvityksiin vuonna 2020; mm.
kuvantaminen, ortopedia & traumatologia sekä tekoniveltoimenpiteet,
silmätaudit, suusairaudet

Arviointi (toteutui osittain)
 Maakunnallinen yhteistyö tiivistyi Koronaepidemian myötä merkittävästi

(torstaisin maakunnallinen pandemiajohtoryhmä, jossa myös tulos-
alueylilääkäri- ja ylihoitaja mukana)

 Tähtisairaala-selvitykset eivät edenneet erikoisaloilla alkuvuoden 2020
jälkeen

 Mehiläinen Oy:n kanssa tehtiin syksyllä hoitovelan purkamiseksi leik-
kaussalitoimintaan liittyen sopimus (3 pv / viikko)

Seuranta-
mittarit

Kumppanuu-
det

 ajantasaiset sopimukset
 2020 sopimusvalmistelu hieman hidasta

Sijoitus terveyteen
Tavoitteet, toteuttamissuunnitelma ja arviointi
Toimintojen arviointi ja uudistuminen

 oman toiminnan arviointi näyttöön perustuen - pilottina mm. vuodeosastojen hoito-
jaksojen pitkittymisen arviointi ja sen pohjalta tehdyt toimenpiteet

 tarvittaessa ulkoinen auditointi toiminnan arvioinnin tukena
Arviointi (ei toteutunut)

 Koronaepidemia vaikutti osastotoimintoihin. Kirurgian leikkaustoiminnan supistuk-
sen vuoksi myös vuodeosastopaikkoja suljettiin.

Raportointi ja sen kehittyminen ennakoivaksi
 kuukausiraportin kehittyminen ennakoivaksi raportoinniksi

Arviointi (toteutui osittain)
 Koronaepidemian vuoksi pyrittiin ennakoimaan tulevaa potilastilannetta sairaanhoi-

topiiritasoisesti pandemiajohtoryhmässä ja useilla yksiköillä oli valmiudennosto-
suunnitelma

Liiketoimintaosaamisen vahvistaminen
 koulutus esimiehille keskeisistä asioista

Arviointi (toteutui osittain)
 Esimiestyö keskittyi koronaepidemian hoitoon
 Esimiehillä saatavilla sähköisiä koulutuksia aihealueeseen liittyen

Kestävä kehitys – suunnitelma
 kertakäyttötarvikkeiden vähentäminen yksikössä

Arviointi (ei toteutunut)
Tämä ei toteutunut koronaepidemian vuoksi ja sen vuoksi joiltain osin kertakäyttötuotteiden
kulutus kasvoi.



43

Seurantamittarit 2020

Uusien työmenetelmien
käyttöönotto

Vaikuttavuusarviointi /
kpl / vuosi Ei toteutunut (COVID)

Palvelutarpeen enna-
kointi / erikoisala

Lähetemäärät / erikois-
ala

Koronaepidemia vaikutti keväällä
kiireettömään hoitoon.

Lisätyökustannukset

Kustannukset / erikoisala
/ vuosi Ilman COVIDia lisätöitä olisi tehty

urologian vastaanotolla ja kuuloko-
jesovituksissa. Nyt hoidonsaatavuu-
den vuoksi jouduttiin laajentamaan.

Talouden tasapaino

Ennakoiva talousarvio-
seuranta ja toimenpiteet

Koronaepidemian vuoksi taloutta
seurattiin ja tehtiin toimenpiteitä en-
nakoivasti.

Vapaan hoitopaikan va-
linta

Tavoitteena laskusuunta
vuoteen 2019 verrattuna

Pehmytkirurgialla suunta ylöspäin,
muilla erikoisaloilla laskussa

Tuottavuutta parantavat toimenpiteet operatiivisella tulosalueella

Operatiivisella tulosalueella tehdään toiminnallinen suunnitelma uudistamispo-
lusta kohti uutta Ahveniston sairaalaa. Samalla nostimme toiminnan tuottavuutta
potilasturvallisuutta vaarantamatta. Johtamisen tavoitteena oli aikaansaada sel-
keät muutokset jo alkuvuodesta 2020.

Koronaepidemia vaikeutti merkittävästi tuottavuusohjelman toteutumista, koska
varauduimme keväällä 2020 lisääntyvään tehohoidon tarpeeseen. Ostimme
laitteita, tarvikkeita, rakensimme tehohoitotiloja ja koulutimme moniammatilli-
sesti henkilökuntaa kohtaamaan uutta epidemiahaastetta. Varautuminen ai-
heutti myös huomattavan hoitovelan, jonka purusta aiheutui lisäkustannuksia.

Hoitotyötä koskevat tuottavuustoimet

Yksikkö Muutos Vaikutus
/ vuosi

Riskien arviointi

Korva- nenä- ja kurk-
kutautien pkl, kuulo-
keskus, suusairauk-
sien pkl

Osastonhoitajan virkaa ei
täytetä, vaan silmätautien
osastonhoitajan virantoimi-
tusvelvollisuutta laajenne-
taan koskemaan korva-,
nenä- ja kurkkutautien, kuu-
lokeskuksen ja suusairauk-
sien poliklinikkaa.

48 985,- Osastonhoitaja ei ole aina
saatavilla yksikössä.

Hoitotyön esimiesten työ-
kuormitus lisääntyy.

Lääkäri- ja hoitajatyön orga-
nisointi ei toimi, työpanosta
ei osata kohdentaa tehok-
kaasti.

Arviointi Silmätautien osastonhoitajan virantoimitusvelvollisuutta muutettiin ajalla
1.1.2020 - 30.9.2020 ja tehtävä vakiinnutettiin 1.10.2020 alkaen.
Saadun palautteen perusteella osastonhoitaja on ollut riittävän hyvin ta-
voitettavissa ja em. poliklinikoiden toimintamalleja on yhdenmukaistettu
vuoden 2020 aikana. Säästötavoite toteutui.
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Teho / valvonta / neu-
rovalvonta / heräämö
24/7 ja leikkaustoi-
minta

Tehostettua valvontaa vaati-
vien potilaiden hoito ja osaa-
minen keskitetään.

1. Neurovalvonta teholle
2. Heräämö suljetaan yöai-
kaan kello 24 - 7 välisenä ai-
kana

Erillinen selvitys työn alle
operatiivisella ja konservatii-
visella tulosalueella. Tulos-
aluejohdot nimeävät valmis-
telutyöryhmän, jossa on hen-
kilöstöedustus mukana.

60 000,- Toiminta ei mahdu teho /
valvonnan tiloihin.

Päivystyksen tarkkailu kuor-
mittuu, koska teho/valvon-
taan ei mahdu potilaita.

Iso muutos toiminnassa ai-
heuttaa merkittävää muu-
tosvastarintaa. Moniamma-
tillisesti ei sitouduta muutos-
prosessin suunnitteluun, to-
teutukseen ja seurantaan.

Heräämön sulku vaikuttaa
merkittävästi leikkaustoimin-
nan hoitohenkilöstöön.

Osastolle siirretään liian
huonokuntoisia potilaita
leikkaustoiminnasta.

Yöaikainen leikkaustoiminta
hidastuu, koska tiimi hoitaa
edellisen leikkauspotilaan
heräämävalvonnan.

Arviointi Neurovalvonta teholle, ei toteutunut
Valmistelutyöryhmä totesi, että toimintoja ei voida yhdistää vanhassa
sairaalassa tilan puutteen vuoksi. Koronaepidemia osoitti nopeasti heti
alkuvuodesta, että tarvitsemme tällaisessa poikkeustilanteessa vara-
kapasiteettia tehotoimintaan ja vanhassa sairaalarakennuksessa sovel-
tuvaa tilaa löytyy vain leikkaustoiminnasta.

Heräämö suljetaan klo 24 – 7, ei toteutunut
Erillinen työryhmä teki vaihtoehtoistarkastelun ja riskit huomioiden tar-
vittava vähennys tehtiin muuttamalla päiväaikaista toimintaa.
Säästötavoite ei toteutunut eli hoitohenkilöstön palkat ylittyivät 175
899,- ja ylitys koostui mm. Erilliskorvauksista 160 859,- (COVID-epide-
mian vuoksi yövuoroa vahvistettiin leikkaustoiminnassa.

Röntgen, Hml Ei täytetä yhtä röntgenhoita-
jan toimea.

50 000,- Ei merkittävää vaikutusta
toimintaan.

Arviointi Toimea ei täytetty, eikä sille ollut määrärahaa vuodelle 2020. Ko-
ronaepidemian vuoksi päivystysaikaisen toiminnan vahvistamiseksi yk-
sikössä tehtiin työvuorojärjestelyjä ja sijoitettiin yövuoroon toinen rönt-
genhoitaja. Vakinaisten hoitajien palkoissa säästyi 61 653,-, mutta eril-
liskorvaukset ylittyivät 79 724,-. Iltavuoroa ja yövuoroa vahvistettiin CO-
VID-epidemian vuoksi.
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Osastotoiminta Keskitetään sairaalan ongel-
mahaavojen hoito ja johtami-
nen. Perustetaan haavakes-
kus 1.7.20 alkaen, jolloin voi-
daan kirurgian osaston sai-
raansijoja vähentää siirtä-
mällä potilaiden hoitoa po-
likliiniseksi.

Erillinen selvitys työn alle
operatiivisella ja konservatii-
visella tulosalueella. Tulos-
aluejohdot nimeävät valmis-
telutyöryhmän, jossa on hen-
kilöstöedustus mukana.

25 000,- Iso muutos toiminnassa voi
aiheuttaa merkittävää muu-
tosvastarintaa. Moniamma-
tillisesti ei sitouduta muutos-
prosessin suunnitteluun, to-
teutukseen ja seurantaan.

Erikoisalojen osaoptimointi
estää toiminnan muuttami-
sen kohti ASSI-sairaalamal-
lia.

Kirurgian osastojen hoitotyön
johtaminen uudelleen arvioi-
daan 2.2.2020 alkaen.

10 000,- Iso muutos esimiestehtä-
vien uudelleenjärjestelyissä
aiheuttaa hoitotyön esimie-
hille lisääntyvän työmäärän.
Osastoilla ei ole vastuul-
lista, toiminnalliseen muu-
tokseen sitoutunutta mo-
niammatillista johtamistii-
miä, jolloin vastuu on osas-
tonhoitajalla.

Arviointi Haavakeskus
Toimintaa ei käynnistetty 1.7.2020 (Koronaepidemia), suunnittelu ete-
nee vuonna 2021.

Hoitotyön johtaminen
Osastojen 5A ja 5B osastonhoitajan tehtävät yhdistettiin 2.2.2020 al-
kaen.

Säästötavoite ei toteutunut eli hoitohenkilöstön palkat ylittivät kirurgian
osastotoiminnoissa (5A ja 5B) 130 561,-. Tästä ylityksestä suurin osa
oli vakinaisten palkkojen ylitys 124 232,- ja erilliskorvaukset ylittyivät 97
382,-. Sijaismääräraha alittui 34 832,-. Osastolle 5B otettiin lisäresurs-
sia COVID-epidemian vuoksi pandemiajohtoryhmän päätöksellä.

Synnytys, naistentau-
dit ja lastentaudit

Synnytystoiminta ja vasta-
syntyneiden tehostettu hoito
nivotaan yhdeksi perheläh-
töiseksi toiminnalliseksi ko-
konaisuudeksi.

1. Osaston 1 sairaansijat
ovat ensi vuonna 24.

2. Vastasyntyneiden teho- ja
tarkkailuosaston hoitohenki-

140
000,-

Ruuhkatilanteet aiheuttavat
ongelman. Laadittava toi-
mintasuunnitelma mahdolli-
siin ruuhkatilanteisiin.

Kätilötyön osaaminen vähe-
nee liiaksi, jolloin synnytys-
turvallisuus vaarantuu. Äkil-
listen työvapaiden yhtey-
dessä työvuoroissa ei ole
riittävästi osaavaa henkilö-
kuntaa.
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löstöjohtaminen siirtyy syn-
nytystoiminnan osastonhoita-
jalle 1.1.20 alkaen.

3. Yksiköiden yövuoromuu-
tos toteutetaan 2.2.20 alkaen
eli kokonaisuudessaan yö-
vuorosta vähenee yksi työn-
tekijä.

Erillinen selvitys työn alle
operatiivisella ja konservatii-
visella tulosalueella. Tulos-
aluejohdot nimeävät valmis-
telutyöryhmän, jossa on hen-
kilöstöedustus mukana.

Hoitotyön esimiesten työ-
määrä lisääntyy.

Yövuororesurssin muutos
aiheuttaa henkilöstössä
huolta osaavan henkilökun-
nan riittävyydestä.

Iso muutos aiheuttaa mer-
kittävää muutosvastarintaa
moniammatillisesti.

Arviointi Osaston 1 sairaansijat
Sairaansijamäärä laskettiin 24 suunnitelman mukaisesti

Hoitotyön johtaminen
Vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosasto siirtyi synnytys ja naistentau-
tien osastonhoitajalle 1.1.2020

Yövuoromuutos toteutui muutettuna
Henkilöstöryhmä teki vaihtoehtoisselvityksen ja sen perusteella synny-
tyssalin aamuvuorosta vähennettiin kätilötyöpanosta. Arvioinnin perus-
teella vuoden 2020 aikana viikonlopun yövuoroissa nimettiin ns. Hybri-
dikätilö, joka toimii tarvittaessa siinä yksikössä, missä on työtä yöai-
kaan synnytystoiminnan alueella.

Kahden sairaanhoitajan toimi jätettiin täyttämättä vuonna 2020. Em. toi-
miin ei varattu määrärahaa vuoden 2020 talousarvioon. Synnytys ja
naistentaudeilla hoitohenkilöstön palkkamäärärahat ylittyivät vakinais-
ten palkkojen osalta 44 399,- ja vakinaisten varahenkilöpalkkojen
osalta 26 105,- sekä erilliskorvausten osalta 47 584,-. Sijaismäärärahat
alittuivat 25 029,-.

Lääkärityötä koskevat tuottavuustoimet

Yksikkö Muutos Vaikutus
/ vuosi

Riskienarviointi

Palkkamäärärahat Yhden erikoistuvan lääkärin
työpanos vähennetään
7 kk kirurgia
2 kk gynekologia
1 kk KNK
1 kk anestesiologia
1 kk rtg

50
000€/v

Ylityötunnit ylittyvät-> päi-
vystyksen järjestäminen vai-
keutuu
.
.
.
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Neuvotellaan Forssan kanssa
erikoistuvan lääkärin työpa-
noksen lisäämisestä siellä
tehtävässä työssä.

Kulkeminen Forssaan ai-
heuttaa mielipahaa, toimin-
nan järjestäminen takkuaa,
erikoislääkäriohjaus ei saa
riittävästi

Arviointi Ennen vuodenvaihdetta 2020 sovittiin, että kolme erikoislääkäriä siirtyy
tekemään 80 % työaikaa. Tämä toteutettiin, tosin yhden erikoislääkärin
osa-aikaisuus jouduttiin perumaan syksyllä toisen työntekijän poissa-
olon (100%) vuoksi. Lääkäreiden palkkakustannuksissa oli kuitenkin
muita seikkoja, jonka vuoksi palkat kokonaisuutena ylittyivät päiväaikai-
sen palkan osalta  197 843€. Palkkojen seuraaminen yksikkötasolla on
myös osoittautunut hyvin hankalaksi, koska yhden ihmisen palkka ja-
kautuu moneen yksikköön. Tämä asia korjataan vuoden 2021 talousar-
viossa.
Forssan sairaalassa aloitti plastiikkakirurgian poliklinikka, jossa paikalla
on erikoislääkäri ja kaksi erikoistuvaa, tämä tuotti tuloja 61 896€, nais-
tentautien lääkärimyynti Forssaan tuotti 156 670€.

Erilliskorvaukset Ylitöiden tarkempi seu-
ranta+perustelut.
Lisätyöt on jo vähennetty uro-
logiaa lukuun ottamatta koko-
naan.

Erilliskorvauksia vähennetty
yht. 621 000€ 2018 toteu-
maan verrattuna. Samana
aikana päivystystoimintaa
on lisätty (esim. salipäivys-
täjä)

Arviointi Erilliskorvaukset oli jo alun perin arvioitu liian pieneksi n. 600 000€.
Pandemian vuoksi päivystysrinkejä jouduttiin vielä vahvistamaan.  Lisä-
töitä jouduttiin tekemään pandemian aiheuttaman hoidon saatavuuden
heikkenemisen vuoksi.
Kaiken kaikkiaan erilliskorvaukset ylittyivät 1 011 036€.
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Operatiivinen
Henkilötyö-
vuosi

Henkilötyövuosi muutos 2019/2020
vuoteen

2020 2019 HTV %
Hoitohenkilöstö 352,69 362,38 -9,69 -2,67 %
Lääkärihenkilöstö 104,19 111,91 -7,72 -6,90 %
Toimistohenkilöstö 2,00 3,35 -1,35 -40,31 %
Tutkimushenkilöstö 30,15 29,43 0,72 2,45 %
Kaikki yhteensä 489,04 507,08 -18,03 -3,56 %

 2.4.2. Konservatiivisen tulosalueen tavoitteiden toteutuminen 2020

Asiakkaat – laadukas hoito - sinua kuunnellen

SHP Strategi-
nen tavoite ja
keskeiset osa-
alueet

Jokainen asiakas kohdataan ja hoidetaan yksilönä
1. Sujuva ja oikea-aikainen hoitoonpääsy
2. Tieto hoidon etenemisestä
3. Monimuotoiset sähköiset palvelut
4. Osallistava ja vuorovaikutteinen asiakkuus
5. Näyttöön perustuva hoito – laadukas ja turvallinen

Tulosalue: ta-
voitteet ja to-
teuttamis-
suunnitelma

1. Hoidon hyvä saatavuus Viiveetön lähetteiden käsittely ja nopea hoitoon-
pääsy poliklinikalle

2. Ajantasainen tiedottaminen
3. Uusien palvelumuotojen kehittäminen (ml. digitaaliset palvelut) sekä yhteis-

työn käynnistäminen kokemusasiantuntijoiden kanssa toiminnan kehittä-
miseksi

4. Palvelukokemuksen ja asiakastyytyväisyyden kehittäminen yhteistyössä
potilaan ja henkilöstön kanssa.

→ Toimitaan potilaskeskeisesti ja kehitystyössä otetaan erikoissai-
raanhoidon tiedon ja ammatillisen osaamisen rinnalla potilaiden nä-
kemykset huomioon

5. Keskeisten potilasprosessien kuvaaminen ja seuranta
→ Hyvän laadun varmistaminen ja kehittäminen
→ Vähäinen kuolleisuus

Seuranta-
mittarit

1. Lähetteenkäsittelyn ja hoitoonpääsyn mittarit (mm. lähetteen käsittelyaika)
2. Yksikkökohtainen seuranta
3. Sairaanhoitopiirin tasolla uusien e-palvelujen kehittäminen tiedonvälityk-

seen
4. Happy or not –mittaukset, asiakaspalautteet (ml. kantelut ja muistutukset)

sekä Haiprot
5. Hoitotulosten evaluointi prosessikuvauksen mukaisesti (mm. 30 vuorokau-

den kuolleisuus)

Arviointi

- Lähetteet on käsitelty 3 vrk sisällä keskimäärin 92 %:lla potilaista siitä huoli-
matta, että osa fysiatrialle tulevista lähetteistä kiertää aluksi sairaalan
muissa yksiköissä ja tulee perille vasta 3 vrk:n rajan täytyttyä.

- Covid-19 –epidemian myötä keväällä 2020 kaikki ei-kiireellinen ajanvaraus-
toimin keskeytettiin KHKS:ssa. Kun epidemian luonne alkoi selvitä ja ti-
lanne kesällä rauhoittui, palautettiin tämäkin toiminta mahdollisimman nor-
maaliksi. Muutoksista ja toiminnasta tiedotettiin aktiivisesti ja monikanavai-
sesti viikottain.
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- Uusista e-palveluista Konservatiivisen tulosalueen keskeisin on Päivystys-
apu 116117 –palvelu, johon asteittain liitetään Omaolo –oirearvion ominai-
suuksia. Uudistus on toteutettu maakunnallisella yhteistyöllä siten, että vas-
tuuyksikkönä on ollut KHKS:n Päivystysklinikka. Palvelu avattiin 1.10.2020,
ja kontaktien määrä on ollut koko ajan kasvusuuntainen. E-vastaanottoja on
käynnistelty eri aloilla.

- Asiakaspalautteita on otettu vastaan eri kanavia hyödyntäen ja reagoitu nii-
hin. Sen sijaa covid-19 –epidemianvuoksi Happy or Not –laitteet ovat olleet
pois käytöstä.

- Esim. aivoinfarktipotilaiden hoitomallit on huipputuloksineen kuvattu kan-
sainvälisesti, ja vuonna 2020 lähetettiin ensihoidon laadunkohennushanke
hyvine tuloksineen arvioitavaksi kansainväliseen tieteelliseen lehteen. On-
gelmakohtaisten hoitokaavioiden valmistelu on aloitettu ja niitä jatketaan
2021.

Henkilöstö – palkitseva työ

SHP Strategi-
nen tavoite ja
keskeiset osa-
alueet

Houkutteleva ja arvostava työyhteisö, jossa osaajat voivat vaikuttaa työnsä
sisältöön

1. Matala hierarkia
2. Oman työn kehittäminen ja jatkuva oppiminen
3. Elämän ja työn yhteensovittaminen joustavasti
4. Arvostava työyhteisö

Tulosalue: ta-
voitteet ja to-
teuttamis-
suunnitelma

1. Säännölliset johtoryhmien kokoukset, delegointi ja päivittäisjohtaminen toi-
minnan tukena
→ Vuosikellon hyödyntäminen tulosalueella ja yksiköissä
→ TA:n ja tulosyksiköiden johtoryhmät kokoontuvat säännöllisesti;
→ Päätökset tehdään mahdollisimman lähellä työn toteuttamista
→ Yksikön käytäntöjä vahvistava päivittäisjohtaminen on luonnollinen osa
työtä

2. Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön
→ Prosessin osaomistajuus (erikoislääkärit, hoitajat)
→ Korkeatasoinen oma ja muiden tuottama (sekä moniammatillinen että
kohdennettu) koulutus
→ Henkilöstö on osana yksikön kehitystyötä

3. Yhteistyössä toteutettava työn suunnittelu
→ Työyksikön ja työntekijän yksilöllisen elämäntilanteen yhteensovittami-
nen mahdollisuuksien mukaan

4. Hyvät käytöstavat työtovereita ja asiakkaita kohtaan
→ Aktiivinen ja yhdenmukainen viestintä (johto, esimiehet, luottamusmie-
het)

Seuranta-
mittarit

1. Johtoryhmän muistioiden julkaiseminen Intrassa / X-asemalla
→ Vuosikellon hyödyntämistä seurataan TA:lla

2. Seuranta: koulutusten määrä, prosessien omistajuudet
Osaamisen arviointi

3. Seuranta: kehityskeskustelut, sairauspoissaolot
4. Työterveyslaitoksen säännöllisesti toistettavan työhyvinvointitutkimuksen

tulokset
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Arviointi

1. Konservatiivisen TA:n johtoryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja asialista
on ollut strukturoitu. Muistiot on julkaistu ilman turhia viiveitä intrassa.

2. Perehdyttämistä, käytännön kouluttamista ja simulaatioharjoituksia on jär-
jestetty erittäin paljon. Osa koulutuksista on tallennettu verkkokoulutuksen
tarpeisiin, jolloin niitä voidaan hyödyntää yksilöllisen aikataulun mukaan.
Covid-19 –epidemian aikana painotus muutettiin nopeasti monialaisen kou-
lutuksen suuntaan siten, että hoitajat voivat toimia tarpeen mukaan eri eri-
koisalojen potilaiden parissa.

3. Jatkuva seuranta on toteutettu poikkeusolot huomioon ottaen.
4. Kanssakäymiseen ja sosiaalisiin taitoihin on kiinnitetty huomiota, mutta jäl-

leen covid-19 –epidemia on rajoittanut suunniteltujen toimien toteuttamista.

Kumppanuudet – yhdessä arvoa asiakkaalle

SHP Strategi-
nen tavoite

Kumppanuuksien ja verkoston avulla varmistamme strategisten tavoitteiden
saavuttamisen

Tulosalue: ta-
voitteet ja to-
teuttamis-
suunnitelma

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

→ Yksiköiden toiminnassa on sovittuna selkeä työnjako Tays:n
kanssa.
→ Poliklinikkatoimintaa toteutetaan Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja
Forssassa.

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

Seuranta-
mittarit

1. Kirjallinen materiaali työnjaosta ja poliklinikkatoiminnan määrä
2. Laiteinvestoinnit, henkilöstön käyttö ja osastopaikkojen käyttö

Arviointi

1. Tähtisairaalahankkeen myötä Tays ervan osalta on asetettu yhteisiä tavoit-
teita, joita vuoden 2021 aikana aletaan viedä eteenpäin. Kanta-Hämeen
maakunnan sisällä covid-19 –epidemiaan liittyviä kokouksia on järjestetty
viikottain, minkä lisäksi terveydenhuollon yhteistyöryhmässä on käsitelty
yhteisiä asioita. Poliklinikkatoimintaa on tarjottu Hämeenlinnan lisäksi Fors-
sassa ja Riihimäellä.

2. Somaattisten tulosalueiden (Konservatiivinen ja Operatiivinen) keskinäinen
yhteistyö on lisääntynyt selvästi. Henkilöstöä on allokoitu ja osastopaikko-
jen käyttöä muutettu erikoisalojen tarpeen mukaan nopeasti sekä hyvässä
yhteistyössä ja aikataulussa. Laiteinvestoinnit on toteutettu samassa hen-
gessä.
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Sijoitus terveyteen

SHP Strategi-
nen tavoite ja
keskeiset osa-
alueet

Toiminta on kestävällä pohjalla nyt ja tulevaisuudessa
6. Olemme hyvän hoidon edelläkävijä – tekemisemme perustuu tutkittuun tie-

toon
7. Ennakoimme palvelutarpeen – tiedämme mitä tarvitaan
8. Käytämme resurssit tehokkaasti/järkevästi – tuottavuuden kasvu
9. Pidämme talouden tasapainossa
10. Toimimme kestävän kehityksen periaatteella
11. Elinvoimaa Hämeeseen

Tulosalue: ta-
voitteet ja to-
teuttamis-
suunnitelma

1. Keskeiset prosessit on kuvattu
→ Tunnistetaan ja kehitetään lisäksi omia huippuhankkeita

2. Kykenemme vastaamaan palvelutarpeen muutoksiin
3. –   5. Realistinen talousarvio ja budjetin huolellinen noudattaminen

→ Tulosyksikkö suunnittelee toimintansa realistisesti ja noudattaa hy-
väksyttyä budjettia
→ Otetaan hankinnoissa huomioon kestävän kehityksen periaatteet

1. Vapaa valinta -asiakkaiden kotiuttaminen
→ Jatketaan kotiuttamista perustuen laadukkaisiin palveluihin ja
niistä tiedottamiseen

Seuranta-
mittarit

 Prosessikuvaukset, tulokset
1. Keskeisten palvelupolkujen kuvaaminen, oman tiedon tuottaminen
2. Poliklinikkakäynnit
3. -   5. TA:n toteuma
6. Ulkopuolisten sairaaloiden käyttö

Arviointi

1. Palvelupolkujen kuvaaminen on aloitettu. Kriittisesti arvioitua tutkimustietoa
julkaistaan KHKS:sta niin kotimaassa kuin kansainvälisesti nykyisin selvästi
aktiivisemmin kuin aiemmin.

2. Kevään 2020 covid-19 –epidemian alkuvaihetta lukuunottamatta polikliini-
nen toiminta toteutettiin kunnianhimoisten suunnitelmien mukaisesti.

3. – 5. Lisätalousarvio tehtiin nopeasti muuttuvaan ympäristöön reagoiden.
Kustannukset saatiin pidettyä pienempinä kuin oli etukäteen arvioitavissa.

6 Ulkopuolisten sairaaloiden käyttö pysyi kohtuullisena (-1,6 M€ edellisvuo-
desta), mutta epidemian vuoksi ei vielä ole arvioitavissa, kuinka pysyvä
muutos on kyseessä.
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Tuottavuutta parantavat toimenpiteet

Asia Muutos Vaikutus Riskiarviointi
Neurologinen valvonta
siirretään osastolta 4B
tehon yhteyteen

Neurologinen valvonta os. 4B:n yh-
teydessä on vaatinut 5,5 sairaan-
hoitajan työpanoksen. Kun val-
vonta siirtyy tehon yhteyteen, sai-
raanhoitajatarve vähenee. Teholle
siirtyy 4,3 sairaanhoitajan työpa-
nos, jolloin säästetään 1,3 sairaan-
hoitajan työpanoksen verran.

60 000,- Os. 4B:n toimintaa
vaatii järjestelyjä,
jotta jäljelle jäävillä
resursseilla selvi-
tään.

Potilaat eivät mahdu
Teholle/CCU:lle, päi-
vystyksen tarkkailu
ruuhkautuu.

Merkittävä toiminnal-
linen muutos, jonka
suunnitteluun ja to-
teutukseen ei sitou-
duta moniammatilli-
sesti.

Arviointi Valvontaosasto jatkoi edelleen osastolla 4B. Riskeistä toinen (Potilaat
eivät mahdu Teholle/CCU:lle, päivystyksen tarkkailu ruuhkautuu.) to-
teutui, mutta covid-19 –epidemiasta riippumaton taloudellinen vaikutus
toteutettiin toimijärjestelyin. KHKS Sydänsairaala avasi osastolle 6BK
covid-19 –epidemian vuoksi erillisen valvontayksikön.

Polikliinisen tarkkailun
siirto ensimmäisestä
kerroksesta 4-kerrok-
seen päiväsairaalaan,
Hml

Yksi sairaanhoitaja ja 0,6 perushoi-
tajaa siirtyvät päiväsairaalaan /
syöpätautien vastaanotolle.

0,- Tutkimuspotilaiden
kuljettaminen tutki-
muksiin hankaloituu.

Arviointi Toteutettu suunnitellusti.

Päiväsairaala, Hml Yksi sairaanhoitajan täyttämätön
vakanssi lopetetaan.

40 000,- Ei merkittävää vaiku-
tusta.

Arviointi Suunnitellusti sairaanhoitajan toimea ei otettu käyttöön. Tähän toi-
meen ei ollut kuitenkaan varattu tulosalueelle määrärahaa vuodelle
2020.

Hoitotyön esimiesjär-
jestelyt
6A & 6B

Lähiesimiestyön uudelleenorgani-
sointi:
- osastoille 6A ja 6BH tulee yksi yh-
teinen osastonhoitajan virka ja toi-
nen osastohoitajan virka lopete-
taan.

52 000,- Osastonhoitajalle tu-
lee suuri vastuu
osastojen toimin-
nasta, koska osas-
toilta puuttuu mo-
niammatillinen johta-
mistiimi.

Arviointi Organisoitu suunnitelman mukaisesti, ja covid-19 –epidemiasta riippu-
maton taloudellinen vaikutus saavutettiin.
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Vastasyntyneiden teho
ja osasto 3A

VTO:n apulaisosastonhoitaja siirtyy
virkoineen lastentautien osastolla
vapautuneeseen apulaisosaston-
hoitajan virkaan ja lopetetaan
VTO:n apulaisosastonhoitajan
virka.
VTO:lle nimetään vastuuhoitaja.

50 000,- Merkittävä muutos
VTO:n toiminnassa,
mikä saattaa aiheut-
taa muutosvastarin-
taa.

Arviointi Organisoitu suunnitelman mukaisesti tuoden siten lasketut säästöt.

Lastentautien pkl Vastasyntyneiden jälkitarkastus
siirretään imetyspoliklinikan yhtey-
teen.

0,- Ei merkittävää vaiku-
tusta.

Lastenkirurgian pkl siirretään las-
tentautien poliklinikalle.

0,- Ei merkittävää vaiku-
tusta.

Arviointi Molemmat hankkeet saadaan kokonaan toteutettua loppuun vuonna
2021.

Osasto 3A
1. arkiyövuorosta

yksi hoitaja pois

Arkipäivien yövuoroista vähenne-
tään yhden hoitajan työpanos. Yksi
lastenhoitajan vapautuva vakanssi
jätetään täyttämättä.

42 000,- Ei merkittävää vai-
kusta, koska osas-
ton potilaskuormitus
on laskenut. Tilapäi-
set kuormitushuiput
vaativat järjestelyjä.

Arviointi Organisoitu suunnitelman mukaisesti tuoden siten lasketut säästöt.

Lääkäreihin ja tutkimus-
henkilöstöön kohdistet-
tavat tuottavuustoimet

2. Erikoistuvat lää-
kärit (yksiköihin
erikseen jaet-
tuina), 2 henki-
lötyövuotta/koko
tulosalue

3. Sijaismäärära-
hat

4. Kaksi erikoistuvan lääkärin
työpanosta jätetään täyttä-
mättä vuoden 2020 aikana.
Vastaava säästö voidaan
myös toteuttaa erikoislääkä-
reiden palkkakustannuk-
sista/ sijaismäärärahoista.

5. Lääkäreiden erilliskorvauk-
sista ja sijaismäärärahoista
vähennetään yhteensä
35.000 euroa.

Arviointi Säästöt toteutettu suunnitellusti, mutta päivystystyön lisääntyminen
(myös ilman covid-19 –epidemiaa) aiheutti budjetoitua suuremmat
kustannukset. Tästä huolimatta olimme hyvin lähellä budjetoitua, kun
covid-19 –kustannukset otetaan huomioon.

Tulosalueen kokonais-
arviointi

Epidemian vaikutukset kaiken kaikkiaan lisäsivät Konservatiivisen tu-
losalueen kustannuksia, mutta siitä huolimatta saimme monin eri toi-
min säästettyä niitä talousarvioon nähden vajaa 3 M €. Tulojen osalta
sairaanhoitopiiri on sopinut, että kuntamaksuja ei laskuteta täysimää-
räisesti, mikä vaikuttaa suoraan tulosalueemme kokonaistulokseen.
Valtio korvaa covid-19 –kustannukset.
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Konservatiivinen
Henkilötyö-
vuosi

Henkilötyövuosi muutos 2019/2020
vuoteen

2020 2019 HTV %
Hoitohenkilöstö 368,40 371,23 -2,83 -0,76 %
Huoltohenkilöstö 0,39 0,75 -0,36 -48,05 %
Lääkärihenkilöstö 93,93 96,23 -2,30 -2,39 %
Toimistohenkilöstö 0,42 1,45 -1,03 -70,91 %
Tutkimushenkilöstö 37,91 37,63 0,29 0,77 %
Kaikki yhteensä 501,05 507,28 -6,23 -1,23 %

 2.4.3. Psykiatrian tulosalueen tavoitteiden toteutuminen 2020

Asiakkaat – laadukas hoito - sinua kuunnellen

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

Palvelukokemuksen ja asiakastyytyväisyyden kehittäminen yhteistyössä
potilaan ja henkilöstön kanssa:

 Oikea-aikainen tutkimukseen ja hoitoon pääsy
 Sujuva yhteistyö muiden asiakasta palvelevien tahojen kanssa, hoito-

ketjut kuntoon, mm yhteinen hoitopaikan arviointi
 Hoidon vaikuttavuuden lisäys – tarjotaan oikeaa palvelua oikeassa pai-

kassa oikea-aikaisesti
 Hoito on turvallista
 Potilaan osallistaminen hoitosuunnitelmansa laadinnassa ja hoidossa
 Tukiverkkojen, mm. omaisten, lisääntynyt hyödyntäminen

Uusien palvelumuotojen kehittäminen (digitaaliset palvelut) sekä koke-
musasiantuntijoiden hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä:

 Kokemusasiantuntijoiden koulutus jatkuu
 Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen toimintojen suunnittelussa

jatkuu
 Selvitellään etävastaanottojen käyttöönoton mahdollisuutta, esim. vi-

deovastaanotto kotikäyntien sijaan ja täydennykseksi Päijät-H:n hyky:n
esimerkin mukaan

 Etäyhteyksien kehittämiseen osallistuminen

Seuranta- mit-
tarit

 Toiminnan kehittämispäivien ja yhteistyökokousten määrä
 Happy or not –mittaukset ja muut kerätyt ja spontaanit asiakaspalaut-

teet
 Kantelut ja muistutukset
 Exreport, mm lähetteenkäsittelyaika, arvioinnin-/hoidonaloitusaika
 Haipro-seuranta
 Kokemusasiantuntijoiden käyttäminen yksiköissä ja toiminnoissa

Arviointi:
 Kaikilla psykiatrian erikoisalalla on pidetty yhteistyöpalavereita ja kehit-

tämispäiviä myös vuonna 2020, pääasiassa etäyhteyksien avulla
 Asiakaspalautteiden kerääminen ollut haasteellista Covid-tilanteen

vuoksi, joten palautteiden määrä vähäinen. Happy or Not-mittaus
1.4.20 alkaen pois käytöstä. Vapaamuotoisia palautteita kirjattu järjes-
telmään 82 kpl.
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2020 2019
Kantelut 2 4

Muistutukset 14 38
Valitukset

hall.oikeuteen
18 14

 Lähetearvio tehtiin 3 vrk:ssa 95%:ssa lähetteistä

Odotusaika hoitoon pääsyyn (Md) 2020 2019

lastenpsykiatria 24 35
nuorisopsykiatria 25 21

psykiatria 16 27
Odotusaika ensikäynnille (Md)

lastenpsykiatria 24 35
nuorisopsykiatria 25 20

psykiatria 16 26

2020 2019
Haiprot yht. 328 255
läheltä piti 109

(33 %)
103

(40 %)
tapahtui potilaalle 187

 (57 %)
106

(42 %)

 Tällä hetkellä Kanta- Hämeen alueelta löytyy yhteensä 23
koulutettua kokemusasiantuntijaa.  Koulutetut kokemusasian-
tuntijat ovat työskennelleet ammattilaisten tukena mm. kou-
luttajina psykiatrian tulosalueella yksiköiden kehittämispäi-
vissä, erilaisten ryhmien suunnittelussa ja ryhmänohjaajina,
yksilötapaamisissa työparina, omaisilloissa ja vertaisryhmän
ohjaajina.

Henkilöstö – palkitseva työ

SHP / tulosyk-
sikkö /
tulosalue: tavoit-
teet ja toteutta-
missuunnitelma

Henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen:
 Viestinnän avoimuus, läpinäkyvä toiminta sekä organisaation sisällä,

että yhteistyökumppaneille
 Koulutukset suunnitellaan tiiviisti perustehtävää tukeviksi näyttöön pe-

rustuen
 Työnohjaukset, niin yksilö- ryhmä kuin menetelmiin liittyvät, huolehdi-

taan jokaisen työntekijän käyttöön
 Henkilöstön mukaan ottaminen yksiköiden kehittämistyöhön

Laadukas johtaminen ja esimiestyö:
 Jokaisen tulosyksikön johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti
 Esimiehille esimies- ja johtamiskoulutusta
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 Päivittäisjohtamisen mahdollistaminen: säännölliset tapaamiset ja henki-
löstön saatavilla oleminen

 Huolehditaan uusien työntekijöiden perehdyttämisestä kaikissa ammatti-
ryhmissä

 Huolehditaan opiskelijoiden laadukkaasta ohjaamisesta niin lääkärien,
psykologien kuin hoitohenkilöstön osalta

Seuranta- mittarit

 Johtoryhmän muistiot
 Sairauspoissaolot
 koulutusten määrä
 kehityskeskustelut ja osaamisen arviointi
 Työnohjausten määrä
 Opiskelijapalaute
 Erikoistuvien lääkäreiden määrä
 Psykologiharjoittelijoiden määrä

Arviointi:
 Muistiot tallennettu intraan
 Sairauspoissaoloja tulosalueella yht. 4241 pv (v. 2019 4887 pv). Työta-

paturmien ja väkivaltatilanteiden ennalta ehkäisyyn pyritty kiinnittämään
huomiota. Työtapaturmia 43 kalenteripv (v. 2019 293 kalenteripv). Var-
haisen tuen malli aktiivisesti käytössä.

 Tulosalueen KKT-koulutus hoitajille, psykologeille, toimintaterapeuteille
jatkui v. 2020, MAPA-kertauskoulutus pidettiin kerran ennen Covid-pan-
demian alkua. Tulosalueella koulutuspäiviä yhteensä 3,8/henkilötyövuosi
(v. 2019 6,1/henkilötyövuosi)

 Hoitohenkilöstön kehityskeskustelut toteutuneet > 90 %
 Työnohjaukset toteutuneet pääasiassa etäyhteyksin Covid-tilanteen

vuoksi, ryhmätyönohjaukset pääasiassa tauolla Covid-tilanteen joh-
dosta.

 Opiskelijapalaute kerätään CLESS-mittarin avulla
 Erikoistuvien lääkäreiden määrä koko tulosalueella vaihdellut välillä 1–3
 Psykologiharjoittelijoita ei ollut

Kumppanuudet – yhdessä arvoa asiakkaalle

SHP / tulosyk-
sikkö /
tulosalue: tavoit-
teet ja toteutta-
missuunnitelma

Yhteistyön vahvistaminen ERVA-alueella, maakunnassa ja organisaation
sisällä:

 Toimivien ja saumattomien hoitoketjujen kehittäminen laajojen yhteistyö-
verkostojen kesken (esim. perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito,
yliopistosairaala, yksityissektori, sosiaalitoimi, sivistystoimi, päihdepalve-
lut ja 3. sektori)

 säännölliset yhteistyöpalaverit
 rajapintatyöskentely etsien yhteisiä kehittämis- ja yhteistyökohteita

Hoidon hyvä saatavuus ja laadukas hoito:
 Tutkimus ja hoito perustuvat tutkittuun tietoon ja sen pohjalta laadittuihin

yksilöllisiin hoitosuunnitelmiin
 Perusteltu ostopalvelupsykoterapioiden käyttö kaikilla psykiatrian eri-

koisaloilla
 Potilasturvallisuuteen panostaminen ja jatkuva seuranta
 Kokemusasiantuntijoiden käyttäminen osana asiakkaan tutkimus- ja hoi-

toprosessia
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 Perheen ja läheisten mukaanotto ja huomioiminen sekä tarvittaessa per-
heenjäsenten hoitoon ohjaus

 Oikea-aikainen tutkimukseen ja hoitoon pääsy sekä kokonaisvaltainen
hoito-ote asiakkaan somaattinen terveydentila ja sosiaalinen tilanne
huomioiden

 Aikuispsykiatrian Intensiivipoliklinikan toiminnan kehittäminen
 06/19 käynnistetyn polikliinisen ECT-yksikön toiminnan vakiinnuttaminen

ja kehittäminen
 psykiatrisen hoitajan vo –toiminnan kehittäminen yhteistyössä päivystyk-

sen kanssa
 Safewards- toiminnan jalkauttaminen aikuispsykiatrian osastoille
 Koko tulosalueella kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutus

Seuranta- mittarit

 Lähetearvio tehdään kolmessa vuorokaudessa 90 prosentissa lähet-
teistä

 Haipro –ilmoitukset
 Eristystilastot
 E-palveluiden käyttöönottaminen
 Ostopalvelupsykoterapioiden käyttäminen ja kustannukset
 Annettujen ECT- hoitojen määrä ja jonotusaika hoidon aloittamiseen
 Asiakastyytyväisyys psyk hoitajan vo- toiminnassa: potilaat ja ea:n

hlöstö

Arviointi:
 Covid-tilanteen johdosta etävastaanottojen käynnistyminen ja siihen liit-

tyen tulosalueen henkilökunnan kouluttautuminen ja perehtyminen asi-
aan keväällä 2020 tapahtui nopealla aikataululla, n. 2kk aikana. Etävas-
taanottoja v. 2020:

o videovastaanotot 2199 kpl
o puhelinvastaanotto, kuntalaskutettava 16 975 kpl (v. 2019

7820kpl)
 Eristämisten ja lepositeiden käyttö väheni määrällisesti 22 % ja ajallisesti

48 %.
 Covid-tilanne aiheutti taukoa keväällä ja terapiaostojen määrä vähenivät

33 %. Lasten ja nuorisopsykiatrialla on vaikeuksia löytää psykoterapeut-
teja ja jonotusaika lapsilla on jopa vuosi. Psykoterapiakilpailutuksessa
tehdyissä sopimuksissa otettiin käyttöön toinen optiovuosi.

 ECT-hoitojen määrään vaikutti Covid-tilanne sekä ongelma lääkärien
saatavuudessa, v. 2020 824 kpl, tavoite n. 1000/vuosi (v. 2019 802 kpl)

 Lähete-arviot ja Haiprot käsitelty kohdassa Asiakkaat – laadukas hoito
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Sijoitus terveyteen

SHP / tulosyk-
sikkö /
tulosalue: tavoit-
teet ja toteutta-
mis-suunnitelma

Yksiköille konkreettiset toimintatavoitteet:
 Yksiköiden tavoitteiden toteutumisen seuranta ja tarv. toimenpiteet

Toimintakulut pysyvät annetussa budjetissa:
 säännöllinen toimintakulujen seuranta ja tarv. toimenpiteet

Vapaa valinta-asiakkaiden kotiuttaminen:
 Laadukkaista palveluista aktiivinen viestintä

Ulkopuolisten sairaaloiden käytön minimointi:
 Toimiva ja perusteltu työnjako ulkopuolisten sairaaloiden kanssa

huomioiden esim. sijoitetut alaikäiset ja THL:n hoitoon määräämät
asiakkaat (otetaan edelleen omaan yksikköön jatkohoitoon mahdol-
lisuuksien mukaan)

Seuranta- mittarit

 Toimintasuoritteet
 Toimintakulut
 Vapaa valinta
 Ostot ulkopuolisista sairaaloista

Arviointi:
 Covid-tilanteen johdosta lähetemäärät laskivat hetkellisesti keväällä

2020. 08/2020 alkaen lähetemäärät kasvoivat v. 2019 nähden. Ko-
konaisuudessa lähetemäärä laski ainoastaan 0,6 % edellisestä vuo-
desta.

 Toimintakulut 99,8 %
 Toimintatuotot 100,6 %
 Vapaan hoitopaikan valinta lisääntyi 57 % (n. 260 000 e) ja koko

nousu sijoittuu viimeiseen vuosikolmannekseen.
 Ostot ulkopuolisista sairaaloista (toteuma talousarvioon nähden):

o lastenpsykiatria 86 %
o nuorisopsykiatria 176 %
o psykiatria 108 %

Tuottavuuden parantamiseksi tehtyjä toimenpiteitä on psykiatrian tulosalueella
tehty yhteensä 188 800 eurolla ja näistä suurin osa on kohdistunut henkilöstö-
kuluihin.

Virat ja toimet

Aikuispsykiatrian poliklinikan yksi toimintaterapeutin vakanssi jätetään täyttä-
mättä. Osastonhoitajan täyttämättä ollut virka Riihimäen aikuispsykiatrian poli-
klinikalla lakkautetaan. Yksi psykologin työvapaan sijaisuus ajalla 1.1. -
31.5.2019 jätetään täyttämättä. Tästä säästöä syntyy noin 21 800 euroa. Lääkä-
reitä pyritään palkkaamaan avoinna oleviin virkoihin.
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Luonnollinen poistuma

Eläkepoistuman kautta henkilöstökulujen arvioidaan vähenevän 27 000 euroa.

Arviointi:
 yhtä toimintaterapeutin vakanssia ei täytetty v. 2020 tuottavuusohjelman

suunnitelman mukaisesti.
 Riihimäen osastonhoitajan virkaan ei varattu määrärahaa talousarvioon,

virka ei käytössä.
 Psykologin työvapaata ei täytetty.
 Lääkärien rekrytoinnissa ei onnistuttu.

Toiminnalliset muutokset

Aikuispsykiatrian osastojen osastonhoitajien virantoimitusvelvollisuuksia tarkastel-
laan ja laajennetaan siten, että 1.5.2020 alkaen osastoista vastaa kaksi osaston-
hoitajaa kolmen sijaan.  Samalla myös apulaisosastonhoitajien tehtäviä järjestel-
lään uudelleen.

Aikuispsykiatrian poliklinikkatoiminnoissa vähennetään työvoiman vuokrausta os-
topalvelulääkärien työpanosta vähentämällä ja pyrkimällä palkkaamaan lääkäreitä
virkoihin. Tällä pyritään saamaan aikaan 70 000 euron säästöt.

Tulosalueen hoitajavakanssit arvioidaan uudelleen, jonka avulla arvioidaan saata-
van 30 000 euron säästöt.

Arviointi:
 Osastonhoitajien virantoimitusvelvollisuus psykiatrian tulosalueella arvioitiin

uudelleen, ja yhtä osastonhoitajan virkaa ei täytetty 4.5.2020 alkaen. Apulais-
osastonhoitajien avoimet virat saatiin täytettyä v. 2020 aikana, ja tehtävien uu-
delleen järjestely aloitettiin.

 Tulosalueen hoitohenkilöstön palkkarahoista suunniteltu säästö 30 000 katet-
tiin sijaismäärärahoista, jotka toteutuivat 75 % (säästöä yht. 143 000).

 Työvoiman vuokraus ei vähentynyt, nuorisopsykiatrialla jouduttiin aiemmasta
poiketen siirtymään ostopalveluiden käyttöön kahden virkalääkärin vähenemi-
sen myötä.
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Psykiatria
Henkilötyö-
vuosi

Henkilötyövuosi muutos 2019/2020
vuoteen

2020 2019 HTV %
Hoitohenkilöstö 187,11 190,05 -2,94 -1,55 %
Lääkärihenkilöstö 20,91 24,77 -3,86 -15,57 %
Toimistohenkilöstö 0,04 0,60 -0,55 -92,93 %
Tutkimushenkilöstö 21,23 22,34 -1,11 -4,95 %
Kaikki yhteensä 229,29 237,75 -8,46 -3,56 %

 2.4.4. Tukipalvelujen tulosalueen tavoitteiden toteutuminen 2020

  Asiakkaat – laadukas hoito -  sinua kuunnellen

SHP Strateginen ta-
voite ja keskeiset osa-
alueet

Jokainen asiakas kohdataan ja hoidetaan yksilönä
1. Sujuva ja oikea-aikainen hoitoonpääsy
2. Tieto hoidon etenemisestä
3. Monimuotoiset sähköiset palvelut
4. Osallistava ja vuorovaikutteinen asiakkuus
5. Näyttöön perustuva hoito-laadukas ja turvallinen

SHP / tulosyksikkö /
tulosalue: tavoitteet ja
toteuttamissuunni-
telma

 Tuetaan sairaanhoitopiirin muiden yksiköiden toimintaa ja potilaan
hoitoa mm. digitaalisilla palveluilla, sihteeri- sairaalahuolto- ja väli-
nehuoltopalveluilla.

 Tuetaan asiantuntijuudella hyvän palvelukokemuksen toteutu-
mista

 Rakennusten, laitteiden ja järjestelmien toimivuuden turvaaminen
ja kehittäminen.

Seuranta- mittarit

 
 IT-järjestelmien ennakoimattomien katkojen määrä ja kesto
 Laatumittausten / sairaala- ja välinehuollon ATP-mittausten tulok-

set määriteltyjen tavoitteiden mukaiset
 Palvelutasokyselyt sairaala- ja välinehuollossa sekä sihteerityön

yksikössä
 Tukipalvelujen asiakastyytyväisyyskysely

Toteuma

 Rakennusten, laitteiden ja toiminnan turvaaminen onnistui suh-
teessa resursseihin hyvin.

 Määrärahat alitettiin Hämeenlinnan ja Riihimäen yksiköissä ja pal-
velutarpeesta on suoriuduttu ilman merkittäviä poikkeamia.

 Leimallista vuodelle 2020 oli hoitojaksojen vähentyminen edelliseen
vuoteen verrattuna ja sen vaikutus hoitoprosesseihin, sitä kautta ra-
kennuksen sekä laitteiston käyttötarpeeseen.

 Toimintavuonna tehtiin paljon tilapäisiä muutoksia rakennuksiin, ti-
lajärjestelyihin, ilmanvaihtoon ja teknisen sekä lääkintäteknis-
ten laitteistojen käyttöön

 Koronavirussuojaustoimiin liittyen on toteutettu toimenpiteitä, jotka
poikkeavat merkittävästi tavanomaiseen vuoteen verrattuna.

 ATP-näytteitä otettiin systemaattisesti. Otettujen ATP-testauksien
tulokset olivat hyväksyttyjä. Näytteitä otettiin vuonna 2020 yhteensä
110.
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 Kehitysprojekteista suurin osa päätettiin siirtää toteutettavaksi 2021
aikana ja vain välttämättömät aloitettiin vuoden 2020 aikana.

 Lääkintätekniikassa on tehty toiminnallisia muutoksia sekä suunni-
teltu ja valmisteltu tarpeellisia muutoksia, jotta terveydenhuollon
laitteista ja tarvikkeista asetetut vaatimukset pystytään tulevaisuu-
dessa entistä paremmin huomioimaan.

 Tukipalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyn toteutus siirtyi ko-
ronapandemiasta johtuen seuraavalle vuodelle

 
Henkilöstö – palkitseva työ

SHP Strateginen ta-
voite ja keskeiset osa-
alueet

Houkutteleva ja arvostava työyhteisö, jossa osaajat voivat vaikuttaa
työnsä sisältöön
     1.Matala hierarkia

2.  Oman työn kehittäminen ja jatkuva oppiminen
3.  Elämän ja työn yhteensovittaminen joustavasti
4. Arvostava työyhteisö

SHP / tulosyksikkö /
tulosalue: tavoitteet ja
toteuttamissuunni-
telma

 Oman organisaation tiimityön kehittäminen ja tehtävänkuvausten
päivittäminen

 Harkinnanvarainen henkilökohtainen palkanosa-järjestelmän kehit-
täminen

 Kehitämme uusien työntekijöiden perehdytystä laatimalla perehdy-
tysrungon ja jokaiselle uudelle tulijalle henkilökohtaisen perehdy-
tyssuunnitelman ja nimetyn perehdyttäjän.

 Hyödynnämme työhyvinvointikyselyn, organisaatiokulttuurikyselyn
sekä henkilöstökyselyn tuloksia säännöllisesti.

 Lisätään henkilöstön koulutusmahdollisuuksia vuoden 2020 koulu-
tussuunnitelmassa

Seuranta- mittarit

 Työhyvinvointikysely, jatkotoimenpiteiden laadinta ja seuranta
 Henkilöstökyselyn tulokset
 Kehityskeskustelut
 Lyhyet sairauspoissaolot eivät lisäänny
 Toteutuneet koulutuspäivät organisaatiossa verrattuna tavoiteta-

soon
 Tehtävänkuvaukset

Toteuma

 Toimintavuonna pilotoitiin sähköistä perehdytysjärjestelmä Introa.
Introon laadittiin henkilöstöpalvelujen toimesta yleisperehdytys-
runko, jonka voi ottaa käyttöön kaikkien uusien työntekijöiden pe-
rehdytykseen.

 Tukipalvelujen tulosalueen henkilöstön täydennyskouluttautumis-
mahdollisuuksia parannettiin Covid-pandemian sallimissa ra-
joissa. Strategian tavoite 3% noususta koulutuspäivien määrässä
ei pandemian vuoksi toteutunut.

 Koulutuksia siirrettiin järjestettäväksi etäyhteydellä ja verkkoon.
Koulutuspalautteiden strategian mukainen tavoitetaso >3,8 (as-
teikolla 1-5) toteutui vuonna 2020.



62

 Koulutuspäivien määrä henkilötyöpäivinä laski edellisestä vuo-
desta tukipalvelujen tulosalueella 46 % (2019: 616,9 -> 2020:
332,7 htpv)

 Tukipalveluissa merkittävin lasku koulutuspäivien määrässä oli
huoltohenkilöstöllä eli –70 % (2019:198,7 htpv-> 2020: 59,6 htpv).
Toimistohenkilöstön kohdalla laskua oli 31 %.

 Tukipalveluissa koulutusten toteuma oli vuonna 2020 0,8 päi-
vää/ htv, kun vuonna 2019 luku oli 1,5/ htv

 Tukipalveluissa kehityskeskusteluiden toteumaprosentti oli 65 %.
 Lyhyiden, alle neljän päivän sairauspoissaolojen määrä väheni tu-

kipalvelujen tulosalueella vuodesta 2019 (6 738->  5 857).
 TTL:n työhyvinvointikyselyn tulokset käytiin läpi organisaatiota-

solla vuoden 2020 alussa.
 Tukipalvelujen osalta jatkuvaan henkilöstökyselyyn tuli vuoden

2020 aikana yhteensä 325 vastausta.
 Työntekijöiden työnantajastaan antama suositteluin-

deksi eNPS oli tukipalveluissa -3.2 ja koko KHSHP:ssa -28 (tulok-
set välillä -100-+100) Strategian tavoite indeksille oli >+20.

 Organisaatiokulttuurikyselyn tulokset käytiin tulosalueen esimies-
ten kanssa läpi purkutilaisuudessa ja esimiehiä ohjattiin käy-
mään tulokset läpi omassa yksikössä.
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Kumppanuudet – yhdessä arvoa asiakkaalle

SHP Strateginen ta-
voite

Kumppanuuksien ja verkoston avulla varmistamme strategisten ta-
voitteiden saavuttamisen

SHP / tulosyksikkö /
tulosalue: tavoitteet ja
toteuttamissuunni-
telma

1. Toiminnan aktiivinen seuranta ja kehittäminen yhteistyössä
kumppaneiden kanssa

2. Verkostoituminen muiden sairaanhoitopiirien kanssa
3. Oppilaitosyhteistyö
4. Tarjotaan palveluja muille sairaanhoitopiirin yksiköille palveluky-

synnän ja – tarpeen mukaan.
5. Ollaan aloitteellisesti mukana Assi-sairaalan ja Tähtisairaalan toi-

minnan kehittämisessä

Seuranta- mittarit

 Haipro-ilmoitusten määrä
 Ennakoimattomien vikatilanteiden määrä
 Säännölliset seurantapalaverit
 Säännölliset palvelutasokyselyt
 Opiskelijapalautteet

Toteuma

 Hämeen ammattikorkeakoulun (Hamk) kanssa aloitettiin yhteistyö
kestävän kehityksen periaatteiden laatimiseksi.

 Hankintayhteistyötä Tuomi Logistiikka Oy:n kanssa tiivistettiin
 Tukipalveluiden johtoryhmässä käsiteltiin säännöllisesti Assi sai-

raalahankkeen suunnittelun etenemistä
 Tukipalvelut oli mukana Assi projektissa mm. APR:ssä (Allianssin

projektiryhmä), tukipalvelujen suunnittelussa koordinoin-
nissa sekä suurimpien Allianssin hankintojen suunnitte-
lussa ja kaikissa teknisten osa-alueiden (rakennus-tekniikka / ra-
kenneratkaisut, sähkötekniikka, lääkintä-tekniikka ja viestintä,
LVI-tekniikka, muut tekniset osa-alueet) ratkaisujen työryhmätyös-
kentelyssä.

 Vuoden 2020 aikana perustettiin uusi rakennuttamispäällikön teh-
tävä, joka kohdistuu 100%  Assi-projektiin ja vahvistaa sairaanhoi-
topiirin organisaatiota projektissa. Tehtävä avattiin hakuun joulu-
kuussa 2020, ja valinta tehtiin tammikuussa 2021.

 Haipro ilmoituksia oli hoidon tukipalveluiden alueella 117 kpl
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Sijoitus terveyteen

SHP Strateginen tavoite
ja keskeiset osa-alueet

Toiminta on kestävällä pohjalla nyt ja tulevaisuudessa
1. Olemme hyvän hoidon edelläkävijä- tekemisemme perustuu tutkit-

tuun tietoon
2. Ennakoimme palvelutarpeen -  tiedämme mitä tarvitaan
3. Käytämme resurssit tehokkaasti/järkevästi – tuottavuuden kasvu
4.  Pidämme talouden tasapainossa
5. Toimimme kestävän kehityksen periaatteella
6. Elinvoimaa Hämeeseen

SHP / tulosyksikkö /
tulosalue: tavoitteet ja
toteuttamissuunni-
telma

 
 Tuottavuustavoitteiden toimeenpano
 Talouden ja hoidon vaikuttavuuden seurannan edelleen
      kehittäminen
 Hankintojen suunnittelu, aikataulutus ja toteuttaminen vastuullisesti

yhteistyössä yksiköiden kanssa
 Sopimusten seuranta
 Kestävän kehityksen huomiointi vähentämällä jätteitä
      mm. kierrätystä tehostamalla
 Varmistamme palvelujen taloudellisuuden keskittämällä toimintaa,

laajentamalla henkilöstön osaamisalueita ja optimoimalla työajat toi-
mintaa vastaavaksi

 Etätyön lisääminen
 Tuottavuustavoitteiden toteutuminen
 Talouden toteutuminen, talousarviossa pysyminen
 Hoidon vaikuttavuuden mittaustulosten hyödyntäminen
 Hankintojen toteutuminen suunnitelman mukaisesti
 Ict-sopimusten läpikäynnin tulokset
 Kestävän kehityksen periaatteiden seuranta
 Etätyön määrä

Seuranta - mittarit

 Tuottavuustavoitteiden toteutuminen
 Talouden toteutuminen, talousarviossa pysyminen
 Hoidon vaikuttavuuden mittaustulosten hyödyntäminen
 Hankintojen toteuttaminen suunnitelman mukaisesti
 Ict-sopimusten läpikäynnin tulokset
 Kestävän kehityksen periaatteiden seuranta
 Etätyön määrä

Toteuma

 Talouden ja hoidon vaikuttavuusmittareiden kehitystyötä jatkettiin.
Toiminnan ja talouden seurantaa varten laadittiin järjestelmä, joka
otetaan käyttöön alkuvuonna 2021

 Hankintayksiköön perustettiin hankintapäällikön virka vahvis-ta-
maan hankintojen suunnittelu- ja johtamisresurssia

 Ict-sopimusten laskutusta ja toteumaa seurattiin kuukausittain
 Järjestelmähankintoina toteutettiin SIEM (tietoturvajärjestelmä),

PACS (kuvantamisen arkistointi) järjestelmien sekä hoitajakutsu- ja
henkilöturvajärjestelmän hankinta. Lisäksi kilpailutettiin välinehuollon
toiminnanohjausjärjestelmä, jonka hankintaprosessi päättyi vuoden
2021 puolella.
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 Kestävän kehityksen periaatteiden ja tiekartan laatimiseksi aloitettiin
yhteistyö Hamk:n kanssa.

 Etätyössä noudatettiin koronasta johtuvia etätyösuosituksia

Tukipalvelut
Henkilötyö-
vuosi

Henkilötyövuosi muutos 2019/2020
vuoteen

2020 2019 HTV %
Hoitohenkilöstö 2,45 3,89 -1,44 -36,93 %
Huoltohenkilöstö 234,57 226,74 7,83 3,45 %
Toimistohenkilöstö 191,53 194,59 -3,06 -1,57 %
Tutkimushenkilöstö 1,22 0,32 0,91 285,15 %
Kaikki yhteensä 429,77 425,53 4,24 1,00 %
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 2.4.5.  Yhtymähallinnon tulosalueen tavoitteiden toteutumien 2020

Yhtymähallinnon keskeinen vastuu on huolehtia siitä, että sairaanhoitopiirin
strategia toteutuu. Pääosin yhtymähallinnon viranhaltijoista koostuvan
strategiajohtoryhmän vastuulla on yhtymätasolla huolehtia erityisesti strategian
toteutumisesta, mittareiden laatimisesta, strategisten tavoitteiden kehittämi-

sestä ja kehittämishankkeiden tilanteen seuraamisesta.

Yhtymähallinnon resurssit ovat erityisesti kevään ja kesän 2020 aikana
kohdentuneet koronatilanteen hoitoon, mikä näkyy strategisten tavoitteiden
toteutumisessa.

Yhtymähallinto
Henkilötyö-
vuosi

Henkilötyövuosi muutos 2019/2020
vuoteen

2020 2019 HTV %

Hoitohenkilöstö 2,08 1,90 0,18 9,28 %
Huoltohenkilöstö 1,04 0,92 0,12 13,46 %
Lääkärihenkilöstö 3,56 2,32 1,24 53,37 %
Toimistohenkilöstö 33,27 31,50 1,77 5,61 %
Tutkimushenkilöstö 0,25 -0,25
Kaikki yhteensä 39,94 36,89 3,05 8,27 %

2.5. Käyttötalouden toteuma

Toimintatuotot

Sairaanhoitopiirin toimintatuotot ilman ensihoitoa olivat vuonna 2020 yhteensä
239,3 milj. euroa. Tästä summasta jäsenkunnilta perittävät kuntamaksut ilman
ensihoitoa olivat 204,9 milj. euroa. Summa sisältää lisätalousarvion mukaisen
3,8 milj. euron lisälaskutuksen kunnille.  Summaan sisältyy myös Forssan seu-
dun hyvinvointikuntayhtymältä laskutettu leikkaustoiminnan siirtymisestä sai-
raanhoitopiirille aiheutunut 0,4 milj. euron suuruinen kustannus. Kuntamaksujen
lisälaskutuksella pystyttiin kattamaan taseessa ollut alijäämä.

Ensihoidosta laskutettiin jäsenkunnilta 7,9 milj. euroa.

Koronaepidemia vähensi asiakasmaksutuloja, joita kertyi noin 8,2 milj. euroa.
Kertymä oli noin 1,4 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Muita myyntituottoja
myynneistä mm. muille sairaanhoitopiireille ja vakuutusyhtiöille sekä alueen ter-
veyskeskuksille kertyi noin 14,9 milj. euroa. Vuokratuottojen kertymä oli noin 3,2
milj. euroa ja ne toteutuivat liki talousarvion mukaisina.

Rahoitustuotot sisältävät Coxa Oy:n ja Tays Sydänkeskus Oy:n maksamia osin-
kotuottoja noin 0,5 milj. euroa.
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Toimintakulut

Kuntayhtymän toimintakulut olivat noin 220,6 milj. euroa. Toimintakulut kasvoi-
vat edelliseen vuoteen verraten noin 0,8 %.

Henkilöstökulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna noin 1,7 %. Virka- ja
työehtosopimusten mukaisesti palkkoja tarkistettiin 1.8.2020 lukien 1,2 %. Hen-
kilöstökulut alittivat lisätalousarviossa arvioidun määrän ja niistä säästyi koko-
naisuutena noin 2,0 milj. euroa.

Ulkopuolisten sairaaloiden määrärahaksi arvioitiin valtuuston syyskuussa 2020
hyväksymässä lisätalousarviossa 41,0 milj. euroa. Toteuma oli kuitenkin noin
44,4 milj. euroa, joten määräraha ylittyi noin 3,4 milj. euroa.

Ulkopuolisten sairaaloiden käyttö sisältää ns. vapaat hakeutujat, joista syntyi ku-
luja lähes 11,6 milj. euroa (v. 2019, 11,5 milj. euroa). Kanta-Hämeen ulkopuolelta
sairaanhoitopiiriin hoitoon vapaan valinnan perusteella hakeutuneita koskeva
laskutus oli puolestaan 1,3 milj. euroa.

Sairaanhoitopiirin kokonaistulosta paransi potilasvakuutusmaksusta vuodelle
2020 saatu hyvitys noin 1,0 milj. euroa. Tämä tarkoitti sitä, että palveluiden os-
toissa potilasvakuutukseen varattua 2,6 milj. euron määrärahaa ei tarvinnut käyt-
tää potilasvakuutukseen. Hyvityksen ja käyttämättä jäävän määrärahan tulosta
parantava yhteisvaikutus oli noin 3,6 milj. euroa. Kokonaisuutena palveluiden
ostot sekä aineet ja tarvikkeet alittivat lisätalousarviossa arvioidun määrärahan.

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

Investoinnit

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

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

Taloudellinen tulos

Tilikauden ylijäämä oli noin 6,3 milj. euroa. Ylijäämällä ja taseessa olevalla 3,4
milj. euron suuruisella poistoeron määrällä katettiin taseessa oleva 7,2 milj.
euron alijäämä.
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2.6. Tuloslaskelma

Tuloslaskelmaosan toteutuminen
ulk + sis pl liikelaitos

Alkuperäinen
TA 2020

TA muutokset Muutettu TA 2020 TP 2020 Poikkeama

Toimintatulot 300 883 054,00 10 962 772,00 311 845 826,00 311 866 518,04 20 692,04
Myyntituotot 286 281 054,00 7 162 772,00 293 443 826,00 291 804 319,25 -1 639 506,75
Maksutuotot 9 801 000,00 -1 500 000,00 8 301 000,00 8 205 839,07 -95 160,93
Tuet ja avustukset 503 000,00 5 300 000,00 5 803 000,00 6 507 077,95 704 077,95
Vuokratuotot 3 106 000,00 3 106 000,00 3 241 046,45 135 046,45
Muut toimintatuotot 1 192 000,00 1 192 000,00 2 108 235,32 916 235,32

Toimintamenot -288 664 102,00 -7 952 300,00 -296 616 402,00 -294 707 794,06 1 908 607,94
Henkilöstömenot -99 450 100,00 -5 149 300,00 -104 599 400,00 -102 440 867,74 2 158 532,26
Palvelujen ostot -157 672 002,00 100 000,00 -157 572 002,00 -160 754 465,40 -3 182 463,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -27 595 000,00 -2 800 000,00 -30 395 000,00 -27 769 672,90 2 625 327,10
Vuokrat -2 435 000,00 -103 000,00 -2 538 000,00 -2 459 959,81 78 040,19
Muut toimintamenot -1 512 000,00 -1 512 000,00 -1 282 828,21 229 171,79

Toimintakate 12 218 952,00 3 010 472,00 15 229 424,00 17 158 723,98 1 929 299,98
Rahoitustulot ja -menot 526 000,00 526 000,00 612 374,67 86 374,67

Korkotulot muilta 20 000,00 20 000,00 19 948,04 -51,96
Muut rahoitustulot muilta 780 000,00 780 000,00 752 868,56 -27 131,44
Korkomenot -263 000,00 -263 000,00 -147 313,91 115 686,09
Muut rahoitusmenot -11 000,00 -11 000,00 -13 128,02 -2 128,02

Vuosikate 12 744 952,00 3 010 472,00 15 755 424,00 17 771 098,65 2 015 674,65
Poistot ja arvonalentumiset -12 245 000,00 -100 000,00 -12 345 000,00 -11 711 508,20 633 491,80

Suunnitelman mukaiset pois tot -10 245 000,00 -100 000,00 -10 345 000,00 -9 711 508,20 633 491,80
Kertaluonteiset poistot -2 000 000,00 -2 000 000,00 -2 000 000,00 0,00

Tilikauden tulos 499 952,00 2 910 472,00 3 410 424,00 6 059 590,45 2 649 166,45
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 210 000,00 210 000,00 211 269,00 1 269,00
Rahastojen lisäys (- ) tai vähennys (+) 34 579,46 34 579,46

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 709 952,00 2 910 472,00 3 620 424,00 6 305 438,91 2 685 014,91
Vyörytyserät 189 950,00 189 950,00 0,00 -189 950,00
Vyörytystulot 54 019 086,00 54 019 086,00 53 586 912,36 -432 173,64
Vyörytysmenot -53 829 136,00 -53 829 136,00 -53 586 912,36 242 223,64

Tuloslaskelmaosan toteutuminen
ulkoinen ml liikelaitos

Alkuperäinen
TA 2020

TA muutokset Muutettu TA 2020 TP 2020 Poikkeama

Toimintatulot 239 356 000,00 10 962 772,00 250 318 772,00 247 728 114,46 -2 590 657,54
Myyntituotot 224 754 000,00 7 162 772,00 231 916 772,00 227 662 683,67 -4 254 088,33
Maksutuotot 9 801 000,00 -1 500 000,00 8 301 000,00 8 205 839,07 -95 160,93
Tuet ja avustukset 503 000,00 5 300 000,00 5 803 000,00 6 510 309,95 707 309,95
Vuokratuotot 3 106 000,00 3 106 000,00 3 241 046,45 135 046,45
Muut toimintatuotot 1 192 000,00 1 192 000,00 2 108 235,32 916 235,32

Toimintamenot -225 615 000,00 -7 952 300,00 -233 567 300,00 -228 966 995,51 4 600 304,49
Henkilöstömenot -99 775 000,00 -5 149 300,00 -104 924 300,00 -102 721 232,65 2 203 067,35
Palvelujen ostot -92 800 000,00 100 000,00 -92 700 000,00 -93 139 625,89 -439 625,89
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -29 055 000,00 -2 800 000,00 -31 855 000,00 -29 337 401,40 2 517 598,60
Vuokrat -2 447 000,00 -103 000,00 -2 550 000,00 -2 472 018,24 77 981,76
Muut toimintamenot -1 538 000,00 -1 538 000,00 -1 296 717,33 241 282,67

Toimintakate 13 741 000,00 3 010 472,00 16 751 472,00 18 761 118,95 2 009 646,95
Rahoitustulot ja -menot 494 000,00 494 000,00 608 771,03 114 771,03

Korkotulot muilta 20 000,00 20 000,00 16 344,40 -3 655,60
Muut rahoitustulot muilta 780 000,00 780 000,00 752 868,56 -27 131,44
Korkomenot -295 000,00 -295 000,00 -147 313,91 147 686,09
Muut rahoitusmenot -11 000,00 -11 000,00 -13 128,02 -2 128,02

Vuosikate 14 235 000,00 3 010 472,00 17 245 472,00 19 369 889,98 2 124 417,98
Poistot ja arvonalentumiset -13 545 000,00 -100 000,00 -13 645 000,00 -13 282 583,27 362 416,73

Suunnitelman mukaiset pois tot -11 545 000,00 -100 000,00 -11 645 000,00 -11 282 583,27 362 416,73
Kertaluonteiset poistot -2 000 000,00 -2 000 000,00 -2 000 000,00 0,00

Tilikauden tulos 690 000,00 2 910 472,00 3 600 472,00 6 087 306,71 2 486 834,71
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 210 000,00 210 000,00 211 269,00 1 269,00
Rahastojen lisäys (- ) tai vähennys (+) 34 579,46 34 579,46

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 900 000,00 2 910 472,00 3 810 472,00 6 333 155,17 2 522 683,17
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Tuloslaskelma osan toteutuminen
ulkoinen pl liikelaitos

Alkuperäinen
TA 2020

TA muutokset Muutettu TA 2020 TP 2020 Poikkeama

Toimintatulot 237 877 000,00 10 962 772,00 248 839 772,00 245 937 080,77 -2 902 691,23
Myyntituotot 223 275 000,00 7 162 772,00 230 437 772,00 225 874 881,98 -4 562 890,02
Maksutuotot 9 801 000,00 -1 500 000,00 8 301 000,00 8 205 839,07 -95 160,93
Tuet ja avustukset 503 000,00 5 300 000,00 5 803 000,00 6 507 077,95 704 077,95
Vuokratuotot 3 106 000,00 3 106 000,00 3 241 046,45 135 046,45
Muut toimintatuotot 1 192 000,00 1 192 000,00 2 108 235,32 916 235,32

Toimintamenot -223 595 100,00 -7 952 300,00 -231 547 400,00 -226 919 952,27 4 627 447,73
Henkilöstömenot -99 450 100,00 -5 149 300,00 -104 599 400,00 -102 440 867,74 2 158 532,26
Palvelujen ostot -92 603 000,00 100 000,00 -92 503 000,00 -92 966 623,61 -463 623,61
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -27 595 000,00 -2 800 000,00 -30 395 000,00 -27 769 672,90 2 625 327,10
Vuokrat -2 435 000,00 -103 000,00 -2 538 000,00 -2 459 959,81 78 040,19
Muut toimintamenot -1 512 000,00 -1 512 000,00 -1 282 828,21 229 171,79

Toimintakate 14 281 900,00 3 010 472,00 17 292 372,00 19 017 128,50 1 724 756,50
Rahoitustulot ja -menot 526 000,00 526 000,00 608 771,03 82 771,03

Korkotulot muilta 20 000,00 20 000,00 16 344,40 -3 655,60
Muut rahoitustulot muilta 780 000,00 780 000,00 752 868,56 -27 131,44
Korkomenot -263 000,00 -263 000,00 -147 313,91 115 686,09
Muut rahoitusmenot -11 000,00 -11 000,00 -13 128,02 -2 128,02

Vuosikate 14 807 900,00 3 010 472,00 17 818 372,00 19 625 899,53 1 807 527,53
Poistot ja arvonalentumiset -12 245 000,00 -100 000,00 -12 345 000,00 -11 711 508,20 633 491,80

Suunnitelman mukaiset pois tot -10 245 000,00 -100 000,00 -10 345 000,00 -9 711 508,20 633 491,80
Kertaluonteiset poistot -2 000 000,00 -2 000 000,00 -2 000 000,00 0,00

Tilikauden tulos 2 562 900,00 2 910 472,00 5 473 372,00 7 914 391,33 2 441 019,33
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 210 000,00 210 000,00 211 269,00 1 269,00
Rahastojen lisäys (- ) tai vähennys (+) 34 579,46 34 579,46

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 772 900,00 2 910 472,00 5 683 372,00 8 160 239,79 2 476 867,79
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2.7. Investointiosa

Kohde
Alkuperäinen

talousarvio Toteutuma Poikkeama
44000002 Kiinteän omaisuuden myynti 0,00 19 509,80 19 509,80
44000501 Osakkeiden ja osuuksien ostot 0,00 -11 223,34 -11 223,34
44000601 Osakkeiden ja osuuksien myynnit 0,00 163 448,63 163 448,63

TALONRAKENNUSINVESTOINNIT
Uuden sairaalan rakentamishanke

44010104 Allianssin kehitysvaihe -40 300 000,00 -11 642 230,01 28 657 769,99
44010104 Allianssin kehitysvaihe 30 000,00 30 000,00
44010105 Kaavoitus, jatkojalostus -1 793,93 -1 793,93

Uuden sairaalan ICT-järjestelmät -200 000,00
Yhteensä menot -40 500 000,00 -11 644 023,94 28 655 976,06
Yhteensä tulot 30 000,00 30 000,00
Rakentamishankkeet -2 030 000,00
Korjaus ja muutostyöt
   Hämeenlinnan yksikkö -490 000,00
   Riihimäen yksikkö -275 000,00
Muut investoinnit -200 000,00

44010047 Vuodeosastojen peruskorjaus 3-6 krs (HML) -50 000,00 -29 825,16 20 174,84
44010051 Keskussairaalan tilaratkaisut -1 636,81 -1 636,81
44010071 Synnytyssalien sisäilmakorjaukset -150 000,00 -37 975,49 112 024,51
44010106 Kantasairaala kaupalliset tilat -45 196,10 -45 196,10
44010107 Kantasairaala pysäköinti -39 202,47 -39 202,47
44010108 HML: laitehankintojen vaatimien tilojen muutostyöt -7 441,90 -7 441,90
44010114 Ahvenisto/psyk./suihkutilojen korjaus, HML -892,19 -892,19
44010124 IV-konehuoneen saneeraus, röntgen-siipi A3-osa RMK -60,00 -60,00
44010128 Ajorampin betonikorjaus ja päällysteen uusiminen HML -300 000,00 -5 782,25 294 217,75
44010131 Yksiköiden pienet muutostyöt 2019 HML -10 143,82 -10 143,82
44010133 F-osan vesikaton korjaus ja pellitykset HML -50 000,00 -52 797,50 -2 797,50
44010135 Ensiavun TT-laitteiston päivitys HML -852,95 -852,95
44010137 LVI-tekniset korjaus- ja muutostyöt 2019 HML -13 125,13 -13 125,13
44010149 Paineilmakompressorin uusinta -25 350,10 -25 350,10
44010150 Muut sisäilmakorjaukset 2020, HML -50 000,00 -19 917,31 30 082,69
44010151 Yksiköiden pienet muutostyöt 2020, HML -150 000,00 -111 909,49 38 090,51
44010151 Yksiköiden pienet muutostyöt 2020, HML 7 360,17 7 360,17
44010152 Sähköverkon uudistaminen 2020, Hml -15 561,38 -15 561,38
44010153 Yksiköiden pienet muutostyöt 2020, RMK -50 000,00 -4 049,65 45 950,35
44010154 Sähköverkon uudistaminen 2020, RMK -50 000,00 -44 610,05 5 389,95
44010155 Rakennustekniset korjaus- ja muutostyöt 2020, HML -168 239,90 -168 239,90
44010156 LVI-tekniset korjaus- ja muutostyöt 2020, HML -101 988,97 -101 988,97
44010156 LVI-tekniset korjaus- ja muutostyöt 2020, HML 1 003,00 1 003,00
44010157 Sähkötekniset korjaus- ja muutostyöt 2020, HML -50 000,00 -49 909,79 90,21
44010158 Lääkintätekniset korjaus- ja muutostyöt 2020 HML -1 208,40 -1 208,40
44010159 Piha- ja ulkoalueiden korjaus- ja muutostyöt 2020, HML -5 095,76 -5 095,76
44010160 Muut korjaus- ja muutostyöt 2020, HML -54 264,11 -54 264,11
44010160 Muut korjaus- ja muutostyöt 2020, HML 39 347,67 39 347,67
44010161 Rakennustekniset korjaus- ja muutostyöt 2020, RMK -52 456,94 -52 456,94
44010162 LVI-tekniset korjaus- ja muutostyöt 2020, RMK -48 286,86 -48 286,86
44010163 Sähkötekniset korjaus- ja muutostyöt 2020, RMK -48 483,03 -48 483,03
44010163 Sähkötekniset korjaus- ja muutostyöt 2020, RMK 2 424,32 2 424,32
44010164 Lääkintätekniset korjaus- ja muutostyöt 2020 RMK -15 716,50 -15 716,50
44010165 Piha- ja ulkoalueiden korjaus- ja muutostyöt 2020, RMK -42 173,31 -42 173,31
44010166 Muut korjaus- ja muutostyöt 2020, RMK -17 977,28 -17 977,28
44010167 C-rakennuksen saneeraustyöt -250 000,00 0,00 250 000,00
44010168 Hoitajakutsujärjestelmä -90 000,00 0,00 90 000,00
44010169 Virkistyspaikkojen korjaus, HML -90 000,00 -995,37 89 004,63
44010170 IV-konehuoneen saneeraus, rtg-siipi A3-osa, RMK -400 000,00 -2 548,15 397 451,85
44010171 Ahveniston 1. krs toimintaterapiamuutokset -50 000,00 50 000,00
44010172 HML Natiivikuvauslaite 3:n uusinta -150 000,00 -18 781,81 131 218,19
44010173 RMK TK muutos- ja korjaustyöt -19 823,39 -19 823,39
44010174 HML silmäyksikön leikkaussalimuutokset -55 857,48 -55 857,48

HML: Luuntiheysmittalaitteen hankinta -50 000,00 0,00 50 000,00
HML: E-lääkekaappien käyttöönoton vaatimat rakennustyöt -50 000,00 0,00 50 000,00
Yhteensä
Talonrakennusinvestoinnit tulot 0,00 80 135,16 80 135,16
Talonrakennusinvestoinnit menot -2 995 000,00 -12 814 160,74 -9 819 160,74
Talonrakennusinvestoinnit yhteensä -2 995 000,00 -12 734 025,58 -9 739 025,58
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Kohde HANKE
Alkuperäinen

talousarvio Toteutuma Poikkeama

IRTAIN OMAISUUS

ATK-järjestelmät -2 310 000,00 -1 427 774,33 882 225,67
44050086 PACS-uusinta -7 830,00
44050095 TLT-järjestelmäratkaisu -162 352,29
44050095 TLT-järjestelmäratkaisu 77 515,06
44050103 X-Archiven laajennukset -43 619,92
44050106 Palvelimien päivitykset 2019 -2 652,00
44050108 ASSI UNA/uuden ajan APTJ-ratkaisu -74 907,21
44050109 ASSI UNA yhdinjärjestelmähankin -183 494,82
44050110 ASSI Sähköinen asiointi (OmaHäme, Digisairaala) -58 262,18
44050111 ASSI Uuden sairaalan ICT-kehitys (Smart Hospital) -7 497,00
44050111 ASSI Uuden sairaalan ICT-kehitys (Smart Hospital) 1 307,00
44050112 ASSI Tuotannonohjausjärjestelmän hankinta -41 149,00
44050112 ASSI Tuotannonohjausjärjestelmän hankinta 30 756,75
44050113 Robotiikka -ohjelmisto 2019 -8 330,00
44050114 Palvelinkapasiteetin uudistaminen -388 136,46
44050114 Palvelinkapasiteetin uudistaminen 145 518,50
44050121 Tietojärjestelmämuutokset 2020 -51 323,09
44050124 Value Partner 2020 -489 500,00
44050124 Value Partner 2020 244 749,98
44050125 Kuntatieto-ohjelma -52 426,00
44050126 PACS-järjestelmän hankinta -250 533,50
44050144 Palvelinkapasiteetin uudistaminen -105 608,15

ATK-järjestelmät tulot 0,00 499 847,29 499 847,29
ATK-järjestelmät menot -2 310 000,00 -1 927 621,62 382 378,38
ATK-järjestelmät yhteensä -2 310 000,00 -1 427 774,33 882 225,67

Irtaimistohankinnat menot -2 000 000,00 -2 698 159,64 -698 159,64
Irtaimistohankinnat tulot 223 992,04 223 992,04

Konservatiivinen tulot 223 992,04
Konservatiivinen menot -557 774,51
Konservatiinen yhteensä -333 782,47

44050465 Pienet lääkintälaitteet 2020 -281 022,11
44050465 Pienet lääkintälaitteet 2020 118 426,20
44050466 Videobronkoskooppi (2020) -25 500,00
44050468 Defibrillaattori (2020) -9 686,56
44050469 Potilasmonitorit 2020 (6 kpl) -105 565,84
44050469 Potilasmonitorit 2020 (6 kpl) 105 565,84
44050470 Harjoittelulaite (2020) -78 000,00
44050471 Ultraäänilaite -reuma (2020) -58 000,00
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Kohde HANKE
Alkuperäinen

talousarvio Toteutuma Poikkeama
Operatiivinen tulot 1 105 035,40
Operatiivinen menot -2 132 545,36
Operatiivinen netto

44050957 Pienet lääkintälaitteet 2020 -230 239,97
44050957 Pienet lääkintälaitteet 2020 57 710,40
44050958 Hengityshoitolaite (2020) -40 280,00
44050959 Hengityshoitolaite (2020) -40 280,00
44050960 Videoendoskooppi (2020) -13 223,00
44050961 Lasten fiberoskooppi (2020) -14 347,00
44050962 Videokystoskooppi (2020) -23 000,00
44050963 Videolaparoskooppi (2020) -19 500,00
44050964 Pieni pora-sahajärjestelmä (2020) -13 045,00
44050965 Pora-sahajärjestelmä (2020) -20 053,00
44050966 Anestesiaventilaattori, 17 kpl (2020) -811 865,00
44050966 Anestesiaventilaattori, 17 kpl (2020) 779 390,00
44050967 Ultraäänilaite (2020) -65 000,00
44050968 Arthrostkopiatorni (2020) -50 546,00
44050969 Leikkaustaso (2020) -99 560,00
44050970 Alaraajaverenpainemittauslaitteisto (2020) -54 700,00
44050971 Manometrikatetri (2020) -20 096,77
44050972 Natiivikuvauslaite (2020) -245 000,00
44050973 Osastokuvauslaite (2020) -94 000,00
44050973 Osastokuvauslaite (2020) 94 000,00
44050974 V60 Ventilaattorit (6 kpl, 2020) -73 675,00
44050974 V60 Ventilaattorit (6 kpl, 2020) 73 675,00
44050975 Anestesia-UÄ (2020) -25 000,00
44050977 Toimenpidetuoli (2020) -13 349,00
44050978 Kallofantomi (2020) -14 412,60
44050979 Virtausmittari (2020) -39 550,00
44050980 Infuusiotornit 4 kpl (2020) -100 260,00
44050980 Infuusiotornit 4 kpl (2020) 100 260,00
44050981 Kuivauskaappi (2020) -11 563,02

Kohde HANKE
Alkuperäinen

talousarvio Toteutuma Poikkeama

Tukipalvelut
44051713 Pienet lääkintalaitteet 2019 -7 839,77

Tukipalvelut tulot 0,00
Tukipalvelut menot -7 839,77
Tukipalvelut yhteensä -7 839,77

Irtain omaisuus tulot 0,00 1 828 874,73 1 828 874,73
Irtain omaisuus menot -4 310 000,00 -4 625 781,26 -315 781,26
Irtain omaisuus yhteensä -4 310 000,00 -2 796 906,53 1 513 093,47

Alkuperäinen
talousarvio Toteutuma Poikkeama

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ
Tulot 0,00 2 091 968,32 2 091 968,32
Menot -47 805 000,00 -17 451 165,34 30 353 834,66
Netto -47 805 000,00 -15 359 197,02 32 445 802,98

APUVÄLINEKESKUS LIIKELAITOS

Tulot 4 840,00
Menot -1 709 373,47
Irtaimistohankinnat -1 230 000,00 -1 704 533,47 -474 533,47
APUVÄLINEKESKUS LIIKELAITOS YHTEENSÄ
Tulot 0,00 4 840,00 4 840,00
Menot -1 230 000,00 -1 709 373,47 -479 373,47
Netto -1 230 000,00 -1 704 533,47 -474 533,47

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ  (ml. Liikelaitos)
Tulot 0,00 2 096 808,32 2 096 808,32
Menot -49 035 000,00 -19 160 538,81 29 874 461,19
Netto -49 035 000,00 -17 063 730,49 31 971 269,51
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2.8. Rahoitusosa

Rahoitusosan toteutuma_ml_liikelaitos Alkuperäinen TA
2020

TA-muutokset Muutettu TA 2020 TP 2020 Poikkeama

Toiminta ja investoinnit
Toiminnan rahavirta

Vuosikate 14 235 000,00 3 010 472,00 17 245 472,00 19 369 889,98 -2 124 417,98
Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00 -3 672 086,37 3 672 086,37

Investointien rahavirta
Investointimenot -49 035 000,00 -49 035 000,00 -19 160 538,81 -29 874 461,19
Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 1 415 061,52 -1 415 061,52
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 0,00 1 357 853,57 -1 357 853,57

Toiminnan ja investointien rahavirta -34 800 000,00 3 010 472,00 -31 789 528,00 -689 820,11 -31 099 707,89

Rahoitustoiminta
Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten vähennykset liikelaitoks ilta 0,00 0,00 76 922,00 -76 922,00

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 52 401 000,00 52 401 000,00 20 000 000,00 32 401 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -16 911 000,00 -16 911 000,00 -11 911 028,80 -4 999 971,20

Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0,00 0,00 -14 137,24
Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 -566 699,23
Saamisten muutos 0,00 0,00 -3 217 371,89
Korottomien velkojen muutos 0,00 0,00 -668 783,56

Rahoituksen rahavirta 35 490 000,00 35 490 000,00 3 698 901,28 31 791 098,72
Rahavarojen muutos 690 000,00 3 010 472,00 3 700 472,00 3 009 081,17 691 390,83

Rahoitusosan toteutuma_pl_liikelaitos Alkuperäinen TA 2020 TA-muutokset Muutettu TA 2020 TP 2020 Poikkeama

Toiminta ja investoinnit
Toiminnan rahavirta

Vuosikate 14 807 900,00 3 010 472,00 17 818 372,00 17 771 098,65 -47 273,35
Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00 -3 672 086,37 -3 672 086,37

Investointien rahavirta
Investointimenot -47 805 000,00 -47 805 000,00 -17 451 165,34 30 353 834,66
Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 1 410 221,52 1 410 221,52
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 0,00 1 357 853,57 1 357 853,57

Toiminnan ja investointien rahavirta -32 997 100,00 3 010 472,00 -29 986 628,00 -584 077,97 29 402 550,03

Rahoitustoiminta
Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten vähennykset liikelaitoksilta 0,00 0,00 76 922,00 76 922,00

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 51 771 000,00 51 771 000,00 20 000 000,00 -31 771 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -16 211 000,00 -16 211 000,00 -11 911 028,80 4 299 971,20

Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0,00 0,00 -14 137,24 -14 137,24
Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 -566 699,23 -566 699,23
Saamisten muutos 0,00 0,00 -3 723 514,31 -3 723 514,31
Korottomien velkojen muutos 0,00 0,00 -268 383,28 -268 383,28

Rahoituksen rahavirta 35 560 000,00 35 560 000,00 3 593 159,14 -31 966 840,86
Rahavarojen muutos 2 562 900,00 3 010 472,00 5 573 372,00 3 009 081,17 -2 564 290,83
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2.9. Tilikauden tuloksen muodostuminen

2020 2019
1000 € 1000 €

Toimintatuotot 247 728 234 031
Toimintakulut -228 967 -226 499
Toimintakate 18 761 7 531
Rahoitustuotot ja -kulut 0

Korkotuotot 16 20
Muut rahoitustulot 753 517
Korkokulut -147 -143
Muut rahoituskulut -13 -14

Vuosikate 19 370 7 912
Poistot ja arvonalentumiset -13 283 -12 135
Satunnaiset tuotot 0 1 273
Tilikauden tulos 6 087 -2 950
Tilinpäätössiirrot 246 232
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 6 333 -2 718

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 108,2 103,3
Vuosikate/Poistot, % 145,8 65,2
Vuosikate, euroa/ asukas 113,3 46,2
Asukasmäärä 170 925 0 171 364

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
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Tunnusluvut ja niiden laskentakaavat

Toimintakate on toimintatuottojen ja –kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituk-
sen osuuden toiminnan kuluista. Kuntayhtymässä, jossa verorahoitusta ei ole
toimintakatteen on oltava ylijäämäinen. Maksurahoituksen osuutta toimintame-
noista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta:

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista
= 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön)

Kunnan toimintojen organisointi, kuten toimintojen yhtiöittäminen ja kuntien väli-
nen yhteistoiminta vaikuttavat tunnusluvun arvoon ja selittävät kuntakohtaisia
eroja.

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoi-
tuksiin ja lainan lyhennyksiin.  Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tu-
lorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähen-
nettävien poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä.  Vuosikatteen ja
poistojen vertailussa on vakiintunut käyttöön seuraava tunnusluku:

Vuosikate prosenttia poistoista
= 100 * Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset

Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tai kuntayhtymän tulorahoi-
tuksen olevan riittävä.  Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos pois-
tot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointita-
soa pitkällä aikavälillä.  Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistonalaisten inves-
tointien omahankintamenoa, joka saadaan vähentämällä hankintamenoista val-
tionosuudet ja muut rahoitusosuudet.

Investointitaso määritetään voimassa olevasta investointisuunnitelmasta, jonka
aikajänne on riittävä keskimäärän osoittamiseksi.  Jos poikkeuksellisen suuri
poistonalainen investointihanke ajoittuu suunnittelukaudelle tai investointeja on
taloussuunnitelmassa leikattu ja siirretty suunnitelman ulkopuolelle, on inves-
tointitasoa arvioitava taloussuunnittelukautta pitemmällä jaksolla.

Tulosrahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot, ja alijäämäinen, kun
vuosikate alittaa poistot.  Myös nämä väittämät pitävät paikkansa vain, jos pois-
tot vastaavat keskimääräistä vuotuista investointitasoa.

Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan tulorahoitus heikko.

Vuosikate euroa/asukas

Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riit-
tävyyden arvioinnissa. Kuntakohtainen tavoitearvo tunnusluvulle saadaan jaka-
malla edellä mainittu keskimääräinen vuotuinen investointitaso asukasmäärällä.
Kuntayhtymissä ei lasketa tätä tunnuslukua.

Keskimääräistä, kaikkia kuntia koskevaa tavoitearvo ei voida asettaa.  Kunta-
kohtaisia eroja selittävät toimintojen organisointi ja palvelutoiminnan laajuus.
Asukasmääränä tunnusluvussa käytetään asukaslukua tilikauden lopussa.

Erityisesti silloin, kun kunnan talouden tasapainoa ja liikkumavaraa verrataan
muihin kuntiin, on otettava huomioon erot veroprosenteissa. Riittävä tulorahoitus
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voi kahdessa vertailukunnassa olla saavutettu erilaisella verorasitteella kuntalai-
siin.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää
tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tilikauden tulokseen saattaa olennaisesti
vaikuttaa satunnaiset tuotot ja kulut, mistä syystä tulorahoituksen riittävyyden
arviointia ei voida määritellä sen perusteella.

Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat poistoero- ja tuloksenkäsittely-
eriä. Ylijäämäinen tilikauden tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää
tilinpäätöstä seuraavan vuoden tilinpäätöksessä edellisiltä vuosilta kertynee-
seen yli- tai alijäämään. Ylijäämää lisääviä tai alijäämää vähentäviä eriä ovat
varausten ja rahastojen vähentäminen.
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2.10. Toiminnan rahoitus

Tilinimi 2020 2019
1000 € 1000 €

Toiminnan rahavirta
Vuosikate 19 370 7 912
Satunnaiset erät 0 1 273
Tulorahoituksen korjauserät -3 672 -5 031

Investointien rahavirta
Investointimenot -19 161 -20 448
Rahoitusosuudet inv.menoihin 1 415 0
Käyttöomaisuuden myynnit 1 358 2 273

Toiminnan ja investointien rahavirta -690 -14 021

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten vähennys 77 77
Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 20 000 20 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -11 911 -12 111

Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -14 134
Vaihto-omaisuuden muutos -567 234
Saamisten muutos -3 217 -893
Korottomien velkojen muutos -669 4 716

Rahoituksen rahavirta 3 699 17 157

Rahavarojen muutos 3 009 3 136

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12. 18 979 15 970
Rahavarat 1.1. 15 970 12 833

3 009 3 136

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä, € 5 029 10 357
Investointien tulorahoitus, % 109,2 38,7
Laskennallinen lainanhoitokate 2,5 1,2
Lainanhoitokate 1,6 0,7
Kassan riittävyys, pv 27 22
Asukasmäärä 170 925 171 364

TP Rahoituslaskelma + tunnusluvut
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Toiminnan rahoitus

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä
laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulo-
rahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolai-
nauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä.  Näiden
kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan raha rahavarojen muu-
toksen tilikaudella.

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä

Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo
tunnusluku, jonka positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon
rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvista-
miseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudu-
taan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla
lisää lainaa.

Toiminnan ja investointien rahavirta – välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän
edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen
toteutumista pitemmällä aikavälillä.  Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä
viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investoin-
tien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

Investointien tulorahoitus, %
=100*Vuosikate / Investointien omahankintameno

Investointien tulorahoitus –tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien oma-
hankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sa-
dasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoi-
tuksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen
määrää vähentämällä.

Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointi-
menoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

Lainanhoito

Laskennallinen lainanhoitokate
= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Laskennalliset lainanlyhennykset)

Tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja lasken-
nallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista ai-
heutuvia velvoitteita. Laskennallinen lainanhoitokate lasketaan kaavalla, jossa
tuloslaskelman vuosikatteeseen lisätään korkokulut ja jossa saatu summa jae-
taan korkokulujen ja laskennallisten lainanlyhennysten summalla. Laskennalliset
lainanlyhennykset saadaan jakamalla taseen lainat kahdeksalla, mikä kuvaa ole-
tettua jäljellä olevaa laina-aikaa. Lainoihin luetaan korolliset pitkäaikaiset ja ly-
hytaikaiset lainat, kuten kuntatodistukset. [2019]

Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun
tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisä-
lainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja.
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Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua
useamman vuoden jaksolla. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun
arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1–2 ja heikko kun tunnusluvun arvo
jää alle yhden.

Kunta voi halutessaan esittää myös todellisten lainanlyhennysten mukaisesti
lasketun lainanhoitokatteen. [2019

Lainanhoitokate
=(Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman
korkojen ja lyhennysten maksuun. Jos kunnan lainakannasta enemmän kuin 20
% on kertalyhenteisiä lainoja, otetaan lyhennyksen määräksi tunnuslukua las-
kettaessa laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan jakamalla edellä mainittu
lainakanta 31.12. kahdeksalla.

Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun
tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisä-
lainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja.

Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua
useamman vuoden jaksolla. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun
arvon on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1-2 ja heikko kun tunnusluvun arvo
jää alle yhden.

Maksuvalmius

Kassan riittävyys (pv)
=365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella

Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä.  Tunnusluku il-
maisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla.
Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kas-
sasta maksut kootaan seuraavista tilikauden tuloslaskelman ja rahoituslaskel-
man eristä:

Tuloslaskelmasta:
Toimintakulut – Valmistus omaan käyttöön
Korkokulut
Muut rahoituskulut

Rahoituslaskelmasta:
Investointimenot
Antolainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset)

Kassan riittävyys voidaan esittää myös kuukausittaisena lukusarjana tai graafi-
sesti. Rahavarojen määränä käytetään tällöin joko kuukauden päiväkohtaista
keskisaldoa tai valittua kuukauden määräpäiväsaldoa. Kassasta maksuina käy-
tetään kuukauden kassasta maksuja ja päiväkertoimena 30 pv.
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2.11. Rahoitusasema ja sen muutokset

VASTAAVAA 2020 2019
1000 € 1000 €

 PYSYVÄT VASTAAVAT 156 366 152 662
 Aineettomat hyödykkeet 1 370 1 398
 Tietokoneohjelmistot 1 297 1 318
 Muut pitkävaikutteiset menot 73 80

 Aineelliset hyödykkeet 146 333 142 372
 Maa- ja vesialueet 1 464 1 484
 Rakennukset 101 964 109 164
 Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 094 1 143
 Koneet ja kalusto 8 910 10 085
 Muut aineelliset hyödykkeet 17 17
 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 32 883 20 480

 Sijoitukset 8 663 8 892
 Osakkeet ja osuudet 8 124 8 277
 Muut lainasaamiset 538 615

 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 141 141
 Lahjoitusrahastojen varat 1 1
 Muut toimeksiannot 140 140

 VAIHTUVAT VASTAAVAT 36 289 29 496
 Vaihto-omaisuus 1 966 1 399
 Aineet ja tarvikkeet 1 941 1 374
 Muu vaihto-omaisuus 25 25

Saamiset 15 344 12 127
Lyhytaikaiset saamiset 15 344 12 127
 Myyntisaamiset 11 294 8 171
 Muut saamiset 3 188 3 345
 Siirtosaamiset 862 611
 Rahat ja pankkisaamiset 18 979 15 970
VASTAAVAA YHTEENSÄ 192 796 182 299
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VASTATTAVAA 2020 2019
1 000 € 1 000 €

 OMA PÄÄOMA 80 547 74 249
 Peruspääoma 81 361 81 361
 Muut omat rahastot 36 71
 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -7 183 -4 464
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 6 333 -2 718

 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 3 372 3 584
 Poistoero 3 372 3 584

 PAKOLLISET VARAUKSET 8 970 11 966
 Muut pakolliset varaukset 8 970 11 966

 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 384 399
 Lahjoitusrahastojen pääomat 244 259
 Muut toimeksiantojen pääomat 140 140

 VIERAS PÄÄOMA 99 521 92 101
 Pitkäaikainen 44 221 35 932
 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 44 221 35 932

 Lyhytaikainen 55 300 56 169
 Joukkovelkakirjalainat 5 000 5 000
 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 11 711 11 911
 Saadut ennakot 832 842
 Ostovelat 17 930 17 754
 Muut velat 2 296 1 803
 Siirtovelat 17 532 18 859

VASTATTAVAAYHTEENSÄ 192 796 182 299

TASEEN TUNNUSLUVUT:
Omavaraisuusaste, % 43,7 42,9
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 39,8 39,0
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000€ -849,76 -7182,91
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas -5,0 -41,9
Lainakanta 31.12., 1 000€ 60 932 52 843
Lainakanta 31.12., €/asukas 356 308
Lainat ja vastuut, 31.12., 1 000 € 63 058 55 147
Lainat ja vastuut, €/asukas 369 322
Lainasaamiset, 1 000€ 538 615
Asukasmäärä 170 925 171 364
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Rahoitusasema ja sen muutokset

Kuntayhtymän rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tun-
nuslukujen avulla. Rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset kuten
sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset käyvät ilmi rahoituslaskelmasta.

Toimintakertomuksessa tasetiedot tulee esittää siten eriteltynä, että niistä voi-
daan laskea taseen tunnusluvut. Toimintakertomuksen tasetarkastelu voidaan
tehdä miljoonan tai tuhannen euron tarkkuudella. Kuntajaoston taseen laatimi-
sesta antaman yleisohjeen mukaisesti tarkemmin eritelty, sentin tarkkuudella
laadittu tase esitetään tilinpäätöslaskelmat osassa.

Taseen tunnusluvut

Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kuntayhtymän omavaraisuutta, ra-
hoitusvarallisuutta ja velkaisuutta.

Tunnusluvut ja niiden laskentakaavat

Omavaraisuusaste, %
= 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma
- Saadut ennakot)

Kaavassa koko pääoma tarkoittaa taseen vastattavien loppusummaa. Omava-
raisuusaste mittaa kuntayhtymän vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen
kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä ta-
voitetasona voidaan pitää 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi oma-
varaisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.
Niissä kuntayhtymissä, joissa on paljon välitettäviä varoja, omavaraisuus saat-
taa olla huomattavasti alempi.

Suhteellinen velkaantuneisuus, %
 = 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kuntayhtymän käyttötuloista tarvittaisiin vie-
raan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluvun osoittajaan merkitään tarkastelu-
vuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakko-
maksuilla. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja
käyttötalouden valtionosuuksista.

Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tun-
nusluku kuntien välisessä vertailussa, koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden
ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon.

Mitä pienempi tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kuntayhty-
mällä on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

 Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 1 000 euroa
 =Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Luku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikku-
mavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina
vuosina.
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Kertynyt ylijäämä, (alijäämä) euroa/asukas
=(Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)) /
Asukasmäärä.

Luku osoittaa asukaskohtaisen kertyneen ylijäämän tai katettavan kertyneen ali-
jäämän määrän. Asukasmääränä käytetään tilinpäätösvuoden päättymispäivän
mukaista kuntayhtymän asukasmäärää.

Lainakanta 31.12.
 = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)

Kuntayhtymän lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakan-
taan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla
sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Jotta lainakanta voitaisiin laskea suoraan toi-
mintakertomukseen otetusta taseesta, ei mainittuihin vähennettäviin eriin tule
kirjanpidossa merkistä korollisia lainoja.

Lainat euroa/asukas

Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla edellä mainittu lainakanta ti-
linpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kuntayhtymän asukasmäärällä.

Lainasaamiset 31.12.
 = Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset

Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyvien vastaaviin merkittyjä antolainoja kuntayh-
tymän omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen.
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3 Tilikauden tuloksen käsittely

Hallitus esittää, että valtuusto vahvistaa tilinpäätöksen vuodelta 2020.

Hallitus esittää tilikauden tuloksen 6 087 306,71 euroa käsittelystä seuraavaa

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

TULOT 1000 € MENOT 1000 €

Toiminta Toiminta
Toimintatuotot 247 728 Toimintakulut 228 967
Korkotuotot 16 Korkokulut 147
Muut rahoitustuotot 753 Muut rahoituskulut 13
Tulorahoituksen korjauserät 0 Tulorahoituksen korjauserät

  Pakollisten varausten muutos
- Pysyvien vastaavien 686 - Pakollisten varausten lis. (+), väh. (-) 2 996
  hyödykkeiden luovutusvoitot -686 - Pysyvien vastaavien 10

0   hyödykkeiden luovutustappiot

Investoinnit 0 Investoinnit
Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 415
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 358 Investointimenot 19 161

Rahoitustoiminta 0 Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten vähennykset 77 Antolainasaamisten lisäykset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 20 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 11 911
Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 Lyhytaikaisten lainojen vähennys

Kokonaistulot yhteensä 270 661 Kokonaismenot yhteensä 263 185
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4 Tilinpäätöslaskelmat

4.1 Tuloslaskelma

TP 2020 TP 2019
tyhjä rivi

Toimintatuotot
Myyntituotot 227 662 683,67 218 891 595,60
Maksutuotot 8 205 839,07 9 607 367,97
Tuet ja avustukset 6 510 309,95 499 006,50
Muut toimintatuotot 5 349 281,77 247 728 114,46 5 032 559,38 234 030 529,45

Toimintakulut
Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot yhteensä -82 189 913,82 -81 520 698,65
Henkilösivukulut

Eläkekulut -17 750 488,35 -17 168 982,77
Muut henkilösivukulut -2 780 830,48 -2 533 169,35

Palvelujen ostot -93 139 625,89 -91 453 206,82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -29 337 401,40 -30 081 391,34
Muut toimintakulut -3 768 735,57 -228 966 995,51 -3 741 638,42 -226 499 087,35

Toimintakate 18 761 118,95 7 531 442,10
Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 16 344,40 19 754,17
Muut rahoitustuotot 752 868,56 517 320,75
Korkokulut -147 313,91 -142 766,92
Muut rahoituskulut -13 128,02 608 771,03 -13 946,12 380 361,88

Vuosikate 19 369 889,98 7 911 803,98
Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -11 282 583,27 -11 135 342,78
Kertaluonteiset poistot -2 000 000,00 -13 282 583,27 -1 000 000,00 -12 135 342,78

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

Tilikauden tulos 6 087 306,71 -2 950 243,24
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 211 269,00 211 269,00
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 34 579,46 20 528,48
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 6 333 155,17 -2 718 445,76
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4.2 Rahoituslaskelma

2020 2019
Toiminnan rahavirta

Vuosikate 19 369 889,98 7 911 803,98
Satunnaiset erät 0,00 1 273 295,56
Tulorahoituksen korjauserät -3 672 086,37 15 697 803,61 -5 030 803,82 4 154 295,72

Investointien rahavirta
Investointimenot -19 160 538,81 -20 448 121,95
Rahoitusosuudet inv.menoihin 1 415 061,52 0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 357 853,57 -16 387 623,72 2 272 960,50 -18 175 161,45

Toiminnan ja investointien rahavirta -689 820,11 -14 020 865,73

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten vähennys 76 922,00 76 922,00 76 922,00 76 922,00
Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 20 000 000,00 20 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -11 911 028,80 -12 111 108,80
Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 8 088 971,20 5 000 000,00 12 888 891,20

Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -14 137,24 134 484,77
Vaihto-omaisuuden muutos -566 699,23 233 988,69
Saamisten muutos -3 217 371,89 -893 182,63
Korottomien velkojen muutos -668 783,56 -4 466 991,92 4 716 222,61 4 191 513,44

Rahoituksen rahavirta 3 698 901,28 17 157 326,64
Rahavarojen muutos 3 009 081,17 3 136 460,91

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12. 18 978 894,30 15 969 813,13
Rahavarat 1.1. 15 969 813,13 3 009 081,17 12 833 352,22 3 136 460,91
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4.3 Tase

2020 2019

VASTAAVAA

 PYSYVÄT VASTAAVAT 156 365 970,70 152 661 745,48
 Aineettomat hyödykkeet 1 370 264,68 1 397 642,23
 Tietokoneohjelmistot 1 296 768,86 1 318 137,77
 Muut pitkävaikutteiset menot 73 495,82 79 504,46

 Aineelliset hyödykkeet 146 332 884,68 142 372 134,62
 Maa- ja vesialueet 1 464 375,42 1 483 885,22
 Rakennukset 101 964 064,95 109 164 355,01
 Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 094 416,36 1 142 725,38
 Koneet ja kalusto 8 910 203,36 10 084 591,17
 Muut aineelliset hyödykkeet 16 818,79 16 818,79
 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 32 883 005,80 20 479 759,05

 Sijoitukset 8 662 821,34 8 891 968,63
 Osakkeet ja osuudet 8 124 353,34 8 276 578,63
 Muut lainasaamiset 538 468,00 615 390,00

 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 140 952,36 140 952,36
 Lahjoitusrahastojen varat 952,36 952,36
 Muut toimeksiannot 140 000,00 140 000,00

 VAIHTUVAT VASTAAVAT 36 289 225,17 29 496 072,88

 Vaihto-omaisuus 1 966 141,67 1 399 442,44
 Aineet ja tarvikkeet 1 941 212,41 1 374 176,11
 Muu vaihto-omaisuus 24 929,26 25 266,33

 Saamiset 15 344 189,20 12 126 817,31

Lyhytaikaiset saamiset 15 344 189,20 12 126 817,31
 Myyntisaamiset 11 293 823,84 8 170 942,89
 Muut saamiset 3 188 110,34 3 344 781,38
 Siirtosaamiset 862 255,02 611 093,04

 Rahat ja pankkisaamiset 18 978 894,30 15 969 813,13

VASTAAVAA YHTEENSÄ 192 796 148,23 182 298 770,72
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2020 2019

VASTATTAVAA

 OMA PÄÄOMA 80 547 464,45 74 248 888,74
 Peruspääoma 81 361 248,85 81 361 248,85
 Muut omat rahastot 35 971,91 70 551,37
 Edellis ten tilikausien yli-/alijäämä -7 182 911,48 -4 464 465,72
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 6 333 155,17 -2 718 445,76

 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 3 372 439,77 3 583 708,77
 Poistoero 3 372 439,77 3 583 708,77

 PAKOLLISET VARAUKSET 8 970 484,00 11 966 463,60
 Muut pakolliset varaukset 8 970 484,00 11 966 463,60

 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 384 385,49 398 522,73
 Lahjoitusrahastojen pääomat 244 385,49 258 522,73
 Muut toimeksiantojen pääomat 140 000,00 140 000,00

 VIERAS PÄÄOMA 99 521 374,52 92 101 186,88
 Pitkäaikainen 44 220 988,00 35 932 079,60

 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 44 220 988,00 35 932 079,60

 Lyhytaikainen 55 300 386,52 56 169 107,28
 Joukkovelkakirjalainat 5 000 000,00 5 000 000,00
 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 11 711 100,80 11 911 038,00
 Saadut ennakot 832 223,94 842 452,87
 Ostovelat 17 929 712,70 17 753 610,77
 Muut velat 2 295 632,71 1 803 460,69
 Siirtovelat 17 531 716,37 18 858 544,95

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 192 796 148,23 182 298 770,72
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4.4 Kuntamaksut

ilman ensihoitoa

Keskussairaa-
la *

Ulkopuoliset
sairaalat Jäsenmaksu Tasausmaksu Yhteensä

Leikkaus-
toiminnan

siirto **

Yhteensä sis.
Leikkaustoimin-

nan siirron

Lisätalousarvio
2020, vanhat
alijäämät ***

Yhteensä sis.
lisätalousarvion

2020

Forssa 8 246 000 4 932 000 348 000 -22 000 13 504 000 218 000 13 722 000 255 884 13 977 884
Humppila 1 020 000 825 000 46 000 -110 000 1 781 000 27 000 1 808 000 29 083 1 837 083
Jokioinen 2 319 000 1 238 000 106 000 123 000 3 786 000 61 000 3 847 000 74 951 3 921 951
Tammela 3 200 000 1 666 000 124 000 22 000 5 012 000 85 000 5 097 000 88 229 5 185 229
Ypäjä 906 000 727 000 48 000 31 000 1 712 000 24 000 1 736 000 30 780 1 766 780
Forssan seutu 15 691 000 9 388 000 672 000 44 000 25 795 000 415 000 26 210 000 478 927 26 688 927

Hattula 8 696 000 1 804 000 194 000 171 000 10 865 000 0 10 865 000 202 155 11 067 155
Hämeenlinna 73 664 000 16 160 000 1 378 000 -499 000 90 703 000 0 90 703 000 1 733 041 92 436 041
Janakkala 15 583 000 3 985 000 336 000 52 000 19 956 000 0 19 956 000 375 575 20 331 575
Hämeenlinnan seutu 97 943 000 21 949 000 1 908 000 -276 000 121 524 000 0 121 524 000 2 310 771 123 834 771

Hausjärvi 7 073 000 2 432 000 172 000 106 000 9 783 000 0 9 783 000 187 305 9 970 305
Loppi 6 937 000 2 085 000 161 000 68 000 9 251 000 0 9 251 000 178 387 9 429 387
Riihimäki 26 412 000 7 146 000 587 000 58 000 34 203 000 0 34 203 000 655 081 34 858 081
Riihimäen seutu 40 422 000 11 663 000 920 000 232 000 53 237 000 0 53 237 000 1 020 774 54 257 774

YHTEENSÄ 154 056 000 43 000 000 3 500 000 0 200 556 000 415 000 200 971 000 3 810 472 204 781 472

* sisältää Forssan leikkaustoiminnan siirrosta yleiseen kuntalaskutukseen siirtyvän 80 % eli 1 660 000 euroa.
** Forssan seudulta leikkaustoiminnan siirrosta erikseen laskutettava 20 % eli 415 000 euroa.
*** sairaanhoitopiirin valtuusto 29.9.2020 § 33
Lisäksi Hämeenlinnalta laskutettiin jätevesimaksua 133 098 euroa

Kuntamaksut vuonna 2020

Ensihoidon kuntamaksut 2020

Alkuperäinen
talousarvio

2020

Lisätalousarvio
2020 (ei

laskutettu)*
Hyvitys

vuodelta 2020

Lopulliset
kuntamaksut

2020
Siirtoviive-

maksut 2020

Forssa 791 000 89 390 -8 004 782 996
Humppila 104 000 11 753 -1 052 102 948 1 500
Jokioinen 241 000 27 235 -2 439 238 561 500
Tammela 283 000 31 981 -2 864 280 136 1 500
Ypäjä 110 000 12 431 -1 113 108 887
Forssan seutu 1 529 000 172 790 -15 472 1 513 528 3 500

Hattula 440 000 49 724 -4 452 435 548 500
Hämeenlinna 3 140 000 354 847 -31 775 3 108 225 -2 000
Janakkala 764 000 86 339 -7 731 756 269 1 500
Hämeenlinnan seutu 4 344 000 490 909 -43 958 4 300 042 0

Hausjärvi 391 000 44 186 -3 957 387 043 16 500
Loppi 365 000 41 248 -3 694 361 306 18 500
Riihimäki 1 335 000 150 866 -13 509 1 321 491 77 000
Riihimäen seutu 2 091 000 236 301 -21 159 2 069 841 112 000

YHTEENSÄ 7 964 000 900 000 -80 590 7 883 410 115 500

* sairaanhoitopiirin valtuusto 29.9.2020 § 33
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5 Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet
ja menetelmät

Vuoden 1997 alusta alettiin noudattaa uuden kuntalain taloussäännöksiä. Kun-
talain mukaan kuntayhtymän kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpää-
töksestä on sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään soveltuvin osin voimassa,
mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kun kirjanpitolakia siirryttiin soveltamaan, otettiin samalla käyttöön suunnitel-
manmukaiset poistot. Käyttöomaisuuden hankintameno aktivoidaan ja kirjataan
suunnitelman mukaan vaikutusaikanaan poistoina kuluksi. Kirjanpitolautakun-
nan kuntajaosto on antanut yleisohjeen suunnitelman mukaisista poistoista
vuonna 2008. Vuonna 2011 on annettu uusi yleisohje, jota valtuuston kesä-
kuussa 2012 tekemän päätöksen mukaan alettiin Kanta-Hämeen sairaanhoito-
piirissä noudattaa vuodesta 2013 alkaen. Poistoaikojen osalta kuitenkin ennen
vuotta 2013 valmistuneiden investointien osalta käytetään vanhan suosituksen
mukaisia poistoaikoja.

Käyttöomaisuuden poistot lasketaan valtuuston vahvistaman poistosuunnitel-
man mukaisesti. Poistosuunnitelma perustuu Kilan kuntajaoston ohjeisiin. Pois-
tot kertyvät rakennusten poistoista, irtaimiston poistoista, tietokoneohjelmistojen
poistosta ja muiden pitkävaikutteisten menojen poistoista. Kuntayhtymässä nou-
datetaan tasapoistomenetelmää. Poistonalaiseen käyttöomaisuuteen luetaan
hyödykkeet, joiden hankintameno ylittää 10 000 euroa.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Apteekin varaston arvostuksessa on noudatettu todellista ostohintaa.

Rahoitusomaisuus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköi-
seen arvoon.

Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksen, joka on tehty suojaamistarkoi-
tuksessa. Kuntayhtymä on sitonut pitkäaikaisen lainan vaihtuvan koron koron-
vaihtosopimuksella kiinteään korkoon. Korkojohdannaisesta aiheutuneet kassa-
virrat on kirjattu tilikauden aikana korkokulujen oikaisuksi. Sopimus ovat voi-
massa 2.12.2020 asti.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Edellisen tilikauden tiedot eivät ole vertailukelpoisia johtuen Covid-19-
epidemian aiheuttamista kuluista ja tulojen menetyksistä. Epidemia vaikutti
lähes kaikkiin tuloslaskelman eriin. Erityisesti tuottojen osalta tuet ja avustukset
kasvoivat merkittävästi edelliseen vuoteen verraten koronakuluihin saadun
valtionavustuksen vuoksi. Lisäksi kuntamaksujen osalta tehtiin lisälaskutus
vanhojen alijäämien kattamiseksi. Tarkemmin covid-19-epidemian vaikutusta
vuoden 2020 talouteen on kuvattu tuloslaskelmassa s. 69.
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Konsernitilinpäätös

Kuntalain 114 §:n mukaista konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu tilikaudelta
2020. Sairaanhoitopiirillä on osakkuusyhteisöt: Asunto Oy Appara ja Asunto Oy
Hämeenlinnan Ahvennummi. TAYS Alustayhtiö Oy:n nimi muutos TAYS kehi-
tysyhtiö Oy:ksi, osan osakkeista myymisen johdosta siirtyi muut osakkeet ja
osuudet -ryhmään.
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Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista.

KILAN KUNTAJAOSTON YLEISOHJE POISTOISTA ja sen soveltaminen 2013 al-
kaen

Yleisohje 15.11.2011 korvaa yleisohjeen 7.10.2008. Uutta ohjetta noudatettava viimeis-
tään tilivuodesta 2013 alkaen. Valtuusto on hyväksynyt kesäkuussa 2013 suosituksen
noudatettavaksi. Tasapoistoajat (kuntajaosto suosittelee poistoaikojen alarajojen käyttä-
mistä, ellei pidemmän poistoajan käyttämiselle ole erityistä hyödykekohtaista perus-
tetta.):

Vanha
suositus Käytetty

Käytetään
2013 alkaen Käytetty

Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot 3-5 vuotta 2-5 vuotta
Aineettomat oikeudet 5 vuotta 5-20 vuotta
Liikearvo 2-5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot

Atk-ohjelmistot 3-5 vuotta 3 vuotta 2-5 vuotta 3 vuotta
Muut 3-5 vuotta 2-5 vuotta

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet ei poistoa ei poistoa
Rakennukset ja rakennelmat

Hallinto- ja laitosrakennukset 30-50 vuotta 30-40 vuotta 20-50 vuotta 20 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset 25 vuotta 20-30 vuotta
Talousrakennukset 15-20 vuotta 20 vuotta 10-20 vuotta 10 vuotta
Vapaa-ajan rakennukset 20-30 vuotta 20 vuotta 20-30 vuotta 20 vuotta
Asuinrakennukset 30-50 vuotta 30-50 vuotta

Kiinteät rakenteet ja laitteet
Kadut, tiet, torit ja puistot 15-20 vuotta
Sillat, laiturit ja uimalat 10-30 vuotta
Muut maa- ja vesirakenteet 10-30 vuotta 15-30 vuotta
Vedenjakeluverkosto 30-40 vuotta 30-40 vuotta
Viemäriverkko 30-40 vuotta 30-40 vuotta
Kaukolämpöverkko 20-30 vuotta 20-30 vuotta
Sähköjohdot, muuntoasemat,
ulkovalaistuslaitteet 15-20 vuotta 15-20 vuotta
Puhelinverkko, keskusasema ja
alakeskukset 10-12 vuotta 10-12 vuotta
Maakaasuverkko 20-25 vuotta
Muut putki- ja kaapeliverkot 15-20 vuotta 15-20 vuotta
Sähkö-, vesi- yms. laitosten
laitoskoneet ja laitteet 10-20 vuotta 10-20 vuotta
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet 15-20 vuotta 15-20 vuotta
Liikenteen ohjauslaitteet 10-15 vuotta
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet 10-15 vuotta 10-15 vuotta

Koneet ja kalusto
Rautaiset alukset 15-20 vuotta
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet 8-15 vuotta
Muut kuljetusvälineet 5-10 vuotta 4-7 vuotta
Muut liikkuvat työkoneet 5-10 vuotta 5-10 vuotta
Muut raskaat koneet 10-15 vuotta 10-15 vuotta
Muut kevyet koneet 5-10 vuotta 5-10 vuotta
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet 3-15 vuotta 5-15 vuotta 5-15 vuotta 5-15 vuotta
Atk-laitteet 3-5 vuotta 3-5 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet 3-5 vuotta 3-5 vuotta

Muut aineelliset hyödykkeet
Luonnonvarat käytön muk. käytön muk.
Arvo- ja taideesineet ei poistoa ei poistoa

Ennakjkomaksut ja keskeneräiset
hankinnat ei poistoa ei poistoa

Pysyvien vastaavien sijoitukset
Osakkeet ja osuudet ei poistoa ei poistoa

Ennen vuotta 2013 valmistuneisiin hyödykkeisiin käytetään vanhaa poistosuunnitelmaa.

Soveltamisesta yksittäistapauksissa päättää talousjohtaja
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5.1 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

 Toimintatuottojen erittely

Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuun pakollinen varaus sisältää vammaispalvelulain
mukaiset etuudet: tunnetut regressit 0 euroa. Vammaispalvelulain mukaiset etuudet: tu-
leva tuettu asuminen 0 euroa esitetään vain liitetietona.

Toimintatuotot 2020 2019

Myyntituotot jäsenkunnilta 212 797 978,90 203 298 314,99
Myyntituotot ulkokunnilta 4 331 426,15 4 121 931,04
Yhteistoimintakorvaukset 1 006 649,83 1 011 735,57
Muut myyntituotot 9 526 628,79 10 459 614,00
Maksutuotot 8 205 839,07 9 607 367,97
Tuet ja avustukset 6 510 309,95 499 006,50
Vuokratuotot 3 241 046,45 3 197 703,23
Muut tuotot, siirtoviivemaksut 115 500,00 86 500,00
Muut tuotot, muut 1 992 735,32 1 748 356,15

Toimintatuotot yhteensä 247 728 114,46 234 030 529,45

Palvelujen ostojen erittely
2020 2019

Asiakaspalvelujen ostot 61 118 917,74 60 040 457,48
Muiden palvelujen ostot 32 020 708,15 31 412 749,34

Palvelujen ostot yhteensä 93 139 625,89 91 453 206,82

Pakollisten varausten muutokset
2020 2019

Potilasvahinkovastuu 1.1. 10 915 893,00 14 832 593,00
Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00
Vähennykset tilikaudella -1 945 409,00 -3 916 700,00

Potilasvahinkovastuu 31.12. 8 970 484,00 10 915 893,00

Muut pakolliset varaukset 1.1. 1 050 570,60 891 378,86
Lisäykset tilikaudella 0,00 159 191,74
Vähennykset tilikaudella -1 050 570,60 0,00

Muut pakolliset varaukset 1.1. 0,00 1 050 570,60
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    Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

2020 2019

Työsyke Oy:n osakkeiden luovutusvoitto 0,00 1 273 295,56

Satunnaiset tuotot yhteensä 0,00 1 273 295,56

Osinkotuottojen erittely

Käyttöomaisuuden pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot

Muut toimintatuotot 2020 2019

Osakkeiden luovutusvoitot 448 791,57 0,00
Muut luovutusvoitot 236 990,20 0,00

Myyntivoitot yhteensä 685 781,77 0,00

Muut toimintamenot

Osakkeiden luovutustappiot 9 675,00 0,00

Myyntitappiot yhteensä 9 675,00 0,00

2020 2019

Osinkotuotot muista yhteisöistä 468 043,50 226 458,99

Osinkotuotot yhteensä 468 043,50 226 458,99
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5.2 Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet

Tietokone- Muut pitkävaikut- Yhteensä
ohjelmistot teiset menot

Poistamaton hankintameno 1.1. 1 318 137,77 79 504,46 1 397 642,23
Lisäykset tilikauden aikana 975 231,46 0,00 975 231,46
Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00 0,00
Vähennykset tilikauden aikana -390 268,48 0,00 -390 268,48
Siirrot erien välillä 268 430,33 0,00 268 430,33
Tilikauden poisto -874 762,22 -6 008,53 -880 770,75
Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00 0,00 0,00

Poistamaton hankintameno 31.12. 1 296 768,86 73 495,93 1 370 264,79
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12. 1 296 768,86 73 495,93 1 370 264,79

Maa-alueet Rakennukset Kiinteät Koneet ja Arvo- ja Keskeneräiset
rakenteet kalusto taide-esineet hankinnat  Yhteensä
ja laitteet

Poistamaton hankintameno 1.1. 1 483 885,22 109 164 355,01 1 142 725,38 10 084 591,17 16 818,79 20 479 759,05 142 372 134,62
Lisäykset tilikauden aikana 0,00 908 025,91 47 269,07 4 407 533,14 0,00 12 811 255,89 18 174 084,01
Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 -49 887,08 0,00 -1 333 867,44 0,00 -31 307,00 -1 415 061,52
Vähennykset tilikauden aikana -19 509,80 -248,08 0,00 0,00 0,00 -108 271,81 -128 029,69
Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -268 430,33 -268 430,33
Tilikauden poisto 0,00 -8 058 180,81 -95 578,09 -4 248 053,51 0,00 0,00 -12 401 812,41
Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poistamaton hankintameno 31.12. 1 464 375,42 101 964 064,95 1 094 416,36 8 910 203,36 16 818,79 32 883 005,80 146 332 884,68
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12. 1 464 375,42 101 964 064,95 1 094 416,36 8 910 203,36 16 818,79 32 883 005,80 146 332 884,68
Olennaiset lisäpoistot
Rakennusten lisäpoisto -2 000 000,00
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Sijoitukset

Omistukset muissa yhteisöissä

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

Hankintameno 1.1. 605 731,53 7 670 847,10 8 276 578,63 615 390,00 615 390,00
Lisäykset 0,00 11 223,34 11 223,34 0,00 0,00
Vähennykset -10 750,00 -152 698,63 -163 448,63 -76 922,00 -76 922,00
Siirrot erien välillä -14 250,00 14 250,00 0,00 0,00 0,00
Hankintameno 31.12. 580 731,53 7 543 621,81 8 124 353,34 538 468,00 538 468,00

Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kirjanpitoarvo 31.12. 580 731,53 7 543 621,81 8 124 353,34 538 468,00 538 468,00

Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset

Osakkuusyhteisöt

Asunto Oy Appara
Osakepääoma, kirjanpitoarvo, euroa 39 894,18
K-HSHP:n osakepääoma, euroa 9 502,79 23,8 %

Asunto Oy Hämeenlinnan Ahvennummi
Osakepääoma, kirjanpitoarvo, euroa 50 254,55 34,2 %
K-HSHP:n osakepääoma, euroa 17 187,06

Saamiset
2020 2019

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset jäsenkunnilta 4 824 651,64 1 791 102,02

Yhteensä 4 824 651,64 1 791 102,02

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

2020 2019
Lyhytaikaiset siirtosaamiset

Menoennakot 14 186,65 0,00
Kelan korvaus työterveydenhuollosta 2019 0,00 400 000,00
Kelan korvaus työterveydenhuollosta 2020 400 000,00 0,00
STM-hankerahoitusjaksotus TP2020 340 124,29 0,00
Muut tulojäämät 107 944,08 211 093,04

Yhteensä 862 255,02 611 093,04
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Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

2020 2019

Peruspääoma 1.1. 81 361 248,85 81 361 248,85
Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00
Vähennykset tilikaudella 0,00 0,00

Peruspääoma 31.12. * 81 361 248,85 81 361 248,85

Muut omat rahastot
Viihdytysrahaston pääoma 1.1. 70 551,37 91 079,85
Siirrot rahastoon tilikaudella 0,00 23 000,00
Siirrot rahastosta tilikaudella -34 579,46 -43 528,48
Viihdytysrahaston pääoma 31.12. 35 971,91 70 551,37

Edellisten tilikausien alijäämä 1.1. -7 182 911,48 -4 464 465,72
Edellisten tilikausien alijäämä 31.12. -7 182 911,48 -4 464 465,72

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 6 333 155,17 -2 718 445,76

Oma pääoma yhteensä 80 547 464,45 74 248 888,74

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä ja tuloksenkäsittelyerät
2020 2019

Edellisten tilikausien alijäämä 31.12. -7 182 911,48 -4 464 465,72
Tilikauden ylijäämä/alijäämä 6 333 155,17 -2 718 445,76
Kertynyt poistoero 31.12. 3 372 439,77 3 583 708,77
Kertynyt yli-/alijäämä ja tuloksenkäsittelyerät yhteensä 2 522 683,46 -3 599 202,71

Erittely peruspääoman jakautumisesta

Forssa 3 078 414,57
Hattula 5 358 798,74
Hausjärvi 3 871 399,96
Humppila 153 787,58
Hämeenlinna 41 256 751,41
Janakkala 8 180 734,08
Jokioinen 765 463,49
Loppi 4 583 531,62
Riihimäki 13 166 110,18
Tammela 574 781,36
Ypäjä 371 475,86

81 361 248,85
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Pitkäaikainen vieras pääoma

Velat, jotka erääntyvät 1.1.2026 tai sen jälkeen 2020 2019

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 18 376 603,00 10 937 695,40

Joukkovelkakirjalainat 2020

Alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntatodistuslainat 5 000 000,00
 - korko -0,4 %
 - erääntyvät 29.1.2021
Yhteensä 5 000 000,00

Pakolliset varaukset 2020 2019

Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu 8 970 484,00 10 915 893,00
Muut pakolliset varaukset 0,00 1 050 570,60
Yhteensä 8 970 484,00 11 966 463,60
Yhteensä 8 970 484,00 13 017 034,20

Ostovelat
2020 2019

Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat jäsenkunnille 585 989,02 921 503,53
Yhteensä 585 989,02 921 503,53

Sekkilimiitti
2020 2019

Luotollisen sekkitilin sekkilimiitti 31.12. 10 000 000,00 10 000 000,00
Sekkitimiittiä käyttämättä 31.12. 10 000 000,00 10 000 000,00

Lyhytaikaiset siirtovelat
2020 2019

Lomapalkkajaksotus 14 222 540,58 13 904 660,97
Palkkojen jaksotukset 2 216 528,24 1 922 713,87
Korkojaksotukset 38 834,14 58 350,16
Potilasvakuutuskeskus 976 289,00 1 381 425,00
Muut siirtovelat 77 524,41 1 591 394,95

Yhteensä 17 531 716,37 18 858 544,95
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5.3 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Kardiologisen toiminnan ulkoistamisen palvelusopimus TAYS Sydänkeskus Oy:n
kanssa 2017-2021

Koronvaihtosopimukset 31.12.2020

Järjestelyn tarkoitus 2020 2019

Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 0 400 000
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) 0 6 182-

Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan
korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella on
muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi, Lainan ja
koronvaihtosopimuksen pääoma, eräpäivä sekä
koronmaksupäivät vastaavat toisiaan. Sopimus
erääntyy 2.12.2020.
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5.4  Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat
liitetiedot

Muut intressitahojen väliset liiketoimet

Sairaanhoitopiirin johtajalla on valtuuston hyväksymä johtajasopimus.

Henkilöstön lukumäärä
2020 2019

Palvelujaksot, vuosityöntekijät
Vakinaiset 1 476 1 491
Määräaikaiset 407 424
Työllistetyt 1

Yhteensä 1 883 1 916

Henkilöstökulut
2020 2019

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 102 721 232,65 101 222 850,77
Henkilöstökuluja aktivoitu

aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 962 897,63 783 553,79
Henkilöstökulut yhteensä 103 684 130,28 102 006 404,56

Luottamushenkilön palkoista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

2020 2019

Hämeen Kokoomus ry 2 889,00 2 970,00
Hämeen Sosiaalidemokraatit ry 4 528,00 4 912,00
Hämeen Vasemmistoliitto ry 255,00 450,00
Hämeen Vihreät ry 852,00 852,00
Keskustan Etelä-Hämeen piiritoimisto 2 324,00 2 432,00
Janakkalan Kristillisdemokraatit 36,00 120,00
Suomen Kristillisdemokraatit ay 60,00
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä 10 944,00 11 736,00

Tilintarkastajan palkkiot

2020 2019

Tilintarkastuspalkkiot 20 795,80 25 878,20
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 5 000,00 3 815,80
Muut palkkiot 0,00 1 814,80
Tilintarkastajan palkkiot yhteensä 25 795,80 31 508,80
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6 Eriytetyt tilinpäätökset

6.1 Apuvälinekeskusliikelaitos

Apuvälinekeskusliikelaitos aloitti toimintansa 1.1.2008. Se on kunnallinen liike-
laitos, joka on osa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän organisaa-
tiota. Liikelaitos huolehtii apuvälinepalveluiden alueellisesta järjestämisestä sen
mukaan, kuin siitä erikseen on sovittu. Se tarjoaa tuottamiaan palveluja sairaan-
hoitopiirin jäsenkuntien sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille sekä
muille palveluja tarvitseville.

Liikelaitoksella on johtokunta, johon kuuluu seitsemän sairaanhoitopiirin hallituk-
sen toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja heidän henkilökohtaista varajäsentä.

Sairaanhoitopiirin hallitus valitsi syyskuussa 2017 johtokunnan toimikaudeksi
2017 - 2021.

Johtokunnan kokoonpano oli seuraava:

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen

Lax Minna, opettaja, pj, Jokioinen Vanne Hilkka, Ypäjä

Bitter Riku, toimitusjohtaja, vpj, Riihimäki Rautiainen Aleksi, Loppi

Viitanen Ville, ensihoitaja, Hattula Lehtonen Tomi, Janakkala

Hietanen Satu, sairaanhoitaja, Hausjärvi Räisänen Kirsi

Vainio Anitta, osastonhoitaja, Forssa Honkala Arto va. perusterveydenhuollon pal-
velualuejohtaja, Forssa

Kallio Päivi, osastonhoitaja, Riihimäki Huuskonen Olli, johtajaylilääkäri, Riihimäki

Lehtonen Rauno, controller, Hämeenlinna Hirva Jaana, palvelukoordinaattori, Hä-
meenlinna

Johtokunnan puheenjohtajana toimii Minna Lax ja varapuheenjohtajana Riku Bit-
ter. Liikelaitoksen toimitusjohtajana oman virkansa ohella toimi talous- ja tukipal-
velujohtaja Tero Pitkämäki. Apuvälinekeskuksen muu henkilökunta on seuraava:
apuvälineasiantuntijat (4) ja apuvälinemekaanikot (3). Lisäksi kuntoutuspäällikkö
Sirkku Nikander ja ylilääkäri Pekka Rantanen (-31.8.2020) sekä vt. ylilääkäri
Juha Kallio (1.9.2020-) asiantuntijalääkärinä osallistuvat liikelaitoksen toimintaan
oman toimensa ohella.

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan osalta liikelaitoksen talousvalvonta tapahtuu osana sairaan-
hoitopiirin muuta sisäistä valvontaa. Samoin menetellään riskienhallinnan osalta.
Liikelaitoksen kirjanpito ja muut talousasiat hoidetaan osana sairaanhoitopiirin
muuta taloushallintoa.
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Yhteistoiminta

Toimintojen yhtenäistämiseksi toimialueella on toiminut apuvälineyksiköiden esi-
miehistä koostuva asiantuntijatyöryhmä, jonka tehtävänä on käytäntöjen ja me-
nettelytapojen yhdenmukaistaminen.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Liikelaitoksen omistuksessa oli 31.12.2020 yksilöityjä apuvälineitä yhteensä
71 656 kpl, joista 60 740 kpl (85 %) oli asiakkailla lainassa ja 10 916 kpl (15 %)
varastossa. Suurimmat varastossa olevat määrät koostuivat kyynärsauvoista 5
541 (v. 2019 /4772), suihku- ja wc-apuvälineistä 734 (886), kävelytelineistä 357
(344), pyörätuoleista 347 (291), hengityshoitovälineistä 336 (569), painehaavo-
jen ehkäisyvälineistä 445 (472) ja siirtymisen/kääntymisen apuvälineistä 368
(369).

Liikelaitoksen toiminnan osalta on sairaanhoitopiirin ja alueen terveyskeskusten
ja kuntien kesken sovittu, että apuvälinekeskuksesta ei tuottoja tulla tuloutta-
maan sairaanhoitopiirille vaan tavoitteena on apuvälinekeskuksen toiminnan
pyörittäminen omilla tuotoillaan mutta voittoa tuottamatta.

Apuvälineiden lainaukset

Lainauksia tehtiin 5 282 kpl vähemmän kuin vuonna 2019. Erikoissairaanhoidon
apuvälinelainoista 223 kpl oli sosiaalitoimen kierrätettävien apuvälineiden lai-
nauksia, joita oli 206 vähemmän kuin vuonna 2019.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden tarve on vuosittain lisääntynyt ja sa-
malla myös apuvälinekustannusten nousu on jatkunut.

Apuvälineiden lainaukset vuonna 2019 jakautuivat toimipisteittäin
seuraavasti:

Toimipisteryhmä Lainaukset vrt. 2019

Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä 7 740 -643
Hattulan Terveyspalvelut 720 -243
Hämeenlinnan Terveyspalvelu, kaikki toimipisteet 6 740 -864
Janakkalan terveyskeskus, kaikki toimipisteet 1 996 -268
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, kaikki toimipisteet 15 030 -2 661
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä 4 890 -603
Yhteensä 37 116 -5 282

Aineet ja tarvikkeet

Aineet ja tarvikkeet sisältävät mm. yksilölliset apuvälineet, apuvälineiden lisäva-
rusteet ja varaosat. Aineiden ja tarvikkeiden toteuma oli noin 1,6 milj. euroa ja
se laski edelliseen vuoteen verrattuna noin 0,1 milj. euroa. euroa. Aineisiin ja
tarvikkeisiin kuuluvat opaskoirien vuokrauskulut olivat noin 77 960 euroa.

Uniapnealaitteiden lisääntyneen tarpeen myötä myös erilaisten hengityslaittei-
den lisävarusteiden, kuten maskien ja kostuttimien tarve on ollut viime vuoden
tasolla. Näiden laitteiden hankintakustannukset olivat yhteensä noin 320 000 eu-
roa (v. 2019/ 322 000 euroa).
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Toinen merkittävä hankintakustannuksiin vaikuttava apuvälineryhmä oli edelleen
yksilölliset ortoosit ja proteesit, joita hankittiin hieman vähemmän kuin viime
vuonna, yhteensä 1 262 kpl (v. 2019/ 1 444 kpl). Näiden välineiden kustannukset
olivat noin 570 000 euroa (v. 2019/ n. 600 000 euroa). Eniten hankittiin alaraajan
ortooseja (560 kpl) ja proteeseja (48 kpl), ortopedisiä jalkineita (359 kpl) sekä
peruukkeja (220 kpl). Alaraajaproteesien hankintakustannukset olivat noin 181
900 euroa, mikä on noin 45 000 euroa enemmän kuin vuonna 2019. Myös tuki-
hihojen ja –sukkien hankinta on edelleen lisääntynyt ja niitä hankittiin 1 359 kpl
(v. 2019/ 1214 kpl) ja kustannukset olivat yhteensä noin 120 000 euroa (v. 2019/
114 900 euroa).

Investoinnit

Uniapnealaitteiden tarpeen voimakas kasvu lisäsi kierrätettävien apuvälineiden
määrää ja hankintakustannuksia. Vuoden 2020 aikana uniapnealaitteita hankit-
tiin 1 627 kpl (v. 2019/ 1505 kpl) ja niitä lainattiin 1 952 kpl (v. 2019/ 1697 kpl).
Myös kaksoispaineventilaattoreiden hankintamäärä lisääntyi, ollen 44 kpl (v.
2019/ 25 kpl) ja lisäten kustannuksia noin 10 000 eurolla.

Investointimenoihin kirjatut hengityshoitovälineiden hankintakustannukset olivat
noin 550 000 euroa (v. 2019/ 490 000 euroa). Kasvua oli myös peseytymis- ja
suihkuapuvälineissä, joita hankittiin 386 kpl (v. 2019/ 312 kpl) ja niiden kustan-
nukset olivat yhteensä noin 70 000 euroa (v. 2019/ 37 000 euroa). Liikkumisen
apuvälineissä (2 443 kpl / 634 500 euroa) suurimmat hankintakustannukset tu-
levat pyörätuoleista noin 275 000 euroa (v. 2019/ 282 000 euroa), kävelyteli-
neistä noin 133 400 euroa (v. 2019/ 115 300 euroa), sähköpyörätuoleista noin
100 000 euroa (v. 2019/ 144 000 euroa) ja pyörätuolien lisävarusteista noin 44
500 euroa (v. 2019/ 46 000 euroa). Kommunikaatioapuvälineet ovat apuväli-
neryhmä, jossa määrällisesti hankintoja oli tehty hieman edellistä vuotta vähem-
män (67 kpl/72kpl), mutta hankintakustannukset olivat nousseet vajaalla 10 000
eurolla (noin 53 000 euroa/noin 45 000 euroa).

Kierrätettävissä apuvälineissä käytetään kolmen vuoden poistoaikaa.

Apuvälineliikelaitoksen toiminallisten tavoitteiden toteutuminen

Asiakkaat – laadukas hoito -  sinua kuunnellen

SHP Strategi-
nen tavoite ja
keskeiset
osa-alueet

Jokainen asiakas kohdataan ja hoidetaan yksilönä
▫ Sujuva ja oikea-aikainen hoitoonpääsy
▫ Tieto hoidon etenemisestä
▫ Monimuotoiset sähköiset palvelut
▫ Osallistava ja vuorovaikutteinen asiakkuus
▫ Näyttöön perustuva hoito-laadukas ja turvallinen
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SHP / tulos-
yksikkö /
tulosalue: ta-
voitteet ja to-
teuttamis-
suunnitelma

- Apuvälinepalve-
luprosessien
kehittäminen
sairaanhoitopii-
rin alueella

▫ Nykyisten prosessien arviointi
ja kehittäminen tavoitteena
laadukas, oikea-aikainen ja
joustava apuvälineiden saa-
tavuus ja -palvelu koko sai-
raanhoitopiirin alueella.

▫ Apuvälineiden määräaikais-
huoltojen aloittaminen yhteis-
työssä Taysin apuvälinekes-
kuksen kanssa tehdyn kilpai-
lutuksen /sopimuksen mukai-
sesti.

▫ Valtakunnallisten lääkinnälli-
sen kuntoutuksen apuvälinei-
den luovutusperusteiden
käyttöönottaminen.

Arvio toteutumisesta:
 Apuvälinekeskuksessa tehtiin yh-

teistyössä ulkopuolisen konsultin
kanssa apuvälinelogistiikkaselvitys,
jota käsiteltiin johtokunnan kokouk-
sissa 5/20 ja 9/20 ja selvityksen pe-
rusteella tehtiin toimenpidesuunni-
telma.

 Nykyisten apuvälinepalveluproses-
sien arviointia ja kehittämistä sai-
raanhoitopiirin alueella ei ehditty te-
kemään  johtuen mm. Effector-tieto-
järjestelmään ja palveluseteleihin
liittyneiden kehittämisprojektien
vuoksi.

 Sähköisten apuvälineiden määräai-
kaishuollot aloitettiin kesäkuussa
2020. Sopimuksessa sovittua aloi-
tusajankohtaa jouduttiin koronan
vuoksi siirtämään helmikuun 15.
päivästä kesäkuulle.

 Valtakunnalliset lääkinnällisen kun-
toutuksen apuvälineiden luovutus-
perusteet otettiin käyttöön 1.1.2020
apuvälinekeskusliikelaitoksen johto-
kunnan päätöksen (31.10.2019)
mukaisesti.

Seuranta-
mittarit - Asiakaspalaute

- Apuvälineseurantakyselyt



105

Henkilöstö – palkitseva työ

SHP Strategi-
nen tavoite ja
keskeiset
osa-alueet

Houkutteleva ja arvostava työyhteisö, jossa osaajat voivat vaikuttaa
työnsä sisältöön
▫ Matala hierarkia
▫ Oman työn kehittäminen ja jatkuva oppinen
▫ Elämän ja työn yhteensovittaminen joustavasti
▫ Arvostava työyhteisö

SHP / tulos-
yksikkö /
tulosalue: ta-
voitteet ja to-
teuttamis-
suunnitelma

▫ Riittävä henkilökuntamäärä,
osaamisen varmistaminen ja
syventäminen sekä työssä
jaksamisen ja -viihtymisen tur-
vaaminen toimintayksikön tar-
peiden mukaisesti.

▫ Toimivat sijaisjärjestelyt
(osaaminen, määrä) ja riittä-
vät määrärahat vähentävät
työn kuormittavuutta ja paran-
tavat työhyvinvointia.

▫ Oman työn kehittämisen nä-
kökulmasta verkostoituminen
apuvälinealan toimijoiden
kanssa

Arvio toteutumisesta:
 1 työvapaa 5kk, sijainen oli
 1 apuvälineasiantuntijan avoimen

toimen täyttäminen 1.7.20 lähtien
 Pidetty 2 ryhmäkehityskeskustelua;

toinen apuvälineasiantuntijoille ja
toinen apuvälinemekaanikoille.

 Apuvälinekeskuksen henkilökunta
on osallistunut seuraaviin koulutuk-
siin:Teams videovastaanotto (3),
Teams kokouksissa (3), Navisec
tietoturva (2), Navisec GDPR (2),
Puhejudo (2), Työturvallisuuskortti-
koulutus (1), Hankintaosaaja –kou-
lutus 30 op (1)

 Apuvälinekeskuksen henkilökun-
nalla oli 39 sairauslomapäivää, ei
sijaisia

 Korona on vaikeuttanut verkostoitu-
mista apuvälinealan toimijoiden
kanssa esim. Apuvälinealan neu-
vottelupäiviä ei järjestetty.

Seuranta-
mittarit

▫ Kehityskeskustelut
▫ Mahdollisuus osallistua ulkopuolisiin koulutuksiin

Kumppanuudet – yhdessä arvoa asiakkaalle

SHP Strategi-
nen tavoite

Kumppanuuksien ja verkoston avulla varmistamme strategisten tavoittei-
den saavuttamisen

SHP / tulos-
yksikkö /
tulosalue: ta-
voitteet ja to-
teuttamis-
suunnitelma

▫ Yhteistyö alueen apuvälineyk-
siköiden, Erva-alueen apuväli-
nekeskusten sekä apuväline-
tuottajien kanssa

▫ Yhteistyö sidosryhmien
kanssa; omaiset, päiväkodit ja

Arvio toteutumisesta:
 Erva-alueen apuvälinekeskusten yh-

teistyökokous Teams-yhteydellä 4/20.
 Erva-alueen kilpailutukset Tuomi-Lo-

gistiikan kanssa: liikkumisen apuväli-
neet
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koulut, terveyskeskukset, pal-
velutalot jne.

 Alueen terveyskeskusten apuväli-
neyksiköiden kanssa yhteistyökokous
Teams-yhteydellä 11/20.

 Korona on vaikeuttanut yhteistyötä si-
dosryhmien kanssa.

Seuranta-
mittarit

- Yhteistyökokousten määrä
- Apuväline-esittelyjen määrä
- Asiakaspalaute
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Sijoitus terveyteen

SHP Strategi-
nen tavoite ja
keskeiset
osa-alueet

Toiminta on kestävällä pohjalla nyt ja tulevaisuudessa
▫ Olemme hyvän hoidon edelläkävijä- tekemisemme perustuu tutkittuun

tietoon
▫ Ennakoimme palvelutarpeen -  tiedämme mitä tarvitaan
▫ Käytämme resurssit tehokkaasti/järkevästi – tuottavuuden kasvu
▫ Pidämme talouden tasapainossa
▫ Toimimme kestävän kehityksen periaatteella
▫ Elinvoimaa Hämeeseen

SHP / tulos-
yksikkö /
tulosalue: ta-
voitteet ja to-
teuttamis-
suunnitelma

▫ Apuvälineitä myönnettäessä
huomioidaan, että lääkinnälli-
sen kuntoutuksen apuvälineen
tarkoituksena on edistää asiak-
kaan kuntoutumista, tukea, yllä-
pitää tai parantaa toimintakykyä
jokapäiväisessä elämässä tai
ehkäistä toimintakyvyn heikke-
nemistä siten, että tavanomai-
seen elämään liittyvä osallistu-
minen olisi mahdollista.

▫ Apuvälineiden hankintasopi-
musten seuranta

▫ Ei-jäsenkuntalaisille asiakkaille
tuotetun apuvälinepalvelun las-
kutuksen kehittäminen ja hal-
linta esim. vapaavalinta -poti-
laat

Arvio toteutumisesta:

 Pyritty saamaan valtakunnalliset lää-
kinnällisen kuntoutuksen apuvälinei-
den luovutusperusteet käyttöön ja oh-
jeistettu apuvälineiden myöntäjiä.

 Apuvälineiden hankintasopimuksia
seurattu säännöllisesti.

 Ei-jäsenkuntalaisten asiakkaiden
apuvälinepalvelun laskutusmallia ke-
hitetty yksilöllisten apuvälineiden
osalta.

Seuranta-
mittarit

▫ Talousarvion toteuman seuranta

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Vuoden 2020 talousarviossa tavoitteena oli 0-tulos siten, että ali-/ylijäämää ei
synny. Apuvälinekeskuksen tulosta voidaan säädellä hinnaston muutoksilla toi-
mintavuoden aikana. Laskutusta muutettiin loppuvuoden osalta siten, että ta-
lousarvion mukaiseen tulokseen päästään. Meno- ja tuloeriä kirjattiin kuitenkin
vielä tammikuussa 2021 siten, että talousarvion tavoite ylittyi jonkin verran.
Vuoden 2020 tulos oli 27 716 euroa ylijäämäinen. Apuvälinekeskuksen ta-
seessa oli vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen alijäämää vielä 15 394 euroa,
joka katettiin nyt syntyneellä ylijäämällä.

Henkilöstökuluihin oli talousarviossa varattu 324 900 euroa. Tilinpäätöksen to-
teutuma on 280 364 euroa. Henkilöstömenot alittivat talousarvion yhteensä 44
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535 euroa. Palvelujen ostoihin oli talousarviossa varattu 440 000 euroa. Tilin-
päätöksen toteutuma on 414 876 euroa. Suurimmat ostot olivat huolto- ja kor-
jauspalvelujen ja sisäisten henkilöstöpalvelujen ostot. Aineisiin ja tarvikkeisiin oli
talousarviossa varattu 1 460 000 euroa, tilinpäätöksen toteutuma on 1 567 728
euroa. Aineet ja tarvikkeet ylitti niihin varatun määrärahan 107 728 euroa. Ainei-
siin ja tarvikkeisiin kirjattu summa koostuu pääasiassa muista kuin kierrätettä-
vistä apuvälineistä.

Apuvälinepalvelujen myynnistä laskutettiin kuntia, terveyskeskuksia ja muita toi-
mijoita yhteensä 1 787 802 euroa. Vuonna 2019 laskutus oli 1 572 283 euroa.
Sairaanhoitopiiriltä laskutettiin 2 100 279 euroa, kun laskutus vuonna 2019 oli 2
280 313 euroa.

Investointimenojen toteuma oli 1 709 373 euro ja se ylitti talousarvion 479 373
euroa. Investointimenot pysyivät suunnilleen edellisvuoden tasolla.

Investointimenojen kehitys on vuosittain ollut   seuraava:

- Vuonna 2020 1,7 milj. euroa
- Vuonna 2019 1,7 milj. euroa
- Vuonna 2018 1,4 milj. euroa
- Vuonna 2017 1,3 milj. euroa

        Kierrätettävissä apuvälineissä noudatetaan kolmen vuoden poistoaikaa, joten
myös poistojen määrä on investointimenojen lisääntyessä kasvanut.

        Vuonna 2020 poistojen toteuma oli 1 571 075 euroa, joka ylitti talousarvion
        271 075 euroa.

Apuvälineiden laskutus jakautui kertomusvuonna seuraavasti:

Sairaanhoitopiiri 2 100 279 euroa
Terveyskeskukset 1 533 195 euroa
Sosiaalitoimet 143 190 euroa
Muut 111 417 euroa
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6.1.2 Apuvälinekeskusliikelaitoksen talousarvion toteutuminen

Tuloslaskelma
Alkuperäinen
talousarvio

TA
muutokset

Muutettu
TA 2020

Toteuma Poikkeama

Liikevaihto 3 595 000,00 0,00 3 595 000,00 3 888 080,45 293 080,45
Liiketoiminnan muut tuotot 0,00 0,00 0,00 3 232,00 3 232,00
Materiaalit ja palvelut -1 900 002,00 0,00 -1 900 002,00 -1 982 605,02 -82 603,02

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 460 000,00 0,00 -1 460 000,00 -1 567 728,50 -107 728,50
Palvelujen ostot -440 002,00 0,00 -440 002,00 -414 876,52 25 125,48

Henkilöstökulut -324 900,00 0,00 -324 900,00 -280 364,91 44 535,09
Palkat ja palkkiot -267 900,00 0,00 -267 900,00 -232 582,05 35 317,95
Henkilösivukulut -57 100,00 0,00 -57 100,00 -47 782,86 9 317,14

Eläkekulut -47 600,00 0,00 -47 600,00 -39 946,71 7 653,29
Muut henkilösivukulut -9 500,00 0,00 -9 500,00 -7 836,15 1 663,85

Poistot ja arvonalentumiset -1 300 000,00 0,00 -1 300 000,00 -1 571 075,07 -271 075,07
Suunnitelman mukaiset poistot -1 300 000,00 0,00 -1 300 000,00 -1 571 075,07 -271 075,07

Liiketoiminnan muut kulut -38 000,00 0,00 -38 000,00 -25 947,55 12 052,45
Liikeylijäämä (-alijäämä) 32 000,00 0,00 32 000,00 31 319,90 -680,10
Rahoitustuotot ja -kulut -32 000,00 0,00 -32 000,00 -3 603,64 28 396,36

Kuntayhtymälle maksetut korkokulut 0,00 0,00 0,00 -3 603,64 -3 603,64
Muille maksetut korkokulut -32 000,00 0,00 -32 000,00 0,00 32 000,00

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 98,00 0,00 98,00 27 716,26 27 618,26
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 98,00 0,00 98,00 27 716,26 27 618,26
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 98,00 0,00 98,00 27 716,26 27 618,26
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Investoinnit

Rahoituslaskelma

Alkuperäinen
talousarvio Toteutuma Poikkeama

APUVÄLINELIIKELAITOS
Tulot 0,00 4 840,00 4 840,00
Menot -1 230 000,00 -1 709 373,47 -479 373,47

APUVÄLINEKESKUSLIIKELAITOS YHTEENSÄ
Tulot 0,00 4 840,00 4 840,00
Menot -1 230 000,00 -1 709 373,47 -479 373,47
Netto -1 230 000,00 -1 704 533,47 -474 533,47

Alkuperäinen
talousarvio Toteuma Poikkeama

Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä/-alijäämä 32 000,00 31 319,90 -680,10
Poistot ja arvonalentumiset 1 300 000,00 1 571 075,57 271 075,57
Rahoitustuotot ja -kulut -32 000,00 -3 603,64 28 396,36

Investointien rahavirta
Investointimenot -1 230 000,00 -1 709 373,47 -479 373,47
Rahoitusosuudet investointeihin 4 840,00 4 840,00

Toiminnan ja investointien rahavirta 70 000,00 -105 741,64 -175 741,64

Rahoituksen rahavirta
Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys kuntayhtymältä 630 000,00 1 136 355,67 506 355,67
Lyhytaikaisten lainojen muutos kuntayhtymältä -700 000,00 -870 612,65 -170 612,65

Muut maksuvalmiuden muutokset
Saamisten muutos kuntayhtymältä 0,00 -427 342,96 -427 342,96
Saamisten muutos 0,00 240 399,40 240 399,40
Korottomien velkojen muutos kuntayhtymältä 0,00 26 942,68 26 942,68

Rahoituksen rahavirta -70 000,00 105 742,14 175 742,14
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6.1.3 Apuvälinekeskusliikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat

Tuloslaskelma
TP 2020 TP 2020 TP 2019 TP 2019

Liikevaihto 3 888 080,45 3 852 596,15
Liiketoiminnan muut tuotot 3 232,00 0,00
Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -1 567 728,50 -1 685 504,33

Palvelujen ostot -414 876,52 -1 982 605,02 -388 647,51 -2 074 151,84
Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -232 582,05 -229 661,34
Henkilösivukulut

Eläkekulut -39 946,71 -40 302,69
Muut henkilös ivukulut -7 836,15 -280 364,91 -7 346,73 -277 310,76

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -1 571 075,07 -1 571 075,07 -1 469 365,74 -1 469 365,74

Liiketoiminnan muut kulut -25 947,55 -24 035,62
Liikeylijäämä (-alijäämä) 31 319,90 7 732,19
Rahoitustuotot ja -kulut

Muut rahoitustuotot 0,00 111,94
Kuntayhtymälle maksetut korkokulut -3 603,64 -4 802,54
Muut rahoituskulut 0,00 -3 603,64 -40,35 -4 730,95

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 27 716,26 3 001,24
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 27 716,26 3 001,24
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 27 716,26 3 001,24

Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,06 % 0,29 %
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 1,06 % 0,29 %
Voitto, % 0,71 % 0,08 %
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Liikelaitoksen tuloslaskelman tunnusluvut

Sijoitetun pääoman tuotto, %

= 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kuntayhtymälle maksetut korko-
kulut + Muille maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma
+ Sijoitettu korollinen vieras pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset).

Korollinen vieras pääoma tarkoittaa liikelaitoksen taseen pitkä- ja lyhytaikaisen
vieraan pääoman eriä 1-5 (Joukkovelkakirjalainat, Lainat rahoitus- ja vakuutus-
laitoksilta, Lainat kuntayhtymältä, Lainat julkisyhteisöiltä, Lainat muilta luotonan-
tajilta). Myös ns. nollakorkoiset pitkäaikaiset lainat ovat sijoitettua pääomaa.

Tunnusluvun tase-erät lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvosta.

Tunnusluku kertoo liikelaitokseen sijoitetun pääoman tuoton eli mittaa liikelaitok-
sen suhteellista kannattavuutta. Tunnusluvun vertailtavuutta liikelaitosten kes-
ken voi heikentää se, että pysyvien vastaavien hyödykkeiden kirjanpitoarvo saat-
taa poiketa olennaisesti käyvästä arvosta.

Kuntayhtymän sijoittaman pääoman tuotto, %

= 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kuntayhtymälle maksetut korko-
kulut + Korvausperuspääomasta) / (Oma pääoma + Lainat kuntayhtymältä +
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)

Myös ns. nollakorkoiset pitkäaikaiset lainat kuntayhtymältä otetaan tunnuslu-
vussa sijoitettuna pääomana huomioon.

Tunnusluvun tase-erät lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona.

Tunnusluku kertoo kuntayhtymän liikelaitokseen sijoittaman pääoman tuoton.
Kuntayhtymän sijoittaman pääoman tuottoprosentti ei ole sama asia kuin kor-
vaus peruspääomasta tai sisäinen lainakorko, koska sijoitetun pääoman tuotto-
prosentin laskennassa otetaan mainittujen erien lisäksi huomioon myös yli-/ali-
jäämäerät sekä poistoero ja vapaaehtoiset varaukset.

Voitto, %

= 100 * (Yli-/alijäämä ennen varauksia / Liikevaihto)

Tunnusluku kertoo, kuinka suuren prosentuaalisen osuuden liikelaitoksen yli-/ali-
jäämä ennen varauksia ja veroja muodostaa liikevaihdosta. Jos prosenttiluku on
negatiivinen, liikelaitoksen toiminta on tappiollista
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Rahoituslaskelma

2020 2019
Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä (-alijäämä) 31 319,90 7 732,19
Poistot ja arvonalentumiset 1 571 075,07 1 469 365,74
Rahoitustuotot ja -kulut -3 603,64 -4 730,95

1 598 791,33 1 598 791,33 1 472 366,98 1 472 366,98

Investointien rahavirta
Investointimenot -1 709 373,47 -1 690 679,00
Rahoitusosuudet inv.menoihin 4 840,00 -1 704 533,47 0,00 -1 690 679,00

Toiminnan ja investointien rahavirta -105 742,14 -218 312,02

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta 1 136 355,67 1 127 119,40
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta -870 612,65 265 743,02 -792 010,90 335 108,50

Muut maksuvalmiuden muutokset
Saamisten muutos kuntayhtymältä -427 342,96 115 799,27
Saamisten muutos muilta 240 399,40 -352 837,04
Korottomien velkojen muutos muilta 26 942,68 -160 000,88 120 241,29 -116 796,48

105 742,14 218 312,02
Rahoituksen rahavirta

Rahavarojen muutos 0,00 0,00

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12. 0,00 0,00
Rahavarat 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, € -1 202 302,34 -1 206 599,76
Investointien tulorahoitus, % 93,80 87,09
Laskennallinen lainanhoitokate 4,10 4,11
Lainanhoitokate 1,83 1,85
Quick ratio 1,29 1,26
Current ratio 1,29 1,26

LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT
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Liikelaitoksen rahoituslaskelman tunnusluvut

INVESTOINNIT

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, €

Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo
tunnusluku, jonka positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon
rahavirran jää netto-antolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvista-
miseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudu-
taan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla
lisää lainaa.

Toiminnan ja investointien rahavirta –välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän
edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen
toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä
viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen.  Toiminnan ja investoin-
tien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

Investointien tulorahoitus, %

= 100 *(Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset
- Tuloverot) / Investointien omahankintameno

Investointien tulorahoitus % -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien oma-
hankintamenosta on rahoitettu varsinaisella tulorahoituksella (ilman satunnaisia
tuloja). Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on
jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkei-
den myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä.

Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointi-
menoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

Lainanhoito

Lainanhoitokate
= (Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset +
Korkokulut - Tuloverot) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)

Lainanhoitokate kertoo liikelaitoksen tulorahoituksen riittävyyden vieraan pää-
oman korkojen ja lyhennysten maksuun. Jos liikelaitoksen lainakannasta enem-
män kuin 20 % on kertalyhenteisiä lainoja, otetaan lyhennyksen määräksi tun-
nuslukua laskettaessa laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan jakamalla
edellä mainittu lainakanta 31.12 kahdeksalla.

Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun
tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisä-
lainaa, realisoimaan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja.

Luotettavan kuvan liikelaitoksen lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnus-
lukua useamman vuoden jaksolla. Liikelaitoksen lainanhoitokyky on hyvä, kun
tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun tun-
nusluvun arvo jää alle yhden.
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Maksuvalmius

Kassan riittävyys (pv)

= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella
Liikelaitoksen maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnus-
luku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa liikelaitoksen
rahavaroilla. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankki-
saamiset. Liikelaitoksilla tunnuslukuun voi vaikuttaa mm. yhdystilin käyttö. Liike-
laitoksen ja keskuskassan välinen yhdystili esitetään taseryhmässä Saamiset
kuntayhtymältä, jolloin liikelaitoksilla ei ole välttämättä lainkaan omia rahavaroja.
Kassasta maksut kootaan seuraavista liikelaitoksen tilikauden tuloslaskelman ja
rahoituslaskelman eristä:

Tuloslaskelmasta:
Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Liiketoiminnan muut kulut

7 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys
Korkokulut kuntayhtymälle
Rahoituslaskelmasta:
Investointimenot
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kuntayhtymälle

Quick ratio

= (Rahat ja pankkisaamiset + Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset) /
(Lyhytaikainen vieras pääoma – Saadut ennakot)

Quick ratio eli maksuvalmiussuhde kertoo, miten hyvin lyhytaikaisesti sidotuilla
varoilla pystytään kattamaan lyhytaikaiset velat. Tunnuslukua voidaan vertailla
vain saman toimialan liikelaitosten kesken. Tunnusluvun luokitusasteikko: hyvä:
yli 1, tyydyttävä: 0,5-1, heikko: alle 0,5.

Current ratio

= (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja
pankkisaamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma – Saadut ennakot)

Current ratio eli käyttöpääomasuhde kertoo nopeakiertoisen omaisuuden ja no-
peakiertoisten velkojen suhteen. Tunnuslukua voidaan parhaiten vertailla saman
toimialan liikelaitosten kesken, mutta se sopii quick ratio -tunnuslukua paremmin
myös eri toimialojen yritysten vertailuihin. Tunnusluvun luokitusasteikko: hyvä:
yli 2, tyydyttävä: 1-2, heikko: alle 1.
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Tase
2020 2019

VASTAAVAA

 PYSYVÄT VASTAAVAT 1 743 266,16 1 609 807,76

 Aineelliset hyödykkeet 1 743 266,16 1 609 807,76
 Koneet ja kalusto 1 743 266,16 1 609 807,76

 VAIHTUVAT VASTAAVAT 1 807 025,65 1 620 082,09

 Saamiset 1 807 025,65 1 620 082,09

Lyhytaikaiset saamiset 1 807 025,65 1 620 082,09
 Myyntisaamiset 294 160,29 592 268,80
 Saamiset kuntayhtymältä 1 374 869,21 947 526,25
 Muut saamiset 137 996,15 80 287,04

VASTAAVAA YHTEENSÄ 3 550 291,81 3 229 889,85

VASTATTAVAA

 OMA PÄÄOMA 12 321,42 -15 394,84
 Edellis ten tilikausien yli-/alijäämä -15 394,84 -18 396,08
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 27 716,26 3 001,24

 VIERAS PÄÄOMA 3 537 970,39 3 245 284,69
 Pitkäaikainen 2 140 753,97 1 963 425,26

 Lainat kuntayhtymältä 2 140 753,97 1 963 425,26

Lyhytaikainen 1 397 216,42 1 281 859,43
 Lainat kuntayhtymiltä 959 026,96 870 612,65
 Saadut ennakot 233,32 0,00
 Ostovelat 392 136,89 349 082,21
 Siirtovelat 45 819,25 62 164,57

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3 550 291,81 3 229 889,85

TASEEN TUNNUSLUVUT
Omavaraisuusaste, % 0,35% -0,48%
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 90,91% 84,24%
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % 90,91% 84,24%
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 € 12 -15
Lainakanta 31.12., 1000 € 3 100 2 834
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Liikelaitoksen taseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste, %

= 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma
– Saadut ennakot)

Kaavassa koko pääoma tarkoittaa taseen vastattavien loppusummaa. Omava-
raisuusaste mittaa liikelaitoksen vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen
kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä.

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot

Tunnusluku kertoo kuinka paljon liikelaitoksen käyttötuloista tarvittaisiin vieraan
pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluvun osoittajaan merkitään tarkasteluvuo-
den tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla. Käyt-
tötulot muodostuvat tilikauden liikevaihdosta, liiketoiminnan muista tuotoista
sekä tuesta ja avustuksesta kuntayhtymältä.

Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tun-
nusluku liikelaitosten välisessä vertailussa, koska pysyvien vastaavien hyödyk-
keiden ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon.

Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdol-
lisuudet liikelaitoksella on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä)

= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Luku osoittaa, paljonko liikelaitoksella on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien
liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tule-
vina vuosina.

Lainakanta 31.12.

= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat + Ko-
rottomat velat Kuntayhtymältä)

Liikelaitoksen lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakan-
taan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla,
osto-, siirto- ja muilla veloilla sekä korottomilla veloilla kuntayhtymiltä. Jotta lai-
nakanta voitaisiin laskea suoraan toimintakertomukseen otetusta taseesta, ei
mainittuihin vähennettäviin eriin tule kirjanpidossa merkitä korollisia lainoja.

Lainasaamiset 31.12.

= Sijoitukset merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset.

Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kuntayh-
tymän omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen.
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Tilinpäätöksen liitetiedot

Taseen vastaavien liitetiedot

Muuttuneet tiedot edellisen tilikauden tietoihin

Apuvälinekeskus liikelaitoksen vertailutiedot muuttuneet edelliseltä tilikaudelta
esitettyihin tietoihin verrattaessa. Muutos johtuu alv-erosta 36 132,47, jonka kor-
jaus ei ehtinyt liikelaitoksen tilinpäätökseen.

Muutoksen vaikutus taseen vertailutietoihin:

Taseen loppusumma vuoden 2019 tilinpäätöksessä 3 266 022,32, nyt vertailu-
tiedoissa 3 229 889,85

Taseen Muut saamiset vuoden 2019 tilinpäätöksessä 116 419,51, nyt vertailu-
tiedoissa 80 287,04

Taseen Muut velat vuoden 2019 tilinpäätöksessä 36 132,47, nyt
 vertailutiedoissa 0,00

Omavaraisuusaste, % vuoden 2019 tilinpäätöksessä 0,47, nyt vertailutiedoissa
 0,48

Suhteellinen velkaantuneisuus % vuoden 2019 tilinpäätöksessä 85,17, nyt ver-
tailutiedoissa 84,24

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista % vuoden 2019 tilinpäätöksessä
 85,17, nyt 84,24

Muutoksen vaikutus rahoituslaskelman vertailutietoihin

Quick ratio vuoden 2019 tilinpäätöksessä 1,21, nyt vertailutiedoissa 1,26
Current ratio vuoden 2019 tilinpäätöksessä 1,21, nyt vertailutiedoissa 1,26

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Pysyvien vastaavien poistot lasketaan valtuuston vahvistaman poistosuunnitel-
man mukaisesti kolmen (3) vuoden poistoaikaa. Poistot kertyvät irtaimiston pois-
toista. Kuntayhtymässä noudatetaan tasapoistomenetelmää.

Rahoitusomaisuus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköi-
seen arvoon.
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Tuloslaskelman liitetiedot

Toimintatuottojen erittely

Toimintatuotot 2 020 2 019

Myyntituotot jäsenkunnilta 1 787 801,69 1 572 283,04
Sisäiset myyntituotot 2 100 278,76 2 280 313,11
Toimintatuotot yhteensä 3 888 080,45 3 852 596,15
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Taseen vastattavien liitetiedot

Pysyvät vastaavat
2020 2019

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto Koneet ja kalusto
Poistamaton hankintameno 1.1. 1 609 807,76 1 388 494,50
Lisäykset tilikauden aikana 1 709 373,47 1 690 679,00
Vähennykset tilikauden aikana -4 840,00 0,00
Hankintameno 31.12. 3 314 341,23 3 079 173,50
Tilikauden poisto 1 571 075,07 1 469 365,74

Kirjanpitoarvo 31.12. 1 743 266,16 1 609 807,76

Oma pääoma 2020 2019

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1. -15 394,84 -18 396,08
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12. -15 394,84 -18 396,08

Tilikauden ali-/ylijäämä 27 716,26 3 001,24

Oma pääoma yhteensä 12 321,42 -15 394,84

Lyhytaikaiset siirtovelat
2020 2019

Lomapalkkajaksotus 45 819,25 62 164,57

Siirtovelat 45 819,25 62 164,57
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Henkilöstöä koskevat liitetiedot

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

2020 2019

Koko henkilöstö 7,0 7,0

Henkilöstökulut

2020 2019

Palkat 230 300,50 225 141,59
Sairausvakuutus- ja tapaturmakorvaukset-298,45 0,00
Kokouspalkkiot 2 580,00 4 519,75
Eläkekulut 39 946,71 40 302,69
Muut henkilösivukulut 7 836,15 7 346,73
Henkilöstökulut yhteensä 280 364,91 277 310,76
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6.1.4 Apuvälinekeskusliikelaitoksen vaikutus kuntayhtymän talouteen

LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNTAYHTYMÄN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMISEEN

Ky:n
tuloslaskelmaosa
toteutumis-vertailussa

Liikelaitosten
tuloslaskelma-
osa

Eliminoinnit
Kuntayhtymä

Eliminoinnit
Liikelaitos

Ky:n tuloslaskelma
tilinpäätöksessä

Toimintatuotot
Myyntituotot

Ulkoiset 225 874 881,98 1 787 801,69 227 662 683,67
Sisäiset LL 2 100 278,79 2 100 278,76 -2 100 278,79 -2 100 278,76 0,00
Sisäiset ky 63 829 158,48 -63 829 158,48 0,00

Maksutuotot 8 205 839,07 8 205 839,07
Tuet ja avustukset 6 507 077,95 3 232,00 6 510 309,95
Muut toimintatuotot 5 349 281,77 5 349 281,77

Toimintakulut
Henkilöstökulut -102 440 867,74 -280 364,91 -102 721 232,65
Palvelujen ostot 0,00

Ulkoiset -92 966 623,61 -173 002,28 -93 139 625,89
Sisäiset LL -241 874,24 -241 874,24 241 874,24 241 874,24 0,00
Sisäiset ky -67 545 967,55 67 545 967,55 0,00

Aineet ja tarv ikkeet ja tavarat -27 769 672,90 -1 567 728,50 -29 337 401,40
Muut toimintakulut -3 742 788,02 -25 947,55 -3 768 735,57
Toimintakate 17 158 723,98 1 602 394,97 1 858 404,52 -1 858 404,52 18 761 118,95

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot

Ulkoiset 16 344,40 16 344,40
Sisäiset LL 3 603,64 -3 603,64 0,00

Muut rahoitustuotot 752 868,56 752 868,56
Korkokulut 0,00

Ulkoiset -147 313,91 0,00 -147 313,91
Sisäiset LL -3 603,64 3 603,64 0,00

Muut rahoituskulut -13 128,02 0 -13 128,02
Vuosikate 17 771 098,65 1 598 791,33 1 854 800,88 -1 854 800,88 19 369 889,98

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelmanmukaiset poistot -9 711 508,20 -1 571 075,07 -11 282 583,27
Lisäpoistot -2 000 000,00 -2 000 000,00

Tilikauden tulos 6 059 590,45 27 716,26 1 854 800,88 -1 854 800,88 6 087 306,71
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LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNTAYHTYMÄN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMISEEN

Ky:n osarahoitus-
laskelma

Liikelaitoksen
rahoitus-laskelma Eliminoinnit ky Eliminoinnit LL

Kunnan rahoitus-
laskelma
tilinpäätöksessä

Toiminnan rahavirta
Tulorahoitus

Vuosikate 17 771 098,65 1 598 791,33 1 854 800,88 -1 854 800,88 19 369 889,98
Tulorahoituksen korjauserät -3 672 086,37 -3 672 086,37

Investointien rahavirta
Investointimenot -17 451 165,34 -1 709 373,47 -19 160 538,81
Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 410 221,52 4 840,00 1 415 061,52
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot1 357 853,57 1 357 853,57

Varsinaisen toiminnan ja investointien nkv . -584 077,97 -105 742,14 1 854 800,88 -1 854 800,88 -689 820,11

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten vähennykset 76 922,00 76 922,00
Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys ky :ltä 1 136 355,67 -1 136 355,67
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 20 000 000,00 20 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys  ky :lle -870 612,65 870 612,65
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -11 911 028,80 -11 911 028,80

Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos -14 137,24 -14 137,24
Vaihto-omaisuuden muutos -566 699,23 -566 699,23

Pitkäaik.lainas. lisäys liikelaitokselle -1 136 355,67 1 136 355,67 0,00
Lyhytaik.lainas. vähennys
liikelaitokselta 870 612,65 -870 612,65 0,00
Saamisten muutos ky :ltä 0,00 -427 342,96 427 342,96 0,00
Saamisten muutos -3 457 771,29 240 399,40 -3 217 371,89
Korottomien velkojen muutos
liikelaitokselle 427 342,96 -427 342,96 0,00
Korottomien velkojen muutos -695 726,24 26 942,68 -668 783,56

Rahoituksen rahav irta 3 593 159,14 105 742,14 -161 599,94 161 599,94 3 698 901,28

Rahavarojen muutos 3 009 081,17 0,00 1 693 200,94 -1 693 200,94 3 009 081,17

Rahavarojen muutos 3 009 081,17 0,00 3 009 081,17
Rahavarat 31.12. 18 978 894,30 0,00 18 978 894,30
Rahavarat 1.1. 15 969 813,13 0,00 15 969 813,13

Vientiselitteet eliminointikirjauksille:
Kuntayhtymän tuloslaskelmaosa: Liikelaitoksen tuloslaskelmaosa:
Sisäistset myy ntituotot  liikelaitokselta -241 874,24 Sisäiset myy ntituotot kuntay htymältä -2 100 278,76
Sisäiset palv elujen ostot liikelaitokselta 2 100 278,76 Sisäisten palv elujen ostot kuntay hty mältä 241 874,24
Sisäinen korko liikelaitokselta -3 603,64 Sisäinen korko kuntay htymälle 3 603,64

1 854 800,88 -1 854 800,88
Kuntayhtymän rahoituslaskelmaosa: Liikelaitoksen rahoituslaskelmaosa:
Uusi laina liikelaitokselle 1 136 355,67 Uusi laina kuntay hty mältä -1 136 355,67
Lainan ly henny s liikelaitokselta -870 612,65 Ly henny s kuntay hty mälle lainasta 870 612,65
Sisäisten v elkojen lisäy s liikelaitokselle -427 342,96 Sisäisten saamisten lisäy s kuntay htymältä 427 342,96

-161 599,94 161 599,94
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6.1.5 Tilikauden tuloksen käsittely

Johtokunta esittää, että liikelaitoksen ylijäämä 27 716,26  euroa siirretään taseeseen
tilikauden yli- ja alijäämätilille

6.1.6 Tilinpäätöksen allekirjoittaminen

Hämeenlinnassa 18.2.2021

______________________________         _______________________________
Anitta Vainio        Rauno Lehtonen

_______________________________         _______________________________
Riku Bitter        Ville Viitanen

_______________________________         _______________________________
Satu Hietanen        Päivi Kallio

_______________________________ _______________________________
Minna Lax       Tero Pitkämäki

Tilinpäätösmerkintä

Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen.

Hämeenlinnassa _____päivänä_______________2021

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö
Minna Ainasvuori JHT, HT
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6.2. Muut eriytetyt laskelmat

Eriytetyissä laskelmissa esitetään tuloslaskelmat sairaanhoitopiirin yksiköiltä, jotka toimivat
kilpailutilanteessa markkinoilla.

6.2.1 Kahvio

Hämeenlinnan sairaalan kahvio myy palveluja henkilökunnalle, potilaille ja ulkopuolisille asi-
akkaille.

6.2.2 Sihteerityön yksikkö

Sihteerityön yksikkö myy palveluja pääosin sairaanhoitopiirin sisäisesti. Ulkoista myyntiä on
vuonna 2020 ollut Sydänsairaala Oy:lle ja Fimlab Oy:lle.

KAHVIOTOIMINTA
Alkuperäinen

TA 2020
TA-muutokset Muutettu TA

2020
TP 2020 Poikkeama

Tuloarviot ja määrärahat Tyhjä rivi
Myyntituotot 876 000 876 000 764 301 -111 699
Tuet ja avustukset 569 569

Toimintatuotot 876 000 876 000 764 870 -111 130
Henkilöstökulut -262 200 -262 200 -247 800 14 400
Palvelujen ostot -109 300 -109 300 -100 906 8 394
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -413 000 -413 000 -400 775 12 225
Muut toimintakulut -76 000 -76 000 -107 992 -31 992

Toimintamenot -860 500 -860 500 -857 473 3 027
josta sisäiset 0 0 -90 -90
Toimintakate (netto) 15 500 15 500 -92 604 -108 104
josta sisäiset 0 0 -90 -90

Tyhjä rivi
Laskennalliset kustannukset Tyhjä rivi

Poistot ja arvonalentumiset -13 000 -13 000 -14 521 -1 521
Vyörytyskulut -242 193 -242 193 0 242 193

Tyhjä rivi 0
Tilikauden yli-/alijäämä -239 693 0 -239 693 -107 124 132 569

Tyhjä rivi Tyhjä rivi

SIHTEERITYÖN YKSIKKÖ
Alkuperäinen

TA 2020
TA-muutokset Muutettu TA

2020
TP 2020 Poikkeama

Tuloarviot ja määrärahat
Myyntituotot 5 019 056 5 019 056 4 918 896 -100 160
Tuet ja avustukset 0 0 51 599 51 599
Muut toimintatuotot 0 0 327 327

Toimintatuotot 5 019 056 5 019 056 4 970 822 -48 234
josta sisäiset 4 639 056 4 639 056 4 532 688 -106 368

Henkilöstökulut -4 981 000 -4 981 000 -4 896 556 84 444
Palvelujen ostot -144 015 -144 015 -50 672 93 343
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -30 000 -30 000 -31 600 -1 600
Muut toimintakulut -2 000 -2 000 -43 1 957

Toimintamenot -5 157 015 -5 157 015 -4 978 871 178 144
josta sisäiset -15 -15 -10 5
Toimintakate (netto) -137 959 -137 959 -8 049 129 910
josta sisäiset 4 639 041 4 639 041 4 532 678 -106 363

Toimintakate ulkoinen -4 777 000 -4 777 000 -4 540 727 236 273

Laskennalliset kustannukset
Muut laskennalliset kustannukset 137 957 0 137 957 137 956 -1
Vyörytystuotot 1 044 001 1 044 001 1 044 000 -1
Vyörytyskulut -906 044 -906 044 -906 044 0

Tilikauden yli-/alijäämä -2 0 -2 129 907 129 909
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6.2.3 Sairaalahuolto

Sairaalahuolto myy palveluja pääosin sairaanhoitopiirin sisäisesti. Ulkoista myyntiä on
vuonna 2020 ollut Sydänsairaala Oy:lle, Palmia Oy:lle, Päijät-Hämeen tekstiilihuolto Oy:lle,
Terveystalo Oy:lle ja Fimlab Oy:lle.

6.4.2 Tekniset palvelut, terveyskeskus

Sairaanhoitopiiri tuottaa tekniset palvelut Hämeenlinnan terveyskeskukselle yhteistoiminta-
sopimuksen perusteella.

SAIRAALAHUOLTO
Alkuperäinen

TA 2020
TA-muutokset Muutettu TA

2020
TP 2020 Poikkeama

Tuloarviot ja määrärahat
Myyntituotot 448 000 448 000 457 317 9 317
Tuet ja avustukset 15 000 15 000 321 847 306 847
Muut toimintatuotot 0 0 40 000 40 000

Toimintatuotot 463 000 463 000 819 164 356 164
josta sisäiset 114 622 114 622

Henkilös tökulut -4 869 200 -4 869 200 -5 029 152 -159 952
Palvelujen ostot -44 058 -44 058 -16 301 27 757
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -85 000 -85 000 -53 990 31 010
Muut toimintakulut -170 000 -170 000 -185 516 -15 516

Toimintamenot -5 168 258 -5 168 258 -5 284 958 -116 700
josta sisäiset -58 -58 -359 -301
Toimintakate (netto) -4 705 258 -4 705 258 -4 465 794 239 464
josta sisäiset -58 -58 114 262 114 320

Laskennalliset kustannukset
Poistot ja arvonalentumiset -5 000 -5 000 0 5 000
Muut laskennalliset kustannukset 4 710 263 0 4 710 263 4 538 326 -171 937
Vyörytystuotot 5 501 850 5 501 850 5 329 913 -171 937
Vyörytyskulut -791 587 -791 587 -791 587 0

Tilikauden yli-/alijäämä 5 0 5 72 532 72 527

TEKNISET PALVELUT, tk
Alkuperäinen

TA 2020
TA-muutokset Muutettu TA

2020
TP 2020 Poikkeama

Tuloarviot ja määrärahat
Myyntituotot 972 000 972 000 986 406 14 406
Tuet ja avustukset 0 0 3 273 3 273
Muut toimintatuotot 1 000 1 000 4 380 3 380

Toimintatuotot 973 000 973 000 994 059 21 059
Henkilöstökulut -430 100 -430 100 -444 119 -14 019
Palvelujen ostot -171 000 -171 000 -215 836 -44 836
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -137 000 -137 000 -111 341 25 659
Muut toimintakulut -115 000 -115 000 -118 744 -3 744

Toimintamenot -853 100 -853 100 -890 040 -36 940
Toimintakate (netto) 119 900 119 900 104 019 -15 881
josta sisäiset 0 0 0 0

Laskennalliset kustannukset
Muut laskennalliset kustannukset -148 555 0 -148 555 -148 557 -2
Vyörytyskulut -148 555 -148 555 -148 557 -2

Tilikauden yli-/alijäämä -28 655 0 -28 655 -44 538 -15 883
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7 Tilinpäätöksen allekirjoittaminen

Hämeenlinnassa ___________päivänä____________2021

_______________________________         _______________________________
Kaija-Leena Savijoki        Kari Kaistinen

_______________________________         _______________________________
Jouko Haonperä        Riku Bitter

_______________________________         _______________________________
Kirsti Suoranta        Rauno Kurki

_______________________________         _______________________________
Merja Taponen        Sakari Raiskio

_______________________________         _______________________________
Riitta Romu        Päivi Sieppi

_______________________________         _______________________________
Vesa Mäkinen        Seppo Ranta

8 Tilinpäätösmerkintä

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen

Hämeenlinnassa               päivänä_____              2021

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö
Minna Ainasvuori JHT, HT
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LIITTEET

Liite 1 Kuntayhtymän toimielimet ja organisaatio

VALTUUSTO, 31 jäsentä

Puheenjohtaja Mauri Ojamäki Hämeenlinna
I varapuheenjohtaja Päivi Kankaanmäki Hämeenlinna
II varapuheenjohtaja Pentti Mansikkamäki Forssa

Kunta Asukasluku Varsinaiset jäsenet Varajäsenet
31.12.2019

Forssa 16 901 Pentti Mansikkamäki
lääketieteen lis.

Eero Hirvikoski

Sirkka-Liisa Ilvonen
eläkeläinen

Suvi Aaltonen

Emmi Lintonen
optikko

Tarja Rajahalme-Tahvanainen
palveluohjaaja

Hattula 9 422 Matti Hämäläinen
yrittäjä, markkinointipäällikkö

Ville Viitanen
ensihoitaja

Jaana Laine
yrittäjä

Ari Sarusto

Matti Puotila
agronomi

Pete Herranen

Hausjärvi 8 260 Outi Miettunen Satu Hietanen

Marko Ruottu
edustaja

Risto Tiippana

Jari Mäkinen
työpäällikkö

Kari Masalin

Humppila 2 184 Eevastiina Perälä Reetta Koskinen

Timo Nikkanen Jorma Andersson

Hämeenlinna 67 633 Mauri Ojamäki
eläkeläinen

Päivi Kankaanmäki

Veli-Matti Risku

Pia-Nina Mohr
fysioterapeutti, yrittäjä

Pekka Arvio Juha Tuomi
apulaisylihammaslääkäri toimitusjohtaja, nuohoojamestari

Sara Syyrakki
eläinlääkäri

Anna Koskela

Janakkala 16 413 Helena Puistola
lehtori

Isto Pihkala
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Eeva Salmela
nuoriso-ohjaaja, lastenhoitaja

Anne Heikkinen

Marko Ahtiainen
advisor, yritysagentti

Tomi Pohjantähti

Jokioinen 5 133 Charlotte Nummenranta
metallityöntekijä

Ursula Mansikka

Eija Huhtala
teurastamotyöntekijä

Leena Puura
sairaanhoitaja AMK laboratorioteknikko

Loppi 7 828 Heli Lehtilä
yrittäjä, opettaja

Kristiina Tuohimaa-Salminen

Kari Vida

Satu Pirttilä
sosionomi AMK, diakoni

Karoliina Saari Eeva Pyhälammi
hoitotyön johtaja toiminnanjohtaja

Riihimäki 28 793 Juha Eronen
kuljetuspäällikkö

Kari Julen

Tessa Saarinen

Timo Rintakoski
myynti-insinööri

Anne Kujala Silja Nurmi
henkilöstöpäällikkö

Sari Lukkaroinen Anne Lindgren
lähihoitaja

Tammela 6 015 Sari Kaakinen Leena Vehmas

Tapio Leino Kati Leino
myyjä

Ypäjä 2 343 Jukka Aaltonen
huoltomies

Terhi Löfstedt

Pasi Kaunisto
kirvesmies

Sari Airo
aluepäällikkö, agrologi

YHTEENSÄ 170 925

Valtuusto kokoontui kolme kertaa ja käsitteli 51 asiaa. Sihteerinä toimi hallintojohtaja Miia Luukko.



130

HALLITUS, 11 jäsentä

Varsinaiset jäsenet Varajäsenet

Puheenjohtaja Kaija-Leena Savijoki Hämeenlinna Sari Rautio Hämeenlinna
KM, erityisopettaja, luokan-
opettaja

Varapuheenjohtaja Kari Kaistinen Riihimäki Janne Kankaantähti Riihimäki
toimitusjohtaja myyjä

Jäsenet Jouko Haonperä Forssa Sari Kortepohja Jokioinen
VTM, eläkeläinen

Riku Bitter Riihimäki Aleksi Rautiainen Loppi
toimitusjohtaja

Kirsti Suoranta Hämeenlinna Mia Heinonen Hämeenlinna
erityisluokanopettaja tarjoilija

Rauno Kurki Janakkala Mikko Viskari Janakkala
liittosihteeri, eläkeläinen

Merja Taponen Janakkala Lissa Joensuu Riihimäki
FM, maa- ja metsätalousyrit-
täjä

lähihoitaja

Sakari Raiskio Jokioinen Simo Pärssinen Tammela
tutkija

Riitta Romu Riihimäki Suvi Aaltonen Forssa
varhaiskasvatuksen palve-
luohjaaja

työllisyydenhoidon pääl-
likkö

Päivi Sieppi
ympäristöneuvontapäällikkö

Hämeenlinna Airi Raitaranta
asiantuntija

Hämeenlinna

Vesa Mäkinen Hämeenlinna Tauno Lahtinen Hämeenlinna
palvelupäällikkö eläkeläinen (konstaa-

peli evp)

Hallitus kokoontui 13 kertaa ja käsitteli 214 asiaa. Esittelijänä toimi sairaanhoitopiirin johtaja Seppo
Ranta ja sihteerinä hallintojohtaja Miia Luukko.
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TARKASTUSLAUTAKUNTA, 5 jäsentä

Varsinaiset jäsenet Varajäsenet

Puheenjohtaja Matti Hämäläinen Hattula Matti Eroaho Hämeenlinna
yrittäjä, markkinointipääl-
likkö

Varapuheenjohtaja Pekka Arvio Hämeenlinna Juha Tuomi Hämeenlinna
apulaisylihammaslääkäri toimitusjohtaja, nuo-

hoojamestari

Jäsenet Ritva Aho Forssa Marja Widen Jokioinen
painatussihteeri, eläke-
läinen

vakuutussihteeri, elä-
keläinen

Aira Suikki Humppila Kaija Romppainen Humppila

Heikki Koskela Hämeenlinna Martti Leppälä Hämeenlinna
maanviljelijä, eläkeläinen

Tilintarkastajana tilikaudella 2019 - 2020 toimi BDO Audiator Oy vastuunalaisena tilintarkastajanaan
JHT, HT Minna Ainasvuori. Vastuunalainen tilintarkastaja toimi tarkastuslautakunnan sihteerinä.

APUVÄLINEKESKUSLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, 7 jäsentä

Varsinaiset jäsenet Varajäsenet

Puheenjohtaja Minna Lax Jokioinen Hilkka Vanne Ypäjä
opettaja

Varapuheenjohtaja Riku Bitter Riihimäki Aleksi Rautiainen Loppi
toimitusjohtaja

Jäsenet Ville Viitanen Hattula Tomi Lehtonen Janakkala
ensihoitaja

Satu Hietanen Hausjärvi Kirsi Räisänen
sairaanhoitaja

Anitta Vainio
osastonhoitaja

Päivi Kallio
osastonhoitaja

Rauno Lehtonen
controller

Forssa

Riihimäki

Hämeenlinna

Arto Honkala
va. perusterveyden-
huollon palvelu-
aluejohtaja

Olli Huuskonen
johtajaylilääkäri

Jaana Hirva
palvelukoordinaattori

Forssa

Riihimäki

Hämeenlinna





Johtoryhmien kokoonpanot 31.12.2020

Strategiajohtoryhmä

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

Sairaanhoitopiirin yhtymäjohtoryhmään kuului edellisten lisäksi:

hallintoylilääkäri, Grönlund Juhani
tekninen johtaja, Vuorijärvi Ville
tulosalueylilääkäri, Palomäki Ari
va. tulosalueylilääkäri, Kallio Kati
tulosalueylilääkäri, Kortelainen Kati
tulosalueylihoitaja, Ottman-Salminen Mirja
tulosalueylihoitaja, Koljonen Marja
tulosalueylihoitaja, Metsälä Jaana

Palvelutuotannon johtoryhmä

johtajaylilääkäri, puheenjohtaja, Järvelä Sally
kehittämispäällikkö, sihteeri, Narsakka Hanna
johtajaylihoitaja, Leino Kirsi
hallintoylilääkäri, Grönlund Juhani
tulosalueylilääkäri, Palomäki Ari
va. tulosalueylilääkäri, Kallio Kati
tulosalueylilääkäri, Kortelainen Kati
perusterveydenhuollon ylilääkäri, Merivuori Tiina
tulosalueylihoitaja, Ottman-Salminen Mirja
tulosalueylihoitaja, Kojlonen Marja
tulosalueylihoitaja, Metsälä Jaana
ylihoitaja, Andersson-Tapio Susanne
vs. hoidollisten tukipalvelujen päällikkö, Göransson Niina
henkilöstön edustaja, Järvinen Piritta
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Tulosalueiden johtoryhmät
Operatiivinen tulosalue

tulosalueylilääkäri, puheenjohtaja, Kortelainen Kati
tulosalueylihoitaja, Ottman-Salminen Mirja
tulosyksikköjohtaja, röntgenyksikkö, Yli-Ollila Heikki
ylilääkäri, leikkaus- ja toimenpideyksikkö, Puolakka Risto
ylilääkäri, vatsaelinkirurgia, Lyytinen Ilana
ylilääkäri, ortopedia, Laurila Jussi
ylilääkäri, synnytys- ja naistentaudit, Silventoinen Sari
vs. ylihoitaja, osastotoiminnot, Moilanen Heini
osastonhoitaja, sihteeri, Pohjolainen-Lahtinen Elina
osastonhoitaja, Myllys Sirpa
henkilöstön edustaja, Penttilä Outi

Konservatiivinen tulosalue

tulosalueylilääkäri, puheenjohtaja, Palomäki Ari
tulosalueylihoitaja, sihteeri, Koljonen Marja
ylilääkäri, fysiatria, Kallio Juha
ylilääkäri, neurologia, Alapirtti Tiina
va. ylilääkäri, sisätaudit, Moisio Piia
ylilääkäri, lastentaudit, Tomminen Arja
osastonhoitaja, Henriksson Eila
vs. ylihoitaja, osastotoiminnot, Moilanen Heini
henkilöstön edustaja, Vinnari Satu

Psykiatrian tulosalue

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

Tukipalvelujen tulosalue

talous- ja tukipalvelujohtaja, puheenjohtaja, Pitkämäki Tero
laskentapäällikkö, sihteeri, Pohjavirta Terhi
vs. hoidon tukipalvelujen päällikkö, Göransson Niina
sihteerityön esimies, Göransson Niina
tekninen johtaja, Vuorijärvi Ville
henkilöstöjohtaja, Alaluusua Petri
materiaalipäällikkö, Vähämäki Päivi
ravitsemispäällikkö, Karp Heini
tietohallintojohtaja, Paananen Ari-Pekka
henkilöstön edustaja, Heino Eija
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Liite 2 Tulosalueiden toimintakertomukset

Yhtymähallinnon tulosalue

Ulkoiset tuotot ja kulut
YHTYMÄNHALLINON TULOSALUE

Alkuperäinen
TA 2020

TA-muutokset Muutettu TA
2020

TP 2020 Poikkeama

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatuotot 4 370 000 28 000 4 398 000 5 056 437 658 437

Myyntituotot 4 212 000 4 212 000 4 463 876 251 876
Tuet ja avustukset 5 000 28 000 33 000 352 394 319 394
Muut toimintatuotot 153 000 153 000 240 167 87 167

Toimintakulut -7 109 100 -51 000 -7 160 100 -4 140 394 3 019 707
Henkilöstökulut -2 466 200 -24 000 -2 490 200 -2 561 150 -70 950
Palvelujen ostot -3 984 900 -27 000 -4 011 900 -1 418 849 2 593 051
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -72 000 -72 000 -53 165 18 835
Vuokrat -138 000 -138 000 -71 730 66 270
Muut toimintakulut -448 000 -448 000 -35 499 412 501

Toimintakate -2 739 100 -23 000 -2 762 100 916 044 3 678 144

Vuosikate -2 739 100 -23 000 -2 762 100 914 946 3 677 046

Poistot ja arvonalentumiset -2 000 -2 000 0 2 000
Satunnaiset tuotot ja kulut 0

Tilikauden tulos -2 741 100 -23 000 -2 764 100 914 946 3 679 046

Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut
YHTYMÄHALLINNON TULOSALUE

Alkuperäinen
TA 2020

TA-muutokset Muutettu TA
2020

TP 2020 Poikkeama

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatuotot 4 370 000 28 000 4 398 000 5 071 671 673 671

Myyntituotot 4 212 000 4 212 000 4 479 110 267 110
Tuet ja avustukset 5 000 28 000 33 000 352 394 319 394
Muut toimintatuotot 153 000 153 000 240 167 87 167

Toimintakulut -7 109 100 -51 000 -7 160 100 -4 140 558 3 019 542
Henkilöstökulut -2 466 200 -24 000 -2 490 200 -2 561 150 -70 950
Palvelujen ostot -3 984 900 -27 000 -4 011 900 -1 419 013 2 592 887
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -72 000 -72 000 -53 165 18 835
Vuokrat -138 000 -138 000 -71 730 66 270
Muut toimintakulut -448 000 -448 000 -35 499 412 501

Toimintakate -2 739 100 -23 000 -2 762 100 931 113 3 693 213

Vuosikate -2 739 100 -23 000 -2 762 100 930 015 3 692 115

Poistot ja arvonalentumiset -2 000 -2 000 0 2 000

Tilikauden tulos -2 741 100 -23 000 -2 764 100 930 015 3 694 115

Vyörytyserät 2 741 006 2 741 006 2 717 505 -23 501
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Yhtymähallinnon toimintakertomus

Yhtymähallinnon tulosalueeseen kuuluvat luottamushenkilöhallinto, perusterveyden-
huollon yksikkö, kehittämisyksikkö, potilasasiamiesyksikkö, tietopalveluyksikkö ja hal-
lintopalvelut.

Yhtymähallinnon varsinainen operatiivinen toiminta kuvataan sairaanhoitopiirin johta-
jan katsauksessa, kuntayhtymän hallinnon muutosten kuvauksessa, asiakkuuskerto-
muksessa ja kehittämishankkeiden kuvauksessa.
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Operatiivinen tulosalue

Ulkoiset tuotot ja kulut
OPERATIIVINEN TULOSALUE

Alkuperäinen
TA 2020

TA-muutokset Muutettu TA
2020

TP 2020 Poikkeama

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatuotot 83 920 000 2 765 376 86 685 376 84 922 516 -1 762 860

Myyntituotot 79 508 000 1 969 376 81 477 376 80 084 023 -1 393 353
Maksutuotot 4 399 000 -632 000 3 767 000 3 901 597 134 597
Tuet ja avustukset 0 1 428 000 1 428 000 860 124 -567 876
Muut toimintatuotot 13 000 13 000 76 772 63 772

Toimintakulut -69 645 150 -1 506 000 -71 151 150 -71 949 671 -798 521
Henkilöstökulut -30 332 350 -1 290 000 -31 622 350 -32 061 251 -438 901
Palvelujen ostot -29 188 800 1 127 000 -28 061 800 -29 643 029 -1 581 229
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 033 000 -1 240 000 -11 273 000 -10 139 383 1 133 617
Vuokrat -73 000 -103 000 -176 000 -96 482 79 518
Muut toimintakulut -18 000 -18 000 -9 527 8 473

Toimintakate 14 274 850 1 259 376 15 534 226 12 972 845 -2 561 381

Vuosikate 14 274 850 1 259 376 15 534 226 12 972 633 -2 561 593

Poistot ja arvonalentumiset -2 172 500 -25 000 -2 197 500 -1 764 763 432 737

Tilikauden tulos 12 102 350 1 234 376 13 336 726 11 207 869 -2 128 857

Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut
OPERATIIVINEN TULOSALUE

Alkuperäinen
TA 2020

TA-muutokset Muutettu TA
2020

TP 2020 Poikkeama

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatuotot 127 159 758 2 765 376 129 925 134 130 547 807 622 673

Myyntituotot 122 747 758 1 969 376 124 717 134 125 709 314 992 180
Maksutuotot 4 399 000 -632 000 3 767 000 3 901 597 134 597
Tuet ja avustukset 0 1 428 000 1 428 000 860 124 -567 876
Muut toimintatuotot 13 000 13 000 76 772 63 772

Toimintakulut -104 764 421 -1 506 000 -106 270 421 -109 338 983 -3 068 562
Henkilöstökulut -30 332 350 -1 290 000 -31 622 350 -32 061 251 -438 901
Palvelujen ostot -64 308 071 1 127 000 -63 181 071 -67 032 341 -3 851 270
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 033 000 -1 240 000 -11 273 000 -10 139 383 1 133 617
Vuokrat -73 000 -103 000 -176 000 -96 482 79 518
Muut toimintakulut -18 000 -18 000 -9 527 8 473

Toimintakate 22 395 337 1 259 376 23 654 713 21 208 823 -2 445 890

Vuosikate 22 395 337 1 259 376 23 654 713 21 208 611 -2 446 102

Poistot ja arvonalentumiset -2 172 500 -25 000 -2 197 500 -1 764 763 432 737

Tilikauden tulos 20 222 837 1 234 376 21 457 213 19 443 848 -2 013 365

Vyörytyserät -19 765 466 -19 765 466 -19 765 456 10
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Operatiivisen tulosalueen toimintakertomus

Tulosalueylilääkäri Kati Kortelainen ja tulosalueylihoitaja Mirja Ottman-Salminen

Aluksi

Vuosi 2020 alkoi lupaavissa merkeissä ja hyvien tuottavuussuunnitelmien puitteissa.
Esimerkiksi Tekonivelsairaala Coxan käytön kustannukset kääntyivät laskuun tammi-
helmikuun osalta. Maaliskuun puolivälissä COVID-19 pandemian vuoksi kiireetön toi-
minta jouduttiin ajamaan nopeassa tahdissa tilapäisesti alas ja tekemään suunnitelmat
ja osin toteutukset tehohoitokapasiteetin kuusinkertaistamisesta viidestä paikasta kol-
meenkymmeneen. Tilaratkaisuiden lisäksi tämä vaati runsasta koulutusta ja etenkin
hoitajien uudelleen sijoittamista tehohoitokoulutukseen. Leikkaustoiminnan osittaista
sulkua jatkettiin henkilöstön vuosilomien vuoksi 27.9.2020 asti. Tällä pyrittiin varmista-
maan henkilökunnan riittävyys myös heinäkuun aikana, jolloin leikkaustoiminnassa on
ollut normaalisti laaja supistus. Varautumisen hintana on ollut hoidon saatavuuden
heikkeneminen. Päivystys- ja kiireelliset potilaat on pystytty hoitamaan tavoiteajassa,
mutta kiireettömien potilaiden hoidonsaatavuus on heikentynyt. Näitä jonoja on syksyn
ja talven aikana purettu ylitöinä ja Mehiläiseltä vuokratun leikkaussalin avulla tehok-
kaasti.

Asiakkaat – laadukas hoito, sinua kuunnellen

Vuosi 2020 oli haasteellinen vuosi asiakaspalautteen keräämiselle koronaepidemian
vuoksi. Alkukuukausien jälkeen HappyOrNot-laitteet poistettiin käytöstä ja paperilo-
makkeita ei jaettu asiakkaille. Saimme asiakaspalautetta sähköisiä kanavia pitkin mm.
www.khshp.fi-sivujen kautta ja erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa.

Takaisinsoitto 24/7 ja tekstiviesti – pilotointi silmätaudeilla ja kirurgian poliklinikalla.

Hoidon / tutkimusten saatavuus

Koko tulosalueella lähetteiden määrä laski 7,7% pandemiasta johtuen. Huhtikuussa
lähetteitä saapui vain n. 60% normaalista, toukokuussa se kääntyi nousuun ja palasi
edellisen vuoden tasolle syyskuussa. Lähetteiden lisääntymistä yli normaalitason ei
odotuksista huolimatta tapahtunut. Eniten lähetteet vähenivät korva-, nenä-, ja kurkku-
taudeilla (-14,6%), silmätaudeilla (-13,8%), lastenkirurgialla (- 10,1%) ja ortopedialla (-
7,6%).

Vuoden 2020 lopussa mediaaniodotusaika ensikäynnille oli 28 vrk, kun se vuotta aiem-
min oli 29 vrk. Urologialla hoidon saatavuus on parantunut eniten (2019 mediaani 28
vrk, 2020 mediaani 22 vrk). Urologialla pystyttiin myös erikoislääkäripulasta huolimatta
tekemään muutoksia, jolla kontrollikäynnille tulevien potilaiden aikataulut saatiin koh-
dilleen.

Yli hoitotakuun odottaneita oli vuoden 2020 lopussa 204, kun vuoden 2019 lopussa
heitä oli 25. Mainittakoon kuitenkin, että 30.9.2020 yli hoitotakuun odottaneita oli 601,
joten jonotilanne on parantunut huomattavasti. Suurimmat haasteet on kaihileikkauk-
sissa ja kuulokojesovituksissa. Lisätöitä on tehty kuulokojesovituksissa ja leikkaustoi-
minnan osalta plastiikkakirurgialla, vatsaelinkirurgiassa ja ortopediassa. Vähäisessä
määrin myös korva-, nenä- ja kurkkutautien alalla. Jonoja on purettu myös vuokraa-
malla 3.10.2020 alkaen Mehiläisen leikkaussalia hoitohenkilökuntineen. Leikkaava lää-
käri on tullut Kanta-Hämeen keskussairaalasta. Mehiläisessä leikattiin syksyn 2020 ai-
kana yhteensä 126 potilasta. Kaiken kaikkiaan leikkauksia tehtiin vuoden 2020 aikana
8828.
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Henkilöstö – palkitseva työ

Haastava vuosi henkilöstölle

Maaliskuun puolivälin jälkeen Suomeen saapunut pandemia on aiheuttanut henkilö-
kunnalle haasteita sekä henkisellä puolella (pelko omasta ja omaisten sairastuttami-
sesta) että osaamispuolella (siirrot uusiin työtehtäviin). Heti maaliskuussa aloitettiin
leikkaussalihenkilökunnan lisäkoulutus tehohoitopotilaan hoitoon. Perustiedot opetet-
tiin pienryhmissä kaikille. Hoitohenkilökunnassa jouduttiin tekemään myös työpisteiden
siirtoja, jotta osaamista saataisiin vahvistettua. Muutoksia ei kaikilta osilta koettu eten-
kään alkuvaiheessa myönteisinä, vaikka loppujen lopuksi suurin osa koki muutokset
positiivisina. Viikoittain muuttuvat ohjeistukset koettiin alkuvaiheessa haastavina.
Pelko omasta sairastumisesta ja etenkin sairauden siirtämisestä omiin läheisiin oli
etenkin keväällä läsnä.

Tukitiimin toiminta

Johtajaylilääkäri Sally Järvelä ja Kirsi Leino organisoivat keväällä tukitiimin, jossa he
yhdessä johtavan psykologin Ritva Oinosen ja työsuojeluvaltuutettu Päivi Malmivaaran
kanssa jalkautuivat koronapotilaita hoitaviin yksiköihin kyselemään tunnelmia ja tar-
peita. Samalla perustettiin henkilökunnalle tukipuhelin. Tukitiimin kokoonpanoa laajen-
nettiin syksyllä tulosalueen ylilääkärillä ja -ylihoitajalla ja käyntejä on tehty kaikkiin sai-
raalan yksiköihin. Toiminta on koettu hyväksi ja käynneillä on kohdattu ja kuultu henki-
lökuntaa. Lisäksi johtajaylilääkäri aloitti viikoittaiset etäesiintymiset, joihin henkilökunta
sai lähettää omia kirjallisia kysymyksiään. Näitä on yksiköissä seurattu sen, minkä työ-
tilanne on sallinut.

Henkilöstön saatavuus

Vuoden lopussa operatiivisella tulosalueella oli 569 työntekijää (vuonna 2019 oli 579),
joista vakinaisia työntekijöitä oli 426. Henkilöstön sairauspoissaoloja oli vuoden aikana
päivää vähemmän kuin vuonna 2019.

Lääkärihenkilöstö

 Yhtään lääkäriä ei vuoden aikana jäänyt eläkkeelle, neljä erikoislääkäriä irtisanou-
tui.

 Ylilääkäriksi valittiin naistentaudeille Sari Silventoinen, silmätaudeille Petteri Ingal-
suo, joka kuitenkin henkilökohtaisista syistä irtisanoutui myöhemmin, suusairauk-
siin Niko Lehtonen, urologialle Dimitri Pogodin-Hannolainen

 Tulosalueella oli 31.12.20 139 lääkäriä (49 % määräaikaisia), vuotta aiemmin oli
147 lääkäriä (52 % määräaikaisia).

 Erikoistuvien saatavuus on ollut erinomainen
 Haasteita on ollut kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen alalla, jossa ei ole

vakinaista lääkäriä lainkaan työvapaan ja irtisanoutumisen vuoksi.
 Vatsaelinkirurgian lääkäritilanne muuttui vuoden aikana erinomaiseksi kahden uu-

den erikoislääkärin palkkaamisen myötä.

Hoitohenkilöstö ja terveydenhuollon muu henkilöstö

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen vuosi hoitohenkilöstön rekrytointien suhteen. Keväällä
2020 Koronaepidemian levitessä sairaalan kiireetöntä toimintaa laskettiin merkittävästi
ja samanaikaisesti hoitohenkilöstöä uudelleen koulutettiin eri työpisteisiin. Keväällä oli
vain muutamia hoitohenkilöstön toimia avoinna. Kokonaisuudessaan hoitohenkilöstön
avoimia tehtäviä oli haussa vuonna 2020 yhteensä 47 (vuonna 2019 niitä oli 43). Näihin
tuli hakemuksia yhteensä 341 (vuonna 2019 hakemuksia tuli 248). Röntgenhoitajan
toimia oli viime vuonna avoinna 9, joista 6 toimea saatiin täytettyä. Tulosalueella oli
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31.12.2020 394 hoitohenkilöstön edustajaa (18 % määräaikaisia), vuotta aiemmin oli
417 (22 % määräaikaisia)

Tutkimushenkilöstöä tulosalueella oli 31.12.2020 33. Heistä suurin osa työskentelee
Sairaala-apteekissa. Muita ammattinimikkeitä ovat fyysikko, bioanalyytikko, puhetera-
peutti, audionomi ja kuntoutusohjaaja.

Erikoisalojen toiminta vuonna 2020

Silmäsairaudet

Silmäsairauksilla on ollut haastava vuosi sekä pandemian että lääkäreiden työvapai-
den vuoksi. Sijaisia ei ole saatavilla. Vuoden aikana valmisteltiin 2021 aloitettavaa sil-
män takaosakirurgiaa ja palkattiin uusi erikoislääkäri. Takaosakirurgian aloittamisen vuoksi
yksikköön saatiin myös kaksi uutta sairaanhoitajan toimea. Vuonna 2020 uusia lähet-
teitä saapui 4848, 14 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuntalaskutettuja käyntejä
oli 15 665 ja hoitojaksoja 1153. Kaihileikkauksia tehtiin 954. Silmäyksikön monitaitoisia
hoitajia siirrettiin pandemian vuoksi kiireellisempiin yksiköihin ja tämän vuoksi kiireetön
toiminta kärsi kaikkein eniten. Tämän lisäksi yksikössä oli myös poikkeuksellisen paljon
lääkäreiden työvapaita, joita ei saatu sijaisilla paikattua.

Ortopedia ja traumatologia

Lääkäritilanne on ollut vakaa ja toimintaa on kehitetty pandemian varjossa. Murtuma-
poliklinikka on vakiinnuttanut toimintansa ja osoittanut tarpeellisuutensa. Pandemian
vuoksi sen toiminta siirrettiin päivystyspoliklinikan tiloista ortopedian poliklinikalle
maaliskuussa ja tämä toimintamalli on todettu aiempaa paremmaksi. Lisäksi viime
vuonna saimme toimintaan mukaan traumafysioterapeutin. Murtumapoliklinikan käyn-
tejä oli 1128, alustavien palautteiden mukaan potilaat ovat olleet tyytyväisiä ja hoito-
virheet ovat vähentyneet. Toiminnasta on käynnistymässä tieteellinen tutkimus.

Tekonivelkirurgian hoitopolku on vuoden aikana kuvattu, viimeistelyn vuoksi julkaisu
siirtyy vuoden 2021 puolelle. Lähetteitä tuli 4853 ja kuntalaskutettuja käyntejä 14 705,
hoitojaksoja 2 424 ja leikkauksia tehtiin 2 230. Lisäksi tehtiin 185 polikliinista toimen-
pidettä, joista valtaosa rannekanavan aukaisuja.

Korva-nenä- ja kurkkutaudit

Toiminta on ollut tasaista, infektioiden määrä ja sitä kautta potilaiden määrä on vuoden
aikana ollut pandemian vuoksi vähäisempää. Kuulokeskuksen toimintaan pandemia
on vaikuttanut suuresti, koska toiminta ei luonteeltaan ole kiireellistä. Syntyneitä jonoja
on purettu syksyn ja talven aikana ylitöinä. Lähetteitä erikoisalalle saapui 3488, kunta-
laskutettuja käyntejä oli 13 506, hoitojaksoja 683 ja leikkauksia tehtiin 547. Pandemian
vuoksi asetettuja rajoitusten vuoksi on arvioitu, että muiden infektioiden määrä on ollut
vähäisempi ja tämä on vaikuttanut hoidontarpeeseen.

Synnytykset ja naistentaudit

Yksikössä vaihtui alkuvuonna sekä ylilääkäri että osastonhoitaja. Toiminta jatkuu te-
hokkaalla kehittämisotteella, imetyspoliklinikka on vakiinnuttanut toimintansa ja perhe-
poliklinikka on aloittanut toimintansa. Synnytysten määrän lasku on taittunut ja synny-
tyksiä oli vuonna 2020 1 177, yhteensä syntyi 1 187 lasta. Synnytä Hämeenlinnassa -
somesivut pääsivät joulukalenterin myötä jopa iltapäivälehtien sivulle. Vuoden aikana
julkaistiin myös Raskaana olevan palvelupolku, jossa on omat kuvauksensa sekä asi-
akkaalle että ammattilaiselle. Lähetteitä erikoisalalle saapui yhteensä 5199, kuntalas-
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kutettuja käyntejä oli 15 198, hoitojaksoja 2 038. Leikkauksia tehtiin 406 naisten-
taudeilla ja synnytyksiin liittyen 234, keisarinleikkauksia oli 184 (15,6 % kaikista synny-
tyksistä).

Vatsaelinkirurgia

Toiminta on jatkunut tasaisena, hoidon saatavuutta on pandemian varjossa parannettu
ja jonoja purettu ns. Fast track -päivien avulla sekä omassa leikkaussalissa että Mehi-
läisen vuokrasalissa. Syksyn aikana neuvoteltiin toiminnan laajentamisesta myös Fors-
san sairaalan poliklinikalle, toiminta alkaa vuoden 2021 alussa. Uusia lähetteitä tuli
3221, kuntalaskutettuja käyntejä oli 9 352 ja hoitojaksoja 2 376. Leikkauksia tehtiin 2
111, joka on enemmän kuin vuonna 2019.

Urologia

Urologian ylilääkäri vaihtui kevään 2020 aikana ja taloon jäi vain yksi urologi. Urologia
on erikoistuvien kesken suosittu ala, joten toiminta sujui hyvin. Työn uudelleen järjes-
telyjen vuoksi syksyn aikana on vuosia vaivanneet jonot saatu purettua ja kontrollit
järjestyvät nyt aikataulussaan. Toimintaa Riihimäen sairaalassa on pystytty lisäämään
ja erikoislääkäreiden rekrytointi näyttää hyvältä: kaksi uutta erikoislääkäriä on aloitta-
massa 3/2021. Erikoistuvien lääkäreiden koulutukseen on panostettu ja yhteistyö
TAYS:n kanssa moniammatillisten potilaskokousten osalta kehittynyt eteenpäin. Lä-
hetteitä saapui 2158, kuntalaskutettuja käyntejä oli 7 033, hoitojaksoja 805 ja leikkauk-
sia 577. Näiden lisäksi tehtiin 119 polikliinista toimenpidettä. Polikliinisten toimenpitei-
den määrää on pystytty lisäämään pandemiasta huolimatta. Poliklinikalla tehtiin 1 068
virtsarakon tähystystä, joka on samaa tasoa kuin vuonna 2019.

Suu- ja hammassairaudet

Ylihammaslääkäri irtisanoutui vuoden 2019 lopussa, virkaa hoidettiin sijaisjärjestelyin
lokakuuhun asti, jolloin valittiin vakinainen ylihammaslääkäri. Pandemian vuoksi maa-
kunnan mahdollisten COVID-19 potilaiden hammashoito keskitettiin suupoliklinikalle ja
tilat muokattiin tätä varten. Osa hammastoimenpiteistä on aerosolia tuottavaa, joten
henkilöstön suojaamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Toimintaa jouduttiin supista-
maan. Yksikön suurimmat haasteet liittyvät erikoishammaslääkäreiden saatavuuteen,
joista oikomishoidossa ja protetiikassa on jouduttu ostopalveluun. 3D-printteri saatiin
loppuvuoden aikana käyttöön, jolla pystytään tekemään yksiköllisiä ohjureita esim. Suu
– ja leukakirurgisiin leikkauksiin. Lähetteitä saapui 1 163, kuntalaskutettuja käyntejä oli
3 513, hoitojaksoja 165. Leikkauksia tehtiin 158.

Plastiikkakirurgia

Vuoden 2020 aikana toimintaa laajennettiin Forssan sairaalaan poliklinikalle. Samalla
on keskitetty parantamaan haavapotilaiden hoitopolkua, tuettu Fshky:n haavahoitajan
toimintaa ja pystytty nopeuttamaan potilaiden kotiutumista tai siirtymistä jatkohoitoon.
Pandemiasta johtuen hoitojonot ovat kasvaneet ja niitä on purettu ylitöinä. Plastiikka-
kirurgin perhevapaa loppuvuodesta alkaen aiheuttaa hieman haasteita. Haavakeskuk-
sen suunnittelua on vuoden aikana tehty aktiivisesti, toiminta varsinaisesti alkaa ke-
väällä 2021. Työnjakoa yleiskirurgian kanssa on täsmennetty ja osin sen vuoksi lähet-
teissä on ollut kasvua. Lähetteitä tuli vuonna 2020 1 261, kuntalaskutettuja käyntejä oli
4 059, hoitojaksoja 731 ja leikkauksia tehtiin 652.

Verisuonikirurgia

Vuosi 2020 on ollut tasainen. Haasteena on hieman puutteellinen lääkäriresurssi. Las-
kimovajaatoiminnan polikliinisiä toimenpiteitä on tehty yhteistyönä Forssan sairaalan
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kanssa. Uusia lähetteitä tuli 915, kuntalaskutettuja käyntejä oli 2 233 ja hoitojaksoja
555. Leikkauksia tehtiin yhteensä 374.

Lastenkirurgia

Vuoden aikana lastenkirurgialla on ollut virkavapaan vuoksi pääosin vain yksi erikois-
lääkäri, kysyntä on kuitenkin pandemiasta johtuen ollut vähäisempää, joten toimintaan
vaikuttavia suuria ongelmia ei ole ollut. Kohti Assia- suunnitelman mukaisesti vuoden
aikana valmisteltiin lastenkirurgian poliklinikkatoiminnan siirtoa lastenpoliklinikan yh-
teyteen. Varsinainen muutto tapahtuu 1.1.2021. Lähetteitä tuli 808, kuntalaskutettuja
käyntejä oli 2 342, hoitojaksoja 328 ja leikkauksia tehtiin 239.

Yleiskirurgia

Syksyllä julkaistiin rintasyöpäpotilaan hoitopolku sekä potilaan että ammattilaisen nä-
kökulmasta. Tämä löytyy sairaanhoitopiirin nettisivuilla ja on saanut potilailta hyvä pa-
lautetta. Lähetteitä tuli 709, kuntalaskutettuja käyntejä oli 2 482, hoitojaksoja 345, leik-
kauksia tehtiin 365.

Leikkaustoiminta

Vuoden 2020 – 2021 vaihteessa oli yli 180 vrk leikkaushoitoa odottavia potilaita 179,
joista 110 silmätautien erikoisalalla. Ortopedialla ja plastiikkakirurgialla oli yhteensä 48
potilasta yli hoitotakuun.

Kiireettömän toiminnan vähentäminen ja vaikutukset toimintaan

17.3.2020 ensimmäisessä pandemiajohtoryhmän kokouksessa päätettiin sulkea 17.3-
20.3.20 neljä leikkaussalia ja 23.3.20 alkaen yhteensä yhdeksän salia, jolloin käyttöön
jää vain neljä leikkaussalia. Näistä kaksi oli varattu päivystystoimintaan ja kaksi kiireel-
lisiä esim. syöpäleikkauksia varten. Leikkaustoiminnan henkilökunnalle aloitettiin laa-
jamittainen perehdytys COVID-19-potilaiden hoitoon teho-osastotoiminnassa. Samalla
aloitettiin teho-osaston laajentamissuunnitelmat ja leikkausosaston heräämö varustet-
tiin tehohoitopotilaille. Kevään aikana leikkaustoimintaa päästiin hieman lisäämään,
mutta yhtymäjohtoryhmän päätöksellä kesän vuosilomat päädyttiin levittämään koko
kesälomakaudelle. Tämä varmisti riittävän henkilökunnan määrän myös heinäkuussa,
mutta rajoitti toimintaa toukokuusta syyskuulle. Elektiivisessä leikkaustoiminnassa oli
25.9.20 asti käytössä vain puolet normaalista salimäärästä eli viisi leikkaussalia.

Kiireetöntä leikkaustoimintaa on systemaattisesti kehitetty vakioidummaksi. Päivä-
kirurgisen ja osastopotilaan prosesseja yhdenmukaistetaan ja leikkaussalien käyttö py-
ritään optimoimaan leikkaustyypistä huolimatta. Tätä toimintaa on jatkettu pandemian
aiheuttamista haasteista huolimatta.  Vuosina 2018 ja 2019 on kiireettömiä leikkauksia
ollut reilu 5 800, vuonna 2020 tehtiin 4 779 pandemian aiheuttamista suluista johtuen.

Päivystysleikkaustoiminta on vuodesta toiseen tasaista eli n. 2 600 toimenpidettä.
Yleisimmät leikkaukset ovat umpilisäkkeen poisto (193), sappirakon poisto (149), lon-
kan osatekonivelen asentaminen (130), keisarinleikkaus (118) ja nilkkamurtuman kor-
jaus (110). Päivystysleikkausten määrä on myös vuonna 2020 ollut tasainen, joten ti-
lastojen valossa näyttää siltä, että päivystykselliseen hoitoon pääsy on sujunut hyvin.

Ulkopisteanestesiat eli ns. UPI-toiminta lisääntyy vuosi vuodelta. Suurin työllistäjä on
ECT-poliklinikka (psykiatrian asiakkaiden sähköhoito), jossa anestesioita oli vuonna
2020 yhteensä 867. Potilaiden hoidon sujuvuutta on parannettu myös perustamalla
Vascular access team (VAT), joka pyrkii laittamaan potilaalle sopivimman kanyylin heti
tilanteen sitä vaatiessa.
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Hoidon saatavuuden parantamiseksi elokuussa 2020 aloitettiin leikkaussalissa kliiniset
lisätyöt, joita on tehty eniten ortopedian ja plastiikkakirurgian erikoisaloilla, mutta pie-
nemmässä määrin myös vatsaelinkirurgiassa ja korva-, nenä- ja kurkkutaudeilla.

Tehostettu hoito (teho ja valvonta)

Vuoden 2020 alusta sydänvalvontayksikkö muuttui monialaiseksi valvonnaksi (5 poti-
laspaikkaa) ja yksikkö siirtyi konservatiiviselta tulosalueelta operatiiviselle tulosalu-
eelle. Yksikön toimintaa ei päästy kehittämään sujuvasti pandemian aiheuttamien tar-
peiden vuoksi. Isoksi haasteeksi potilaiden hoidossa ei noussut niinkään selkeät CO-
VID19-positiiviset potilaat vaan epäselvät infektiot, joiden vuoksi potilaita oli hoidettava
kosketus- ja pisaravarotoimin. COVID-vastausten saamisessa on ollut haasteita ja sen
vuoksi potilaiden eristysajat ovat olleet pitkiä. Potilaiden eristämistarpeiden vuoksi val-
vontayksikkö kohortoitiin kahteen osaan ja samalla neuvoteltiin Sydänsairaalaan
kanssa ns. Pikku-CCU:n avaamisesta Sydänsairaalan vuodeosastolle 6BK. Lisäksi
päivystysklinikan kohortoimisen vuoksi aiemmin siellä yön yli seurattuja potilaita on si-
joitettu valvontayksikköön.

Teho-osaston normaali henkilökuntamitoitus on viidelle potilaalle. Yksikössä on yksi
neljä hengen tila, yksi ilmaeristettävä huone, jonne voidaan tarvittaessa sijoittaa kaksi
potilasta sekä yksi yhden hengen huone. Pandemian alkuvaiheessa yksi suurimpia
haasteita oli varman positiivisen testituloksen saaminen. Näytteissä oli runsaasti vas-
tausviiveitä ja niitä jouduttiin ottamaan toistetusti kliinisten löydösten viitatessa vahvasti
COVID 19-infektioon. Tämä aiheutti tilojen suhteen runsaasti ongelmaa. Useampi po-
sitiivinen potilas voidaan sijoittaa samaan tilaan, mutta sinne ei voi sijoittaa potilasta,
jonka diagnoosi on epävarma. Tehon ja valvonnan kohortoiminen osoittautui tämän
vuoksi haasteelliseksi. Teholle tehtiin suunnitelmat toiminnan laajenemisesta jopa 35
sairaansijaan ja leikkaussalin heräämöön perustettiin COVID 19-teho. Tämä oli henki-
lökunnan vuosilomien pitämisen lisäksi toinen syy, miksi leikkaustoimintaa ei voitu li-
sätä enempää.21.4.2020 tehohoitopaikkojen määrä oli 14. Mikäli tehohoitopaikkoja
olisi tarvittu lisää, tehoa olisi laajennettu ensin päiväkirurgian leikkaussaleihin ja sen
jälkeen päiväkirurgian heräämöön. Tällöin leikkaustoiminta olisi pitänyt ajaa alas lu-
kuun ottamatta henkeä pelastaa päivystyskirurgista toimintaa.

Sairaanhoitopiirin johtajan päätöksellä tehohoitoyksikköön tilattiin lisää hengitysko-
neita.  Maaliskuun lopussa aloitettiin henkilökunnan systemaattinen koulutus tehohoi-
topotilaan hoidosta. Tarkoitus oli perehdyttää sekä hoitajista että lääkäreistä “apukä-
siä” varsinaisen tehohenkilöstön avuksi. Normaalioloissa yhden hoitajan perehtymi-
seen menee noin kaksi vuotta. Pelkästään hengitysvajauksesta kärsivän potilaan vaa-
timaan vatsa-asentoon kääntämiseen tarvitaan 6-7 ihmistä.

Keskussairaalan tehopaikkojen tarve on yleensä varsin vakio, siinä on paljon päivä-
kohtaista vaihtelua, mutta leikkaustoiminnalla ei ole siihen samanlaista merkitystä kuin
esim. yliopistosairaaloissa. Tehon ja valvonnan hoitohenkilökunta on yhden osaston-
hoitajan alaisuudessa ja kokonaisuudessaan operatiivisen tulosalueen toimintaa. Val-
vonnan vastuulääkäri sen sijaan on konservatiivisen tulosalueen palveluksessa. Hoi-
topäiviä valvonnassa oli vuonna 2020 yhteensä 943, 14% enemmän kuin vuonna 2019.
Yhden hoitojakson keskimääräinen pituus on 1,9 vrk. Tehohoidossa hoitojaksoja oli
972, -11% vähemmän kuin vuonna 2019, yhden hoitojakson keskimääräinen pituus oli
3,7 vrk.

Osastoiminta

Kirurgian vuodeosastoilla vakiinnutettiin edellisen vuoden pilottitoimintana alkanut sai-
raalayleislääkärin työ, joka pitää sisällään kliinistä potilastyötä, henkilöstön koulutusta ja
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toiminnan kehittämistä. Tuottavuusohjelman mukaisia toimia ei pandemian vuoksi pys-
tytty toteuttamaan. Leikkaustoiminnan sulun ja kohortoimisen vuoksi hoitohenkilökun-
taa sijoitettiin muihin yksiköihin. Osaston 5A sairaansijamäärä puolitettiin 28.9.2020
saakka. Yhteistyössä konservatiivisten osastojen kanssa tehtiin suunnitelma hoitopaik-
kojen lisäämisestä, jos pandemia sitä edellyttäisi. Osastoilla on ajoittain ollut ruuhkaa,
kuitenkin päivittäisjohtamista on tiivistetty ja leikkauksia ei ole tämän vuoksi tarvinnut
perua. Valvonnan muuttaminen monialaiseksi on vähentänyt runsaasti seurantaa vaa-
tivien potilaiden määrää osastoilla. Johtotiimi vakiinnutti myös toimintansa ja sen myötä
osastojen 5A ja 5B toimintaa on voitu yhdenmukaistaa huomioiden kuitenkin erikois-
alojen potilaiden erilaiset tarpeet. Haavakeskuksen aloitus siirtyy pandemian vuoksi
vuodelle 2021. Keskimääräinen hoitoaika on hieman lyhentynyt ollen nyt 3,4 vrk (-3,5
%), tätä kehitystä tuetaan jatkossakin. Hoitopäiviä (netto) osastolle 5A kertyi 10 073 (-
9,2 %), 5B:lle 11 481 (+5,9 %) ja osastolle 1 4622 (-12 %). Loppuvuoden aikana aloi-
tettiin valmistautuminen Pride & Joy -konseptin käyttöönottoon.

Tutkimusyksiköt

Radiologia

Pandemia on vaikuttanut myös kuvantamisyksikön toimintaan. COVID19- ja muiden
infektiopotilaiden kuvantamiseen menee enemmän aikaa ja tarvitaan enemmän henki-
lökuntaa. Tämän vuoksi yövuoroa on vahvistettu. Röntgenhoitajien saatavuus on heik-
koa ja olemassa olevia toimia ei ole saatu täytetyksi, joten esim. MRI-iltatöitä ei ole
hoitajapulan vuoksi pystytty toteuttamaan. Tämä näkyy jonojen kasvussa ja jonoja on
purettu syksyn aikana lisätöinä.

Tutkimuksia tehtiin yhteensä 75 097, yleisin kuvantamistutkimus on edelleen perintei-
nen natiiviröntgenkuvaus (38 953). Tietokonekuvauksia tehtiin 15 370 ja MRI-kuvauk-
sia 6 474 ja uä-tutkimuksia 8 074. PSHP:n kanssa yhdessä tehty PACS-RIS järjestel-
män kilpailutus keskeytettiin kalleuden vuoksi, joten KHSHP:n toimesta tehtiin oma kil-
pailutus ja järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana.

Kliininen neurofysiologia

Yksikössä on toisen erikoislääkärin vaje, mutta ostopalvelun avulla toiminta on pysynyt
hyvänä. Pandemian myötä tutkimuspyynnöt vähenivät ja sen vuoksi tutkimusjonot saa-
tiin purettua. Tällä hetkellä jonotilanne on hyvä ja kaikki tutkimukset saadaan alle kuu-
kaudessa. Tutkimuksia tehtiin vuoden aikana 2 022.

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

Yksikön ainoa lääkäri jäi perhesyistä virkavapaalle ja irtisanoutui 31.12.2020. Lääkäri-
toiminta hoidettu ostopalveluna ja tässä ei ole muutosta vuoden aikana tapahtunut.
Yksikössä on sisäilmaongelmia, joita on selvitelty tekniikan ja työterveyshuollon
kanssa, mutta mitään selkeää syytä ei ole vielä tullut esille. Tutkimuksia tehtiin yh-
teensä 2 240. Yleisimmät tutkimukset ovat luuntiheysmittaus ja luuston gammakuvaus.

Sairaala-apteekki

Pandemian myötä sairaala-apteekin varastoa kasvatettiin ja joidenkin tuotteiden saa-
tavuudessa oli ongelmia. Tämä on työllistänyt apteekkia. Vuoden aikana tehtiin myös
Fimean tarkastus. Syksyllä perustettiin johtoryhmä, jonka tarkoitus on kehittää aptee-
kin työtä entisestään ja henkilökunnan ehdotuksesta perustettiin farmaseutti-lääke-
työntekijätyöparin vastuualueittain. Sairaalan tasolla on pyritty parantamaan lääketur-
vallisuutta osastoilla.
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Obduktio

Operatiivisen tulosalueen toimintaan kuuluu myös vainajasäilytys ja viime vuonna oli
vainajasäilytyksiä 678 (vuonna 2019 niitä oli 651). Keskimääräistä säilytysaikaa ei va-
litettavasti tilastoida, vuoden 2021 aikana tähän toivottavasti saadaan ratkaisu. Lääke-
tieteelliset ruumiinavaukset tekee FimLab Oy.n patologi ja niitä oli vuonna 2020 56
(vuonna 2019 niitä oli 71). Oikeuslääketieteellisiin avauksiin Helsinkiin siirtyi viime
vuonna 183 vainajaa (vuonna 2019 siirtyi 163). Vuoden 2021 toimintasuunnitelmaan
vaihdettiin yksikön nimi paremmin toimintaa kuvaavaksi Vainajasäilytykseksi.

Sijoitus terveyteen

Operatiivisen tulosalueen talouden tavoitteina oli vuonna 2020 toimintatuottojen ja –
kulujen systemaattinen seuranta ja tarvittaessa toimenpiteet. Lisäksi tulosalueelle oli
vuodelle 2020 määritelty tuottavuusohjelma, jonka noudattaminen onnistui hyvin alku-
vuoden. Maaliskuussa 2020 COVID-epidemia vaikutti merkittävästi tulosalueen toimin-
taan loppuvuoden 2020 osalta.

Operatiivisella tulosalueella syntyi alijäämää 2 142 201 €.
.Syynä tähän olivat mm.

 Pandemiasta johtunut kiireettömän toiminnan supistaminen
 Pandemiasta johtunut varastoja suurentaminen
 Suojautumisesta johtuva kulutustarvikkeiden kasvu
 Pandemiasta aiheuttama vahvistus ilta- ja yövuoroihin, jonka vuoksi erilliskor-

vaukset lisääntyivät

Toimintatuotot alittuivat 1 776 204 € (2,5 %).

Merkittävimmät toimintatuottojen alitukset olivat vuonna 2020 seuraavilla alueilla
2. Varusmiehet, siviilipalvelus ja vankisairaanhoito 42 891€
3. Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 1 242 873€

Lisätalousarviossa esitetty toimintatuottojen jakautuminen ei kohdistunut suunnitellun
mukaisesti operatiiviselle tulosalueelle vaan jäi tavoitteestaan. Valtion COVID-tukea ei
myöskään ole voinut kohdistaa hoitovelan purkuun, vaikka siitä on ollut ylimääräisiä
kustannuksia.

4. Radiologian palvelut 76 339 €
RSTKYlle myynti laski Covid-epidemian vuoksi

5. Laboratoriopalvelutuotot 22 924 €
Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimusmyynti laski COVID-epi-
demian vuoksi

6. Muut myyntituotot 265 232 €
Röntgenin ja sairaala-apteekin myyntituotot; COVID-epidemia

1. Asiantuntijapalveluiden myynti ylitti budjetin yli kaksinkertaisesti 460 772 €

Fshky:lle myytiin lääkäripalveluita plastiikkakirurgian, korva-, nenä- ja kurkkutautien ja
naistentautien erikoisaloilla. Pshp:lle myytiin ortopedin työpanosta ja alueen terveys-
keskuksille säteilylakiin liittyvää fyysikoiden asiantuntijapalveluita. Lisäksi Sydänsai-
raalalle myytiin sekä valvonta- että tehohoitoa ja kuvantamispalveluita. Sydänsairaa-
lalle myytävien valvontapaikkojen määrä on ollut aiempaa vähäisempi (noin 200 000
€ vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna), koska pandemian vuoksi valvontayksi-
kössä ei ole ollut riittävästi tilaa.



146

Toimintakulut ylittyivät 798 538 € (1,12 %). Pelkästään COVID19-pandemian aiheutta-
miksi lisäkustannuksia (suora potilashoito, varautuminen ja hoitovelan purku) on ope-
ratiivisella tulosalueella aiheuttanut lisäkuluja ja tuottavuusohjelman mukaisia toimen-
piteitä ei pystytty toteuttamaan.

Henkilöstökulut

Talousarviossa operatiivisella tulosalueella henkilöstökulut ylittyivät 438 901€. Lääkä-
reiden virka-ajan palkkojen seuraaminen on ollut haastavaa niiden jakautuessa mo-
neen yksikköön ja vakinaisten ja sijaisten määrärahojen mennessä sekaisin. Virka-ai-
kaisten palkkojen yhteenlaskettu ylitys oli 197 843 €, tästä puolet selittyy talousarviosta
jääneen sairaalalääkärin palkkamäärärahasta. Vuoden alussa jo tiedettiin, että erillis-
korvauksiin varattu raha ei tule riittämään olemassa olevien päivystyspisteiden ylläpi-
tämiseen. Neuvottelu näiden jakautumisesta jäi kuitenkin COVID:in jalkoihin. Lopulli-
nen ylitys oli 1 011 036 €, josta hoitotakuuseen pääsemiseen meni 156 028 €, COVID:n
vuoksi päivystysvuoroja jouduttiin vahvistamaan ja sen vuoksi erilliskorvaukset kasvoi-
vat myös.

Hoitohenkilökunnan palkat ylittyivät 423 762 €, joka selittyy erilliskorvausten ylityksellä
(540 805 €). Vakinaisten ja sijaisten palkat alittivat talousarvion. COVID19- koodilla ar-
vioitujen palkkakustannusten suuruus oli yhteensä 572 009 €.

Palvelujen ostot

Tulosalueella palvelujen ostot ylittyivät 1 581 206€, tämä johtuu ulkopuolisten sairaa-
loiden käytöstä, joka ylittyi 2 092 476€. Eniten alittui laboratoriopalvelut (269 684€),
joka suurimmaksi osaksi selittyy vähäisemmällä toiminnalla.  Työvoiman vuokraukseen
ja asiantuntijapalveluiden ostoon kiinnitetään erityisesti huomiota. Omalla rekrytoinnilla
tähän voidaan vaikuttaa, mutta muutamilla erikoisaloilla osaajia ei ole saatavilla (suun
protetiikka ja oikomishoito, isotooppilääketiede ja kliininen neurofysiologia).

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Keväällä tarvikkeita tilattiin paljon varastoihin, jota loppuvuoden aikana on käytetty
pois, kaiken kaikkiaan hoitotarvikkeista alitusta tuli 1 097 172 €. Tämä myös pääosin
selittyy vähäisemmällä kulutuksella.

Ostot ulkopuolisista sairaaloista vuonna 2020

Talousarviota muutettiin kesken kauden ja ulkopuolisten sairaaloiden käyttöön varat-
tua määrärahaa supistettiin 1,3 M€:lla loppusumman ollessa 20 391 000 €. Tämä ylit-
tyi 2 092 476 €:lla. On kuitenkin huomattava, että vuoteen 2019 verrattuna ulkopuolis-
ten sairaaloiden käyttö oli 1 039 302€ vähäisempää. Suurimmat ylitykset tapahtuivat
pehmytkudoskirurgialla 1 308 361€, jossa edelliseen vuoteen verrattuna oli elinsiirto-
kirurgiassa suurimmat muutokset (+ 759 744€). Ilahduttavinta on, että ortopedian ja
käsikirurgian vapaan valinnan osuus on kääntynyt laskuun ja tätä myötä Coxan
käyttö (yhteensä laskua vuodesta 2019 oli 535 022 €. Neurokirurgian kustannukset
nousivat edelleen.

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Operatiivisen tulosalueen merkittävimmiksi riskeiksi ennakoitiin vuonna 2020 mm. seu-
raavat riskit:
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Ulkopuolisten sairaaloiden käyttö ja vapaa valinta jatkaa kasvuaan
 Tämä toteutui osittain. Pehmytkirurgian osalta kyse on harvinaisista sairauk-

sista, joihin ei voi vaikuttaa. Ortopedian osalta vapaa valinta jäi aiempaa vä-
häisemmäksi, mutta siihen voi hoidonsaatavuuden lisäksi vaikuttaa myös pan-
demian aiheuttamat viiveet hoitoon hakeutumisessa

Työnantajakuva heikkenee ja aiheuttaa rekrytointiongelmia
 Lääkäreiden rekrytoiminen on onnistunut pääosin hyvin. Muutamilla erikois-

aloilla on haasteita, mutta ne ovat valtakunnallisia.
 Röntgenhoitajien rekrytoiminen on haasteellista
 Vakinaisiin hoitajien toimiin on hakijoita, mutta pitkäaikaisiin sijaisuuksiin on

vaikea saada tekijöitä

Hoitoon pääsy heikkenee, hoitotakuu ei toteudu

6. Riski konkretisoitui pandemian myötä vahvasti. Pahimmillaan syyskuun lo-
pussa yli hoitotakuun olevia potilaita oli leikkausjonossa yli 440 ja kaiken kaik-
kiaan leikkausjonossa yli 2 000 potilasta.

7. Hyvällä suunnittelulla, lisätöillä ja Mehiläisen salin vuokrauksella vuoden vaih-
teessa yli 180 vrk leikkaushoitoa odotti 179 potilasta.

Tavarantoimitusten merkittävät häiriöt
5. Suojaintarvikkeiden puute ja epäselvä varastotilanne aiheutti merkittävää

huolta operatiivisessa toiminnassa keväällä 2020

Sisäinen valvonta
4. Koronaepidemian vuoksi viime vuosi oli erittäin poikkeuksellinen ja toimintaa,

resursseja sekä henkilöstöasioita arvioitiin pa
3. erikoisalan vastaava lääkäri seuraa, suunnittelee, arvioi ja tarvittaessa korjaa

toimintaa moniammatillisessa yhteistyössä, jotta asiakkaiden hoitotakuu toteu-
tuu

4. kuukausiseuranta erikoisala- ja tulosaluetasolla
5. Sisäisen valvonnan tueksi syksyllä 2020 valmisteltiin potilasturvallisuuskoordi-

naattorin kanssa omavalvontasuunnitelmaluonnos kommentoitavaksi (ei ole
vielä valmistunut)

6. Poliklinikoilla tehtiin turvallisuuspäällikön kanssa kierros, jonka aikana kiinni-
tettiin huomioita erityisesti tietosuoja-asioihin (näkyvillä olevat potilasasiakirjat)
sekä tilaturvallisuuteen ja sovittiin yhdenmukaisia käytäntöjä (mm. poliklinikoi-
den iltavastaanotot ilmoitetaan vartijoille)

7. Koronaepidemian vuoksi työturvallisuusasioissa tulosalueella keskityttiin nou-
dattamaan annettuja henkilöstön ja potilaiden suojainohjeistuksia
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Konservatiivinen tulosalue

Konservatiivinen tulosalue
Ulkoiset tuotot ja kulut

Alkuperäinen
TA 2020

TA-muutokset Muutettu TA
2020

TP 2020 Poikkeama

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatuotot 112 781 000 6 749 942 119 530 942 116 876 570 -2 654 372

Myyntituotot 107 728 000 4 580 942 112 308 942 109 164 241 -3 144 701
Maksutuotot 4 977 000 -590 000 4 387 000 3 965 092 -421 908
Tuet ja avustukset 2 759 000 2 759 000 3 558 475 799 475
Vuokratuotot 6 000 6 000 3 045 -2 955
Muut toimintatuotot 70 000 70 000 185 717 115 717

Toimintakulut -85 098 950 -4 883 300 -89 982 250 -89 076 168 906 082
Henkilöstökulut -32 112 150 -2 775 300 -34 887 450 -34 057 323 830 127
Palvelujen ostot -40 940 800 -898 000 -41 838 800 -42 635 081 -796 281
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 852 000 -1 210 000 -13 062 000 -12 019 905 1 042 095
Vuokrat -193 000 -193 000 -340 662 -147 662
Muut toimintakulut -1 000 -1 000 -23 197 -22 197

Toimintakate 27 682 050 1 866 642 29 548 692 27 800 402 -1 748 290
Rahoitustuotot ja -kulut -108 000 -108 000 -522 107 478
Vuosikate 27 574 050 1 866 642 29 440 692 27 799 880 -1 640 812

Poistot ja arvonalentumiset -317 500 -75 000 -392 500 -541 877 -149 377

Tilikauden tulos 27 256 550 1 791 642 29 048 192 27 258 003 -1 790 189

Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut
KONSERVATIIVINEN TULOSALUE

Alkuperäinen
TA 2020

TA-muutokset Muutettu TA
2020

TP 2020 Poikkeama

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatuotot 127 908 240 6 749 942 134 658 182 132 441 821 -2 216 361

Myyntituotot 122 855 240 4 580 942 127 436 182 124 729 492 -2 706 690
Maksutuotot 4 977 000 -590 000 4 387 000 3 965 092 -421 908
Tuet ja avustukset 2 759 000 2 759 000 3 558 475 799 475
Vuokratuotot 6 000 6 000 3 045 -2 955
Muut toimintatuotot 70 000 70 000 185 717 115 717

Toimintakulut -114 046 720 -4 883 300 -118 930 020 -118 327 353 602 667
Henkilöstökulut -32 112 150 -2 775 300 -34 887 450 -34 057 323 830 127
Palvelujen ostot -69 888 570 -898 000 -70 786 570 -71 886 266 -1 099 696
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 852 000 -1 210 000 -13 062 000 -12 019 905 1 042 095
Vuokrat -193 000 -193 000 -340 662 -147 662
Muut toimintakulut -1 000 -1 000 -23 197 -22 197

Toimintakate 13 861 520 1 866 642 15 728 162 14 114 468 -1 613 694
Rahoitustuotot ja -kulut -108 000 -108 000 -522 107 478
Vuosikate 13 753 520 1 866 642 15 620 162 14 113 946 -1 506 216

Poistot ja arvonalentumiset -317 500 -75 000 -392 500 -541 877 -149 377

Tilikauden tulos 13 436 020 1 791 642 15 227 662 13 572 069 -1 655 593

Vyörytyserät -12 921 264 -12 921 264 -12 921 256 8
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Konservatiivisen tulosalueen toimintakertomus

Tulosalueylilääkäri Ari Palomäki ja tulosalueylihoitaja Marja Koljonen

Viime vuosina polikliininen toiminta on ollut jatkuvassa kasvussa, mutta koronavi-
rusepidemia muutti tilanteen keväällä 2020. Epidemian levitessä Suomeen ei-kiireelli-
nen ajanvaraustoiminta supistettiin sairaalassamme minimiin, mikä näkyy konservatii-
visenkin tulosalueen osalta kevään 2020 käyntimäärissä. Epidemian vuoksi perustet-
tiin potilaiden ja henkilöstön suojaamiseksi erilliset kohortit Päivystysklinikkaan, vuode-
osastolle 6A ja lasten osastolle 3A. Lisävalvontapaikkoja perustettiin Sydänsairaalan
hallinnoimalle osastolle 6BK ja tarkemman seurannan paikkoja osastolle 6A. Vaikka
kesällä ja sen jälkeen varautumista ja covid-19 –potilaiden hoitoa jatkettiin tehokkaasti,
ei-kiireellinen toiminta palautettiin mahdollisimman normaaliksi. Samanaikaisesti yksi-
köt jatkoivat toimintansa kehittämistä. Henkilöstöltä työskenteleminen epidemian ai-
kana on edellyttänyt venymistä ja uusien osaamisalueiden ottamista haltuun ilman vii-
veitä. Vuonna 2020 olemme järjestäneet sairaalan omaa koulutusta enemmän kuin
koskaan aiemmin. Verkko- ja videokoulutusta on hyödynnetty tulosten saavutta-
miseksi. Kaiken kaikkiaan pääsimme kevään jälkeen esim. poliklinikkakäyntien mää-
rissä edellisen vuoden tasolle ja ylikin.

Asiakkaat – laadukas hoito – sinua kuunnellen

Kuntalaskutettavien käyntien lukumäärä vähentyi 0,2 % ollen Konservatiivisella tulos-
alueella yhteensä 168 656. Käynnit vähenivät covid-19 –epidemian alkukuukausina
maaliskuusta lähtien loppuvuoden oltua jo normaalia. Tulosalueelle saapui lähetteitä 5
% edellisvuotta vähemmän (kuukausiprofiili samankaltainen pkl-käyntien kanssa). Lä-
hetteistä 92,5 % (edellisvuosina 85 90 %) käsiteltiin kolmen vuorokauden kuluessa.
Päivystysklinikan käyntien määrä väheni erityisesti maalis-toukokuulla 2020 ja koko
vuoden tasolla 9,1 % ollen 40 591 (Exreport-ohjelma). Valtakunnallinen ns. YLE-päi-
vystäjien pula, joka laajeni 2018–2019 myös KHKS:an, on nyt sairaalamme osalta
saatu korjattua 23.9.2019 tehdyn päivystysuudistuksen myötä. Uuden työaikalain laa-
jeneminen koskemaan myös lääkäreitä tuotti ongelmia sisätautien erikoisalalla liian
pienen virkamäärän vuoksi.

Konservatiivisen tulosalueen vuodeosastojen hoitojaksojen määrä vähentyi edellisestä
vuodesta 6,9 % (5546 jaksoa v. 2020). Muutimme kuitenkin samanaikaisesti toiminta-
prosesseja, joten päiväsairaalan käynnit lisääntyivät peräti 27,3 % ollen yhteensä 10
514 (edellisvuonna 8 257) kuntalaskutettavaa käyntiä. Lasten ja nuorten päiväsairaa-
lassa hoidettiin 1728 potilasta (1984 vuonna 2019), sillä siedätyshoidot ym. kiireettö-
mät hoidot tauotettiin ja osa muutettiin etäkäynneiksi pahimman epidemian ajaksi.
Osastopotilaiden hoitoajat on pystytty pitämään lyhyinä, mikä on tarkoituksenmukaista
ja noudattaa ”Potilas ensin” –periaatetta: potilaat kyetään hoitamaan mahdollisimman
hyvin avohoidossa ilman pitkällisten osastojaksojen tarvetta.

Konservatiivisella tulosalueella vuoden 2018 loppupuolella käyttöönotetun asiakaspa-
lautusjärjestelmän kautta saatiin 1 620 asiakaspalautetta (edellisvuonna 4 292) ja In-
ternetin välityksellä 39 (59). Paperitulosteiden käyttö väheni epidemian vuoksi. Palaut-
teen antajista 95,3 % suosittelisi erittäin tai melko todennäköisesti sairaalaamme lähei-
silleen, jos he tarvitsisivat samanlaista hoitoa tai tutkimuksia. Palautteen antajiin oltiin
yhteydessä puhelimitse, jos palautteissa oli yhteystiedot. Asiakaspalautteet käsiteltiin
yksikköjen osastokokouksissa. Jos palaute kohdistui tiettyyn henkilöön, se käsiteltiin
henkilökohtaisesti.

Muistutuksia saimme 58 (edellisvuonna 85) ja valituksia vain yhden (5) eli molempien
määrä väheni edellisvuoteen verrattuna. Potilaiden välittömän palautteen keräämiseen
käytetyt Happy or not -laitteet siirrettiin turvallisuussyistä (kosketustartunnan mahdolli-
suus) syrjään epidemian levittyä Kanta-Hämeeseen.
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Otimme Euroopan Unionin yhteisen Päivystysapu 116 117 –palvelunumeron käyttöön
loppuvuonna 2020, ja uudistus toteutettiin onnistuneesti KHKS:n Päivystysklinikan
koordinoimana maakunnallisena yhteistyönä. Vuonna 2018 käyttöönotettu potilaspu-
heluiden TeleQ -järjestelmä takaisinsoittomahdollisuuksineen on osoittautunut erittäin
hyödylliseksi, ja sitä on hyödynnetty myös päivystysapupuheluissa. Lasten ja nuorten
poliklinikalla on aloitettu pilotti, jossa asiakkaat voivat ottaa yhteyttä 24/7 ja em. takai-
sinsoittomahdollisuuden avulla heihin otetaan yhteyttä virka-aikana, josta potilas saa
tiedon jo soittaessaan.

Asiakkaiden hyväksi konservatiivisella tulosalueella on kehitetty entisestään sairaalan
korkeatasoisia palveluja.

 Covid-19 –potilaiden turvallinen kohortointi jo ensihoidosta alkaen, heidän kohden-
nettu taudinmäärityksensä ja viiveetön hoito toteutettiin sairaalassa yksiköiden ja
ammattiryhmien erinomaisena yhteistyönä. Tämä edellytti henkilöstön nopeaa ja
laajamittaista koulutusta ja siirtymistä tarpeen mukaisiin yksiköihin hyvin lyhyelläkin
varoitusajalla.

 Kanta-Hämeen keskussairaalan akuutin aivoinfarktipotilaiden hoitoketju on pysynyt
kansainvälisellä huipputasolla, ja erinomaisia tuloksia on esitelty edelleen kansain-
välisesti.

 Uniapneapotilaiden hoito epidemiankin aikana toteutettiin tehokkaasti keuhkosai-
rauksien poliklinikan henkilöstön erinomaisen organisoinnin ansiosta.

 Suomessa eturivissä aloitetun C-hepatiitin modernin hoidon tulokset ovat hyvät, ja
valmistelut on aloitettu siihen liittyvän rutiinityön siirtämiseksi perusterveydenhuol-
lossa toteutettavaksi.

KHKS:n asiakasraadin vierailuista on pidättäydytty epidemian vuoksi.

Kumppanuudet - yhdessä arvoa asiakkaalle

Vuodesta 2014 sairaanhoitopiirin akuuttipotilaiden vuodeosastohoito on toteutettu Hä-
meenlinnassa. Poliklinikka- ja päiväsairaalatoimintaa toteutetaan sekä Hämeenlin-
nassa että Riihimäellä. Hyvin toimivat hoitoprosessit tuottavat kestävästi kustannus-
säästöjä. Päivystysklinikassa otettiin vuoden 2015 alussa käyttöön yhtenäinen sairaus-
kertomus ja tulosalueemme esityksestä koko sairaalan kertomukseen yhdistettiin ter-
veyskeskusten kertomukset tammikuussa 2017. Ainoastaan Forssan seudun osalta
yhdistäminen ei teknisistä syistä ole ollut mahdollista.

Tähtisairaala -yhteistyön tavoitteena on yhtenäistää erityisvastuualueemme sairaaloi-
den prosesseja ja saada yhteistyön avulla nostettua esim. ammattilaisten koulutuksen
laatua. Yhteistyöhön osallistuvat Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan
sairaanhoitopiirit. Tavoitteena on, että jokaisessa maakunnassa on myös tulevaisuu-
dessa hyvin toimiva akuuttisairaala.
Kanta-Hämeen maakunnan sisäinen yhteistyö on tiivistynyt sekä erikoissairaanhoidon
ja perusterveydenhuollon kesken että myös perusterveydenhuollon yksiköiden keski-
näisenä. Tämän myötä perusterveydenhuollon vuodeosastopaikkoja voidaan käyttää
maakunnallisesti.

Henkilöstö - palkitseva työ

Covid-19 –epidemia sävytti historiallisesti vuoden 2020 toimintaa vaikuttaen kaikkien
henkilöstöryhmien työhön. Ensimmäisenä tartuntaepäillyn potilaan kohtaavat yleensä
ensihoito ja/tai Päivystysklinikka. Potilaat tutkitaan ja hoidetaan kohortoituina erillään
muista potilaista. Sairaalahoitoa tarvitsevat potilaan hoidetaan osastolla 6A (lapsipoti-
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laat: 3A) ja kriittisessä tilanteessa tehostetun valvonnan osastolla. Tämän mahdollista-
miseksi henkilökuntaa koulutettiin laajasti ja monialaisesti. Alkuvuonna 2020 lisäsimme
varahenkilöstön määrää 10 sairaanhoitajalla. Heille annettiin systemaattinen perehdy-
tys ja koulutus tiimikohtaisesti. Henkilökuntaa siirrettiin eri yksiköihin aina sen mukaan,
mitä potilaiden tilanne edellytti. Määrällisesti riittävä ja ammatillisesti osaava varahen-
kilöstö oli kulmakivenä covid-19 –epidemian hallitsemiseksi koko sairaalassa.

Kevään ja kesän 2020 aikana kiireettömien potilaiden hoito tauotettiin, jotta voitiin kes-
kittyä aiemmin tuntemattoman epidemian hallintaan. Sittemmin covid-19 –valmiuden
ylläpitämisen rinnalla palautettiin kiireettömien potilaiden diagnostiikkaa, hoitoa ja kun-
toutusta. Tämä oli mahdollista henkilökunnan hyvän ammattitaidon, henkisen ja fyysi-
sen venymisen, oma-aloitteisen organisoimiskyvyn ja yhteen hiileen puhaltamisen an-
siosta.

Tulosalueemme yksiköt ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta säilyttäneet hou-
kuttelevuutensa sekä hoitohenkilökunnan, että lääkäreiden piirissä.

Sairauspoissaolot lisääntyivät 4,28 %5,19 % liittyen mm. Covid-19 –altistuksiin. Ke-
väällä 2020 jouduttiin siirtämään vuosilomia tuonnemmaksi, mutta ne pystyttäneen pi-
tämään lomakauden aikana. Tyhy- päiviä tai Tyhy- iltapäiviä ei epidemian vuoksi voitu
järjestää. Osittaisia harkinnanvaraisia virkavapaita työntekijöille myönnettiin, kun se
vain oli mahdollista, jos heidän perheensä tai lähiomaistensa tilanne sitä vaati.

Sijoitus terveyteen

Covid-19 –epidemiakin huomioon ottaen tulosalueemme toimi tehokkaasti ja tuotta-
vasti vuonna 2020. Tulosalueemme toimintakate oli –1 756 351 € verrattuna vuoden
2020 muutettuun talousarvioon. Syynä oli koko sairaanhoitopiirin odotettua parempi
tulos liittyen mm. Potilasvakuutusmaksuihin ja niiden palautuksiin. Tämän vuoksi sai-
raanhoitopiirin jäsenkunnilta oli tulosalueemme osalta voitu jättää laskuttamatta 2 188
700 € muutetun talousarvion mukaisesta lisälaskutuksesta.

Riskienhallinta

Tulosalueen ja koko sairaalan suurimpia riskejä ovat tulevaisuuden toimintaympäristön
mahdolliset valtakunnalliset ja maakunnalliset muutokset sekä sairaalan kustannuske-
hitys. Pitkällä tähtäimellä potilastietojärjestelmää koskevat päätökset ovat riskialttiita,
kuten pääkaupunkiseudulla on jo todettu. Akuuttipotilaiden diagnostiikan ja hoidon to-
dennäköisimpinä uhkina ovat toistuvat tietoliikennekatkot.

Riskienhallinnan keskeiset osa-alueet käsitellään seuraavassa tiivistetysti.

 Potilasturvallisuus. Resurssien riittävyyden varmistamiseksi olemme palkanneet
ja lisätyövoimaa ja kouluttaneet henkilöstöä tarpeen mukaan. Lääkärien päivystys-
vuoroja on lisätty covid-19 –potilaiden määrän edellyttämällä tavalla ja hoitotyön
esimiesresurssia on lisätty viikonloppuihin. Potilasturvallisuutta on myös lisännyt yli
tulosaluerajojen ulottuva yksiköiden yhteistyö. Potilasturvallisuuden toteutumista
käytännössä on seurattu Haipro-ilmoitusten ja potilaspalautteiden käsittelyn, sään-
nöllisen johtoryhmätyöskentelyn ja ylimääräisten covid-palaverien avulla.

 Työturvallisuus. Henkilökunnan työturvallisuutta ovat lisänneet covid-19 –epide-
mian vuoksi suunnitellut yksilöidyt potilaskuljetusreitit, henkilöstön asianmukainen
suojavaatteiden ja –maskien käyttö, ohjeitten jatkuva päivittäminen ja muutoksista
tiedottaminen. Seuranta ja valvonta on ollut viikoittaista.

 Tietoturva ja -suoja. Tulosalueen henkilökuntaa on koulutettu asianmukaiseen tie-
tojärjestelmien käyttämiseen. Sairauskertomusjärjestelmässä yhdistetty tunnus- ja
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korttikirjautuminen on edellytys esim. reseptimääräyksille. Sairauskertomuskäyn-
tejä on valvottu sairaanhoitopiirin tasolla.

 Valvonta. Tulosaluejohto on alaistensa osalta valvonut hyvän hallintotavan ja sai-
raalan delegointipäätösten noudattamista. Yksiköiden investointien edellytyksenä
on ollut niiden käsittely mm. sairaalatekniikan kanssa tietoturvan ja yhteensopi-
vuuksien varmistamiseksi. Asianmukaisen kilpailutuksen varmistamiseksi ao. han-
kinnat toteutetaan tulosyksikön ja hankintatoimiston yhteistyönä. Yksiköiden pien-
hankinnat puolestaan on alistettu tulosaluejohdolle. Toiminnan ja talouden toteutu-
mista on seurattu säännönmukaisesti yksikkötasolla ja valvottu tulosalueen johto-
ryhmien kokouksissa.

Tulevaisuuden näkymiä

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on väestöltään maamme viidenneksi suurin ei-yliopis-
tollinen sairaala, joka on toiminnassaan kustannustehokas ja kuuluu akuuttihoidossa
kansallisesti ja osin kansainvälisestikin ehdottomaan kärkijoukkoon. Covid-19 –epide-
mian maakunnallinen hoito on ollut osoituksena tästä. Konservatiivinen tulosalue tar-
joaa laadukasta ja kustannustehokkaasti toteutettua erikoissairaanhoitoa. Hyviä tulok-
siamme esitellään sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Korkeatasoinen työ luo hyvät
lähtökohdat kehittää ja uudistaa maakunnassamme sosiaali- ja terveydenhuoltoa
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Psykiatrian tulosalue

Ulkoiset tuotot ja kulut
PSYKIATRIAN TULOSALUE

Alkuperäinen
TA 2020

TA-muutokset Muutettu TA
2020

TP 2020 Poikkeama

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatuotot 28 393 000 627 454 29 020 454 29 205 779 185 325

Myyntituotot 27 967 000 612 454 28 579 454 28 764 564 185 110
Maksutuotot 425 000 -278 000 147 000 339 118 192 118
Tuet ja avustukset 293 000 293 000 81 784 -211 216
Muut toimintatuotot 1 000 1 000 20 313 19 313

Toimintakulut -20 940 700 -56 000 -20 996 700 -20 958 048 38 652
Henkilöstökulut -13 672 400 -100 000 -13 772 400 -13 119 374 653 026
Palvelujen ostot -6 264 300 94 000 -6 170 300 -6 833 466 -663 166
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -400 000 -50 000 -450 000 -347 417 102 583
Vuokrat -601 000 -601 000 -655 540 -54 540
Muut toimintakulut -3 000 -3 000 -2 251 749

Toimintakate 7 452 300 571 454 8 023 754 8 247 731 223 977

Vuosikate 7 452 300 571 454 8 023 754 8 247 688 223 934

Poistot ja arvonalentumiset -17 000 -17 000 -15 913 1 087

Tilikauden tulos 7 435 300 571 454 8 006 754 8 231 775 225 021

Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut
PSYKIATRIAN TULOSALUE

Alkuperäinen
TA 2020

TA-muutokset Muutettu TA
2020

TP 2020 Poikkeama

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatuotot 28 393 000 627 454 29 020 454 29 222 039 201 585

Myyntituotot 27 967 000 612 454 28 579 454 28 780 824 201 370
Maksutuotot 425 000 -278 000 147 000 339 118 192 118
Tuet ja avustukset 293 000 293 000 81 784 -211 216
Muut toimintatuotot 1 000 1 000 20 313 19 313

Toimintakulut -21 942 006 -56 000 -21 998 006 -22 103 843 -105 837
Henkilöstökulut -13 672 400 -100 000 -13 772 400 -13 119 374 653 026
Palvelujen ostot -7 265 606 94 000 -7 171 606 -7 979 261 -807 655
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -400 000 -50 000 -450 000 -347 417 102 583
Vuokrat -601 000 -601 000 -655 540 -54 540
Muut toimintakulut -3 000 -3 000 -2 251 749

Toimintakate 6 450 994 571 454 7 022 448 7 118 196 95 748

Vuosikate 6 450 994 571 454 7 022 448 7 118 153 95 705

Poistot ja arvonalentumiset -17 000 -17 000 -15 913 1 087

Tilikauden tulos 6 433 994 571 454 7 005 448 7 102 239 96 791

Vyörytyserät -6 233 596 -6 233 596 -6 233 586 10
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Psykiatrian tulosalueen toimintakertomus

Tulosalueylilääkäri (vt) Kati Kallio ja tulosalueylihoitaja Jaana Metsälä.

Henkilöstö ja osaaminen

Osaavan ja hyvinvoivan henkilökunnan riittävyys on psykiatriassa turvallisen potilas-
hoidon edellytys. Vuoden lopussa psykiatrian tulosalueella työskenteli yhteensä 246
työntekijää, joista 184 oli vakinaisia työntekijöitä.

Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen henkilöstölle Covid-pandemian vuoksi. Varsinkin
keväällä 2020 poikkeusolojen alussa tilanne aiheutti myös pelkoa omasta ja omaisten
sairastumisesta, mutta myös haasteita osaamispuolella. Hoitohenkilökunnassa teh-
tiin työpisteiden välisiä siirtoja, myös psykiatrian tulosalueelta siirtyi hoitaja työskente-
lemään päivystykseen. Henkilökunnan kuulemiseksi ja tukemiseksi aloitettiin sairaa-
lassa tukitiimin toiminta, joka jalkautui aluksi yksiköihin, joissa hoidettiin koronapoti-
laita. Psykiatrian poliklinikantoimesta sairaalaan koko henkilökunnalle päätettiin tar-
jota henkistä tukea joustavasti sisäisenä palveluna työssä jaksamiseen poikkeus-
oloissa. Tuen ja kuuntelun eli tukipuhelun tarkoitus on auttaa jaksamaan ja vähentää
stressin terveydelle haitallisia vaikutuksia.

Covid-19 tilanteen johdosta henkilöstön koulutukset vuonna 2020 eivät toteutuneet
koulutussuunnitelman mukaisesti. Henkilöstön osaamista pyrittiin kuitenkin vahvista-
maan aktiivisesti myös poikkeusoloissa sekä sisäisin että ulkoisin koulutuksin. Henki-
lökunnan osaamisen vahvistamisessa keskeistä oli myös Covid-19 tilanteen hallin-
taan liittyvä perehtyminen, osaamisen vahvistaminen ja varautuminen. Koko tulosalu-
eella henkilökunnan kognitiivisen käyttäytymisterapian pidempi koulutus työnohjauk-
sineen jatkui myös vuonna 2020, pääosin etäyhteyksien avulla. Henkilökunnan yksi-
lötyönohjauksia pystyttiin ylläpitämään etäyhteyksien avulla. Ryhmätyönohjaukset
keskeytyivät Covid-19-tilanteen vuoksi keväällä 2020, mutta myös niitä saatiin jonkin
verran käynnistettyä etäyhteyksien avulla loppu vuodesta 2020.

Kehityskeskusteluja henkilökunnan kanssa on käyty tulosalueella kattavasti. Aktiivisen
varhaisen tuen toimintamallia on käytetty tarvittaessa. Koronaviruspandemian aiheut-
taman poikkeustilan aikana yksiköiden moniammatillisia kehittämispäiviä ja yksikköko-
kouksia on saatu toteutettua koko tulosalueella etäyhteyksiä hyödyntäen.

Hoitohenkilökunnan avoimet tehtävät saatiin vuonna 2020 pääsääntöisesti täytettyä.
Vuonna 2020 psykiatrian tulosalueella oli avoimia hoitohenkilökunnan virkoja/toimia 18
(vuonna 2019 34 virkaa/toimea), ja niihin tuli yhteensä 145 hakemusta (2019 199 ha-
kemusta). Toimintaterapeuteista on ollut pulaa, sillä toimintaterapeuttien rekrytointi val-
takunnallisestikin on haastavaa.

Psykologien saaminen erityisesti pidempiaikaisiin sijaisuuksiin on vaikeutunut ja va-
jetta ajoittain paikattiin myös yli erikoisalojen. Esimerkiksi nuorispsykiatrian osaston ja
Riihimäen aikuispsykiatrian poliklinikka toimivat usean kuukauden ajan vajaalla psy-
kologimäärällä. Samanaikaisesti lähetteet psykologisiin tutkimuksiin kasvoivat merkit-
tävästi ja tarve psykologien asiantuntemuksen käyttöön potilaiden hoidon aikana li-
sääntyi. Psykologeilla oli myös merkittävä rooli ja panostus Covid-tilanteessa henki-
sen tuen mallin toteuttamisessa koko sairaalan henkilöstön keskuudessa.

Kaikilla psykiatrian erikoisaloilla lääkäreistä oli edelleen pulaa eikä ostopalvelulääkä-
reiden käyttöä päästy vähentämään tavoitteiden mukaisesti. Rekrytointimenetelmiä
pyrittiin lisäämään sosiaalisen median aktiivisemmalla käytöllä. Aikuispsykiatri-
alla edelleen ongelma oli koko vuoden, erityisesti osastoilla, koska kyseisiin tehtäviin
ei ole tarkoituksenmukaista ottaa ostopalvelulääkäreitä. Tilanne johti myös yhden
osaston sulkemiseen elokuussa. Haasteena poliklinikoilla edelleen on lääkäreiden
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vaihtuvuus aiheuttaen mm. hoitojaksojen pitenemistä, mutta loppuvuodesta päästiin
tekemään pidempiaikaisia sopimuksia ja muutenkin vajeessa tapahtui korjaantu-
mista. mutta esimiestehtäviä on jouduttu järjestämään väliaikaisin siirroin. Myös nuori-
sopsykiatrialla jouduttiin aiemmasta poiketen turvautumaan ostopalveluiden käyttöön
ja niidenkään avulla ei saatu täysin vajetta korjattua. Lastenpsykiatrialla on jo useam-
man vuoden ajan käytetty paljon osa-aikaisia lääkäreitä, eikä tässä muutosta nytkään
ollut. Lastenpsykiatrian ylilääkärin viransijainen vakinaistettiin. Aikuispsykiatrian osas-
toille on saatu hyvin lääketieteen kandidaatteja kesäksi ja myös muina aikoina ja hei-
dän ohjaukseensa on tulosalueella panostettu. Tällä tavoin pyritään saamaan
ja on saatukin myös päivystäjiksi nuoria lääkäreitä ja tulevaisuudessa myös psykiatri-
aan erikoistuvia. Tulosalueelle ei vieläkään saatu vakinaista tulosalueylilääkäriä.

Toiminta ja yhteistyö

Covid-tilanteen johdosta huhtikuusta 2020 alkaen tulosalueella pystyttiin aloittamaan
nopealla aikataululla etävastaanotot uutena toimintana, ja myös etävastaanottoihin liit-
tyvä koulutus onnistuttiin järjestämään nopeasti. Vuoden 2020 aikana etävastaanotot
ovat vakiintuneet pysyväksi toimintamalliksi, ja vastaanottokäyntien lisäksi niitä hyö-
dynnetään myös esimerkiksi hoitoneuvotteluissa eri toimijoiden välillä. Mikäli potilaalla
ei ole teknistä tai lääketieteellistä estettä etävastaanotolle, hänellä on mahdollisuus va-
lita tavallisen vastaanottokäynnin sijaan etävastaanottokäynti. Vuoden aikana video-
vastaanottoja tulosalueella pidettiin yhteensä 2199 kertaa, myös kuntalaskutetta-
vien puhelinvastaanottojen määrä kasvoi, ollen 16 975 (v. 2019 7820).

Kuntalaskutettavien käyntien lukumäärä laski 7 % ollen psykiatrian tulosalueella yh-
teensä 52 457 (v. 2019 56 624). Lähetteiden määrässä tapahtui laskua keväällä
2020 Covid-tilanteen johdosta, mutta 08/2020 alkaen lähetemäärät kasvoivat vuoden
2019 tasoon nähden. Koko vuoden lähetemäärä tulosalueella oli näin ollen ainoastaan
0,6 % vähemmän kuin vuonna 2019.  Tulosalueelle saapuneista lähetteistä 95 % käsi-
teltiin kolmen vuorokauden kuluessa. Hoitopäiviä tulosalueella oli kaikkiaan 19 727
kpl (v. 2019 22 651 kpl), joten niiden määrä väheni 13 % vuoteen 2019 verrattuna.

Tulosalueella Assi-suunnitteluun osallistuttiin aktiivisesti myös vuonna 2020. Toiminal-
lisen suunnittelun myötä tavoitteena on suunnitella psykiatrisille potilaille inhimillisempi
ja toimivampi tulevaisuuden sairaala, jossa tilat vastaavat hoidon vaatimuksia henkilö-
kunnan ja potilaiden tarpeet huomioiden. Erityisesti osastotoiminnoissa on kehitetty
turvasolumallia, jossa erilaisin tilaratkaisuin pyritään vähentämään pakon käyttöä.

Lastenpsykiatria

Asiakasmäärä lastenpsykiatrialla on kumuloitunut vuosien 2018–2020 aikana merkit-
tävästi, vuonna 2020 kuntalaskutettavien avokäyntien määrä kasvoi 18,4 % ollen 5583
eli 869 käyntiä edellisvuotta enemmän. Toiminnassa tämä näkyi ajoittain ylikuormituk-
sena, lisäksi uusien asiakkuuksien hoitoprosessin hidastumisena. Uusien lähetteiden
määrä kuitenkin laski 8,5 % vuoteen 2019 verrattuna. Viikko-osastolle oli jonoa kriisi-,
tutkimus- ja hoitojaksoille. Viikonloppuisin välitöntä akuuttia lastenpsykiatrista osasto-
hoitoa tarvitsevien lasten hoito järjestettiin yhteistyössä Tampereen yliopistollisen sai-
raalan sekä muiden yliopistollisten sairaaloiden kanssa, tilanteen salliessa nuorisopsy-
kiatrian osastolla Hämeenlinnassa.

Lastenpsykiatrian työn sisältöjen ja toimintamuotojen suunnittelua ja kehittämistyötä
jatkettiin myös vuonna 2020 aktiivisesti. Lastenpsykiatrialla pilotoitiin Pirkko-toiminnan-
ohjausjärjestelmää syksyn 2020 aikana. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla on mah-
dollista mm. saada selville   prosessien ”pullonkaulat”.  Kehittämisen myötä esimerkiksi
osaston palaverikäytäntöjä ja rakenteita on arvioitu muuttamalla perinteistä viikkora-
portointikäytäntöä arviointitiimiksi. Muutos edesauttaa mm. työryhmän tiedonkulussa.
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Perheneuvoloiden/perhekeskuksen kanssa tehtävä yhteistyö jatkui myös Covid-tilan-
teesta huolimatta etäyhteyksien avulla. Konsultaatiotyöryhmän toiminta on saatu va-
kiinnutettua, ja puhelinkonsultaation mahdollisuus toteutui säännöllisesti kerran vii-
kossa. Yhteistyötä on tehty myös Hämeenlinnan perusterveydenhuollon kanssa,
mm.  odottavien mielenterveysvanhempien palvelupolun suunnittelun tiimoilta. Sairaa-
lan sisällä lastenpsykiatrian pikkutiimi on suunnitellut yhteistä ryhmätoimintaa ras-
kaana oleville synnytyspelkopotilaille, ryhmän on tarkoitus alkaa vuonna 2021.

Nuorisopsykiatria

Nuorisopsykiatrian lähetteet pysyivät vuonna 2020 edellisen vuoden tasolla, ollen yh-
teensä 512 (v. 2019 538 kpl, v. 2018 491 kpl). Myös kuntalaskutettavien avokäyntien
määrä pysyi vuoden 2019 tasolla Covid-tilanteesta ja lääkärivajeesta huolimatta, käyn-
timäärän ollessa yhteensä 13 376. Vuoden 2020 lopussa Riihimäellä oli hoidossa 215
ja Hämeenlinnassa 580 nuorta.

Kaikista nuorisopsykiatrian käynneistä yhteensä noin 20 % oli ulkopaikkakuntalaisten
käyntejä. Nuorisopsykiatrian osastolla oli yhteensä 2767 hoitopäivää (v. 2019 2986
hoitopäivää).

Nuorisopsykiatrian avo- ja osastohoidon tutkimus-, hoito- ja kuntoutusprosesseja on
kehitetty johdonmukaisesti myös Covid-aikana. Myös ryhmämuotoisia hoitoja on pys-
tytty ylläpitämään rajoitukset huomioiden. Nuorisopsykiatrian osastolla vaikeahoitois-
ten nuorten määrä on kasvanut, ja osastolla kriisijaksot ovat venyttäneet tutkimuspoti-
laiden pääsyä tutkimuksiin.

Nuorten mielenterveyspalveluiden toiminnallinen kokonaisuus – työryhmä kokoontui
säännöllisesti Hämeenlinnassa ja Riihimäellä, mukana näissä oli esimiestason edus-
tajat jäsenkunnista ja nuorispsykiatrian yksiköstämme ylilääkäri ja avopuolen apulais-
osastonhoitaja. Lisäksi nuorisopsykiatrian erikoislääkäri ja avopuolen apulaisosaston-
hoitaja antoivat nuorisopsykiatrian konsultaatioita perustason työryhmille (mm. koulu-
terveydenhoitajat, kuraattorit, psykologit, lastensuojelu, erityisopettajat, lääkäreitä)
alku vuoden 2020 aikana, toiminta keskeytyi Covid-tilanteen ja lääkärivajeen vuoksi.
Kaiken kaikkiaan nuorisopsykiatrian yksikön työssä korostui aktiivinen yhteistyö eri vi-
ranomaisten kanssa (lastensuojelu, koulut, oppilashuolto, perusterv.huolto). Lisäksi
nuorisopsykiatrialta pidettiin alueellista koulutusta kunnallisten ja yksityisten lastensuo-
jeluyksiköiden henkilöstölle.

Nuorisopsykiatria on mukana myös valtakunnallisissa sosiaali- ja terveydenhuollon val-
tion hankkeissa, jotka alkoivat vuonna 2020 (IPT-C hanke ja Monni-hanke), lisäksi nuo-
risopsykiatrian ylilääkäri osallistuu LAPE-työryhmän toimintaan.

Psykiatria

Aikuispsykiatrian tulosyksikössä lähetemäärä oli v. 2020 yhteensä 2337 lähetettä (v.
2019 2307 lähetettä). Lähetemäärissä on ollut kasvua 08/2020 alkaen vuoteen 2019
verrattuna koko loppuvuoden ajan. Kuntalaskutettavien avokäyntien määrä oli yh-
teensä 33498 (v. 2019 38546 käyntiä).  Psykiatrian vuodeosastoilla hoitopäiviä oli yh-
teensä 15789 hoitopäivää (v. 2019 18431). Covid-19 näytti vaikuttavan myös potilai-
den sairaalahoitoon lähettämiseen keväällä mutta loppuvuotta kohden tilanne tasoit-
tui vuoteen 2019 nähden. Yksi osastoista oli elokuussa suljettuna noin kuukauden.

Aikuispsykiatrian avohoidossa jatkettiin uudistettujen tutkimus- ja hoitoprosessien toi-
mintakäytäntöjen juurruttamista. Toiminnan suunnittelussa pyrittiin vastaamaan suju-
vaan ja oikea-aikaiseen hoitoon pääsyyn esimerkiksi priorisoimalla ensikäyntiaikoja.
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Hämeenlinnan poliklinikalla päätettiin 2020 lopussa vähentää tiimien määrää, tavoit-
teena vähentää niiden haavoittuvuutta. Myös yhteistyötä perusterveydenhuollon
kanssa on entisestään tiivistetty.

Aikuispsykiatrian tehostettua avohoitoa antavien tiimien eli akuuttityöryhmän, intensii-
vityöryhmän ja yleissairaalapsykiatrian työryhmän yhteistyötä kehitettiin ja samalla
aloitettiin suunnittelemaan toiminnan muutosta Assiin tulevaa tehostetun avohoidon
yksikköä ajatellen.

Vuonna 2019 alkaneen ECT-poliklinikan toiminta on vakiintunut. Hoitokertoja oli yh-
teensä 828 eli noin tuhannen hoidon tavoitteeseen ei päästy. Tähän vaikutti osal-
taan Covid-tilanteen aiheuttama toiminnan supistaminen keväällä ja osaltaan lääkäri-
vajaus syksyllä.

Osastohoitoa tarvitsevien mahdollisten koronapotilaiden hoito päätettiin keväällä 2020
keskittää akuuttipsykiatrian osastolle P3P, myös nuorisopsykiatrian potilaiden
osalta (mielenterveyslaki 2. luku 8 §). Osaston tiloista osa erotettiin kohortiksi. Vuonna
2020 osastolla P3P hoidettiin yhteensä 30 potilasta, joilla epäiltiin olevan koronatar-
tunta. Osaston henkilökunnan osaamisen näkökulmasta tilanne vaati uudenlaista pe-
rehtymistä ja muutoksia totuttuihin hoitokäytäntöihin, mutta asia saatiin nopealla aika-
taululla hallintaan.

Vuonna 2019 mielenterveyslain mukaisessa tahdosta riippumattomassa hoidossa ole-
viin potilaisiin kohdistuvien rajoitustoimien määrä oli huolestuttavasti lisääntynyt.
Vuonna 2020 suunta saatiin käännettyä. Sekä lepositeisiin että eristykseen määrää-
misten lukumäärä laski 22 % vuoteen 2019 verrattuna (280 -> 219). Vielä enemmän
eli 48 % laski aika, jonka potilaat joutuivat olemaan eristettyinä tai sidottuina (7577 h -
> 3926 h). Muutos ei suoraan selity laskeneella hoitopäivien määrällä (-13 %), sillä
oletettavasti sairaalahoidot vähenivät enemmän lievemmin oireilevien keskuudessa.
Tulosalueella on vuosia kiinnitetty henkilökunnan huomiota pakon käytön vähentämi-
seen. Tavoitteiden mukaisesti saatiin uhkaavissa väkivaltatilanteissa ja potilaan itsetu-
hoisessa käyttäytymisessä otettua käyttöön muita keinoja tilanteen rauhoittamiseksi.
Esimerkiksi hoidollisten kiinnipitojen lukumäärä nousikin 583 % (31 -> 212). Tämän
merkittävästi vähemmän potilasta rajoittavan toimenpiteen käyttö vaatii kuitenkin
enemmän hoitohenkilökuntaa. Pienempi potilasmäärä 2020 suhteessa käytettävissä
olevaan hoitajamäärään mahdollisti tämän käytön moninkertaistumisen.

Asiakasnäkökulma

Tulosalueella asiakaspalautteita kerättiin paperilomakkeilla ja sähköisesti sairaanhoi-
topiirin nettisivujen kautta, mutta Covid-tilanteen johdosta Happy or Not-laite oli lähes
koko vuoden pois käytöstä. Covid-tilanteen johdosta palautteiden määrä on ollut vä-
häinen, koska palautetta on pääasiassa pystytty keräämään sähköisesti. Asiakaspa-
lautteet käsiteltiin yksikköjen osastokokouksissa ja kehittämispäivissä.

Covid-tilanne on vuonna 2020 vaikuttanut myös kokemusasiantuntijatoimintaan ja yh-
teistyömahdollisuuksiin. Tällä hetkellä Kanta- Hämeen alueelta löytyy yhteensä 23
koulutettua kokemusasiantuntijaa. Vuonna 2020 koulutetut kokemusasiantuntijat ovat
oman kiinnostuksensa mukaan työskennelleet ammattilaisten tukena mm. kouluttajina
psykiatrian tulosalueella yksiköiden kehittämispäivissä, erilaisten ryhmien suunnitte-
lussa ja ryhmänohjaajina, yksilötapaamisissa työparina, omaisilloissa ja vertaisryhmän
ohjaajina.

Psykiatrian poliklinikoilla järjestettiin yhdessä FinFamin ja koulutettujen kokemusasi-
antuntijoiden kanssa omaisille ja läheisille suunnattuja tiedollisia tilaisuuksia. Näissä
käytiin läpi omaisten ja läheisten näkökulmasta mm. mitä sairastuminen voi tarkoit-
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taa ja mistä omaiselle ja läheiselle voi saada tukea. Riihimäen aikuispsykiatrian polikli-
nikalla järjestettiin lisäksi teemailtoja, jotka koottiin tietyn aiheen ympärille (esimerkiksi
uni). Näissä tapaamisissa mukana oli myös koulutettu kokemusasiantuntija. Yksi-
köissä oli esillä myös FinFamin materiaalia, ja yhdistyksen työntekijät esittelevät sään-
nöllisesti kaikissa psykiatrian tulosalueen yksiköissä henkilökunnalle toimintaansa.

Talous

Taloustilannetta on seurattu yksikkökokouksissa ja johtoryhmässä säännöllisesti. Ku-
lujen osalta tulosalue pysyi kokonaisuudessaan taloussuunnitelman raamissa. Henki-
löstökulujen toteuma oli 95 %. Ostot ulkopuolisista sairaaloista ylittyivät yhteensä
n. 614 000 euroa. Ulkopuolisten sairaaloiden käyttö on ennakoimatonta ja johtuu muu-
alle sijoitettujen alaikäisten potilaiden tarpeista sekä vaikeahoitoisten potilaiden mää-
rästä valtion mielisairaaloissa.  Haasteena tulosalueella on virkalääkäreiden saata-
vuus, joka näkyi ostopalvelulääkäreiden käytössä, jossa toteuma oli 148 % talousarvi-
oon nähden. Covid-tilanne heijastui kevään ja kesän aikana myös ulkopuolisena pal-
veluna ostettavien psykoterapiapalveluiden käyttöön ja toteuma oli vain 67 %.

Tulosalueen toimintatuotot toteutuivat 100,7 %. Kotikuntakorvauksia tuli ulkopaikka-
kuntalaisten hoitamisen lisäännyttyä erityisesti nuorisopsykiatrialla yli arvion, toteuman
ollessa 151 % talousarvioon nähden.

Psykiatrian tulosalue pystyi Covid-tilanteesta huolimatta toteuttamaan vuodelle
2020 asetettuja tuottavuusohjelman tavoitteita.

Riskien hallinta

Onnistuminen osaavan henkilöstön rekrytoinnissa on toimintamme kannalta oleellisen
tärkeää. Lääkärien lisäksi on jo pidempään ollut vaikeuksia löytää psykologien tehtä-
viin tekijöitä. Yhtenä vuoden 2020 kehitystavoitteena onkin ollut koko tulosalueen lää-
käri- ja psykologirekrytoinnin kehittäminen. Ottaen huomioon valtakunnallinen psykiat-
rian alojen erikoislääkäritilanteen ja tulevina vuosina lisääntyvä eläköityminen, on eri-
tyisesti poliklinikoiden toiminnassa etsittävä uusia toimintatapoja ja tarkasteltava uu-
delleen työnjakoa lääkäreiden ja muiden ammattiryhmien välillä tarvittaessa muuta am-
mattikuntaa vahvistamalla. Hoitohenkilöstöä on toistaiseksi saatu rekrytoitua vakituisiin
toimiin ja pitkiin sijaisuuksiin, mutta toimintaterapeuttien rekrytointi on haastavaa ja
osa vakansseista on täyttämättä. Lähetemäärien kasvaessa ja henkilökunnan saata-
vuuden heiketessä on riskinä potilaiden hakeutuminen hoitoon muualle vapaan valin-
nan kautta.

Monipuoliset ja suurelle henkilöstöryhmälle suunnatut menetelmäkoulutukset mahdol-
listavat laadukkaiden tutkimus- ja hoitoprosessien ylläpitämisen.

Sairaanhoitopiirin sisäisen valvonnan ohjeistusta ja hyvän hallinnon periaatteita on tu-
losalueella noudatettu ohjeiden mukaan. Esimiehet ovat osallistuneet aktiivisesti mm.
henkilöstöasioiden esimieskoulutuksiin, jotta he osaavat toimia toimivaltansa ja vas-
tuidensa mukaisesti.

Psykiatrian tulosalue pystyi Covid-tilanteesta huolimatta toteuttamaan vuodelle 2020
asetetut tuottavuusohjelman tavoitteet. Talouden ja toiminnan reaaliaikainen seuranta
on onnistunut seurantajärjestelmien kehityttyä entistä paremmiksi, ja talouden ja toi-
minnan seuranta tapahtuu säännöllisesti yksikkökokouksissa ja tulosalueen johtoryh-
mässä.

Psykiatrian tulosalueella on ostettu psykoterapiapalveluja ja toimittajana on ollut
myös Psykoterapiakeskus Vastaamo. Vastaamoon kohdistuneen tietomuron jälkeen
on myös multa palveluntarjoajiltamme pyydetty selvitykset potilaiden henkilötietojen
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käsittelystä varmistaaksenne, että ne ovat voimassa olevan sopimuksemme mukai-
sia.

Tulosalueelta on pidetty listaa kaikista mielenterveyslain mukaisista rajoituksista ja il-
moitettu niistä myös Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Alkuvuodesta ilmeni, että il-
moittaminen on aina tapahtunut, mutta ei välttämättä samaan aikaan kaikilta osas-
toilta. Prosessia käytiin läpi ja ilmoittaminen on saatu tapahtumaan säädetyn kahden
viikon välein.  Tulosalueella on käytössä Potilaan hoitoa ja oikeusturvaa psykiatrian yk-
siköissä koskevat ohjeet. Jotta toimintamme olisi mielenterveyslain mukaista, kaikki
osastoillamme työskentelevät lääkärit, myös sijaiset ja ulkopuoliset päivystä-
jämme, perehtyvät näihin. Hoitajat perehdytetään myös lain mukaisiin toimintatapoihin
ja rajoitusten oikeanlaiseen käyttöön ja merkitsemiseen. Osastoillamme tehdään myös
omaehtoista valvontaa ja seurataan muitakin kuin lain vaatimia toimenpiteitä. Näiden
suhteen aloitettiin loppuvuodesta kartoittaminen ja havaittiin, että niiden merkitsemi-
sessä oli eroja eri osastojen välillä ja nyt olemme luomassa yhtenäisiä toimintatapoja.
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Tukipalveluiden tulosalue

Ulkoiset tuotot ja kulut
TUKIPALVELUJEN TULOSALUE

Alkuperäinen
TA 2020

TA-muutokset Muutettu TA
2020

TP 2020 Poikkeama

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatuotot 8 413 000 792 000 9 205 000 9 875 779 670 779

Myyntituotot 3 860 000 3 860 000 3 398 177 -461 823
Maksutuotot 0 0 32 32
Tuet ja avustukset 498 000 792 000 1 290 000 1 654 302 364 302
Vuokratuotot 3 100 000 3 100 000 3 238 001 138 001
Muut toimintatuotot 955 000 955 000 1 585 266 630 266

Toimintakulut -40 801 200 -1 456 000 -42 257 200 -40 795 672 1 461 528
Henkilöstökulut -20 867 000 -960 000 -21 827 000 -20 641 769 1 185 231
Palvelujen ostot -12 224 200 -196 000 -12 420 200 -12 436 199 -15 999
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 238 000 -300 000 -5 538 000 -5 209 803 328 197
Vuokrat -1 430 000 -1 430 000 -1 295 546 134 454
Muut toimintakulut -1 042 000 -1 042 000 -1 212 355 -170 355

Toimintakate -32 388 200 -664 000 -33 052 200 -30 919 893 2 132 307

Vuosikate -31 754 200 -664 000 -32 418 200 -30 309 247 2 108 953

Poistot ja arvonalentumiset -9 736 000 -9 736 000 -9 388 954 347 046

Tilikauden tulos -41 490 200 -664 000 -42 154 200 -39 698 202 2 455 998

Varausten ja rahastojen muutos 210 000 210 000 245 848 35 848

Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut
TUKIPALVELUJEN TULOSALUE

Alkuperäinen
TA 2020

TA-muutokset Muutettu TA
2020

TP 2020 Poikkeama

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatuotot 13 052 056 792 000 13 844 056 14 583 181 739 125

Myyntituotot 8 499 056 8 499 056 8 105 580 -393 476
Maksutuotot 0 0 32 32
Tuet ja avustukset 498 000 792 000 1 290 000 1 654 302 364 302
Vuokratuotot 3 100 000 3 100 000 3 238 001 138 001
Muut toimintatuotot 955 000 955 000 1 585 266 630 266

Toimintakulut -40 801 855 -1 456 000 -42 257 855 -40 797 057 1 460 798
Henkilöstökulut -20 867 000 -960 000 -21 827 000 -20 641 769 1 185 231
Palvelujen ostot -12 224 855 -196 000 -12 420 855 -12 437 584 -16 729
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 238 000 -300 000 -5 538 000 -5 209 803 328 197
Vuokrat -1 430 000 -1 430 000 -1 295 546 134 454
Muut toimintakulut -1 042 000 -1 042 000 -1 212 355 -170 355

Toimintakate -27 749 799 -664 000 -28 413 799 -26 213 876 2 199 923

Vuosikate -27 115 799 -664 000 -27 779 799 -25 599 627 2 180 172

Poistot ja arvonalentumiset -9 736 000 -9 736 000 -9 388 954 347 046

Tilikauden tulos -36 851 799 -664 000 -37 515 799 -34 988 581 2 527 218
Varausten ja rahastojen muutos 210 000 210 000 245 848 35 848

Vyörytyserät 36 369 270 36 369 270 36 202 794 -166 476
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Tukipalvelujen tulosalueen toimintakertomus

Talous- ja tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäki

Henkilöstö ja osaaminen

Tukipalvelujen henkilöstömäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstö-
määrä, joka sisältää myös määräaikaiset työntekijät, oli vuodenvaihteessa 2020 yh-
teensä 454 (vuonna 2019 440).

Henkilökunnan sähköistä perehdytysjärjestelmää (Intro) pilotoitiin toimintavuonna. In-
troon laadittiin henkilöstöpalveluiden toimesta yleisperehdytysrunko, joka voidaan ot-
taa käyttöön kaikkien uusien työntekijöiden perehdytyksessä. Henkilöstön täydennys-
koulutusmahdollisuuksia lisättiin koronaepidemian sallimissa rajoissa. Koulutuksia siir-
rettiin järjestettäväksi etäyhteydellä ja verkossa.

Aktiivisen varhaisen puuttumisen toimintamallia on käytetty tarpeen mukaan. Koko sai-
raanhoitopiirin tasoisesti on tehty toimenpiteitä joilla mm. uudelleensijoittamisen kautta
on voitu auttaa eri syistä osatyökykyisiä henkilöitä. Sihteerityön yksikössä käyttöön
otettua etätyökokeilua jatkettiin saneluiden purussa. Tällä pystyttiin sihteerityön yksi-
kön osalta vähentämään sairauslomien määrää merkittävästi.

Toiminta ja yhteistyö

Taloushallinnon palveluista kirjanpito, reskontrat ja laskunkierto hankitaan Sarastia
Oy:ltä. Lisäksi Sarastia tuottaa tilinpäätös- ja talousarviolaskelmat. Potilaslaskutus- ja
perintä hankitaan ostopalveluna Lowell Oy:ltä.

Sairaanhoitopiiri oli mukana useiden sairaanhoitopiirien yhteisessä potilashallinnon jär-
jestelmien uudistamisprosessissa (UNA).

Henkilökunnan suojavaatteet ovat vuokravaatteita, jotka toimitti Päijät-Hämeen Teks-
tiilihuolto Oy. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on yhtiön osakas.

Varastotuotteet ja hyllytyspalvelut ostettiin pääosin Kanta Logistiikka Oy:ltä, jonka
omistajina ovat Hämeenlinnan kaupunki, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja Riihimäen
seudun terveyskeskuksen ky sekä pääosa Kanta-Hämeen kunnista. Materiaalitoimin-
noissa hyödynnettiin Kanta Logistiikka Oy:n lisäksi myös Erva-alueen hankintaren-
gasta. Hankinnoissa tehtiin yhteistyötä myös Tuomi Logistiikka Oy:n kanssa. Suurim-
mat laite- ja kalustohankinnat tehtiin sairaanhoitopiirin omana toimintana.

Sairaanhoitopiirin tekninen huolto on vastannut palvelujen tuottamisesta Hämeenlin-
nan Terveyspalveluille.

Sihteerityön, sairaalahuollon ja välinehuollon yksiköissä on tehty aktiivista oppilaitos-
yhteistyötä.

Hämeen ammattikorkeakoulun (Hamk) kanssa aloitettiin yhteistyö kestävän kehityksen
periaatteiden laatimiseksi.

Asiakas

Tukipalvelujen tulosalue tuotti henkilöstöpalvelut, koulutuspalvelut, tietotekniikkapalve-
lut, laskentapalvelut, vaatehuollon, tekniset palvelut, sairaala- ja välinehuoltopalvelut
sekä palveluneuvonnan ja sihteeripalvelut. Lisäksi tulosalueeseen kuuluvat asunnot,
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henkilökunnan terveydenhuolto ja virkistystoiminta. Hämeenlinnan yksikön kahviotoi-
mintaa lukuun ottamatta ravintopalvelut on ulkoistettu Palmia Oy:lle. Varasto-, hyllytys-
ja kuljetuspalvelut hoitaa Kanta Logistiikka Oy.

Sairaanhoitopiiri järjesti vuoden aikana sekä sisäistä että alueellista täydennyskoulu-
tusta. Koulutuksen osalta on myös lisätty yleistä palautteenanto- ja yhteydenpitomah-
dollisuutta. Ulkopuolisilla on mahdollisuus antaa palautetta internetin kautta keskitetysti
sähköpostilaatikkoon, josta ne ohjataan oikeille käsittelijöille.

Talous

Tulot jäivät kokonaisuutena alle lisätalousarviossa arvioidun summan, koska kunta-
maksuja ei laskutettu täysimääräisesti. Tuloeristä tuet ja avustukset, omaisuuden
myyntituotot sekä muut tuotot toteutuivat kuitenkin arvioitua paremmin.

Tukipalvelujen toimintakulut olivat 40,8 milj. euroa eli noin 17,8 % (vuonna 2019 18,6
%) kuntayhtymän kaikista toimintakuluista. Tukipalveluiden toimintakulut toteutuivat
kaikilta osin talousarvion mukaisesti tai jäivät sen alle. Toimintakuluista hieman yli puo-
let on henkilöstökuluja. Henkilöstökulut jäivät alle talousarviossa arvioidun määrära-
han. Palveluiden ostot sekä aineiden ja tarvikkeiden ostot toteutuivat kokonaisuutena
määrärahojen mukaisesti. Palveluiden ostoihin sisältyvät ICT-palvelut ylittivät talous-
arvion noin 0,15 milj. euroa. Ylitys johtui erilaisten järjestelmien käyttökulujen arvioitua
suuremmasta kasvusta. Poistojen määrään vaikutti Ahveniston rakennuksista tehty
sairaanhoitopiirin hallituksen päättämä kahden (2) miljoonan euron ylimääräinen lisä-
poisto.

Riskien hallinta

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri osti toimintavuonna Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti osan kol-
men sisäisen tarkastajan työpanoksesta. Yhden sisäisen tarkastajan pääasiallinen työ-
piste on Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tiloissa.

Sairaanhoitopiirin sisäisen valvonnan ohje laadittiin yhteistyössä BDO:n asiantuntijoi-
den kanssa. Ohje käsiteltiin sairaanhoitopiirin hallituksessa helmikuussa 2020 ja se tuli
voimaan 1.3.2020. Strategisten riskien kartoitusta ja riskienhallinnan ohjeistuksen val-
mistelua jatkettiin toimintavuonna yhteistyössä BDO:n asiantuntijoiden kanssa.

Sisäisessä valvonnassa ei tukipalveluiden tulosalueella todettu olennaisia puutteita ti-
likaudella 2020.



163

Liite 3 Strategian toteumataulukot

Asiakkaat – laadukasta hoitoa sinua kuunnellen



164

Kumppanuudet – yhdessä arvoa asiakkaalle
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Henkilöstö – palkitseva työ
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Sijoitus terveyteen 2020
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Liite 4 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista


