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Nimenhuudon suorittaminen ja ääniluettelon hyväksyminen

Valtuusto 14.12.2021 § 50

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

Kunnan asukasluku viimeksi toimi- Jäsenten
tetun henkikirjoituksen mukaan lukumäärä

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

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

Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 

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

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenten lukumäärä ja 
valtuutettujen äänimäärät perustuvat kuntien asukaslukuun 
vuodenvaihteessa 2020 – 2021.

Liite (1) Valtuuston jäsenluettelo
Valtuuston ääniluettelo

Suoritetaan nimenhuuto läsnä olevien valtuutettujen toteamiseksi ja 
hyväksytään kokoukselle ääniluettelo.

Päätös: 

50. §

Valtuusto Kokouspäivä

14.12.2021

Esityslista

Sivu
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KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KY.

Kuntayhtymän valtuusto alkavalla toimikaudella  2021

Kunta Jäsen Varajäsen

Forssa Anttila Sirkka-Liisa Wiisak Johanna

Lintonen Emmi Aho Ritva

Tuomisto Tiina Mäkelä Arja

Hattula Siukola Lauri Rantsi Markus

Hämäläinen Matti Viitanen Ville

Salonen Vesa Niemi Pasi

Hausjärvi Arovuori Kyösti Ruottu Marko

Mäkinen Jari Linden Tommi

Jämsen Sanna Koskela Marja-Liisa

Humppila Kankare Janne Hirvioja Vesa-Pekka

Seuranen Markus Niininen Markku

Hämeenlinna Isosuo Reija Ruuska Tuula

Myllykangas Sari Uschanov Johanna

Lindgren Marjo Mettala Pirjo

Lehtonen Irmeli Juntunen Seija
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Kunta Jäsen Varajäsen

Janakkala Ojanen Marko Salminen Juha

Salmela Eeva Valanta Elisa

Kilpeläinen Pirjo Jaakonsaari Katriina

Jokioinen Kettunen Ari Kivinen Jaana

Raiskio Sakari Marttila Pauli

Loppi Hervala Tiia Vilkas Laura

Knuuti Anne Ukkola Marja

Riihimäki Julen Kari Bitter Riku

Nurmi Silja Simonen Anna-Maria

Lindgren Anne Lukkaroinen Sari

Lahtinen Petri Ruponen Pertti

Tammela Leino Kati Helander Maria

Jasu Olli-Pekka Lahtinen Susanna

Ypäjä Ilvesmäki Mervi Salmi Eija

Niemi Eetu Herd Pirkko
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KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KY.

Kuntayhtymän valtuuston ääniluettelo vuonna 2021

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

(vuodenvaihde lukumäärä äänimäärä äänimäärä
2020 / 2021)

Forssa 16 800 3 17 17,00 5,67

Hattula 9 389 3 10 10,00 3,33

Hausjärvi 8 175 3 9 9,00 3,00

Humppila 2 174 2 3 3,00 1,50

Hämeenlinna 67 848 4 68 35,40 8,85

Janakkala 16 237 3 17 17,00 5,67

Jokioinen 5 061 2 6 6,00 3,00

Loppi 7 853 2 8 8,00 4,00

Riihimäki 28 710 4 29 29,00 7,25

Tammela 6 016 2 7 7,00 3,50

Ypäjä 2 314 2 3 3,00 1,50

YHTEENSÄ 170 577 30 177 144,40

*Tilastokeskus 20.5.2021
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valtuusto 14.12.2021 § 51

Sairaanhoitopiirin  kuntayhtymän  perussopimuksen  8  §:n  mukaan 
valtuuston  kokouskutsu  on  lähetettävä  vähintään  14  päivää  ennen 
kokousta  valtuuston  ja  hallituksen  jäsenille  sekä  jäsenkuntien 
kunnanhallituksille. Kokouskutsun yhteydessä on toimitettava esityslista. 
Tämän  kokouksen  kokouskutsu  ja  esityslista  on  tullut  postittaa 
viimeistään 30.11.2021; aineisto on postitettu 30.11.2021.

Valtuuston  21.9.2021 tekemän  päätöksen  mukaisesti  valtuuston 
kokouksesta  on  ilmoitettu  kuntayhtymän  internet-sivuilla  osoitteessa 
www.khshp.fi.

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

Valtuusto  toteaa  kokouksen  laillisesti  kokoon  kutsutuksi  ja 
päätösvaltaiseksi.

Päätös: 

51. §

Valtuusto Kokouspäivä

14.12.2021

Esityslista

Sivu
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valtuusto 14.12.2021 § 52

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

Tämän  pöytäkirjan  tarkastus  suoritetaan  kuntayhtymän 
hallintopalveluissa kokouksen jälkeen.
 
Valtuusto  valitsee  kaksi  jäsentään  suorittamaan  pöytäkirjan 
tarkastamisen.

Päätös:

52. §

Valtuusto Kokouspäivä

14.12.2021

Esityslista

Sivu
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Asioiden käsittelyjärjestys

Valtuusto 14.12.2021 § 53

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

Päätös:

53. §

Valtuusto Kokouspäivä

14.12.2021

Esityslista

Sivu
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Kuntayhtymän hallituksen ja valtuuston kokousaikataulu 
kevätkaudella 2022

Hallitus 2.11.2021 § 150

Valmistelija: hallintojohtaja Miia Luukko puh. 045 7734 5790

Kuntayhtymän hallitus kokoontuu kuukausittain ja valtuusto 
pääsääntöisesti kaksi kertaa kevätkaudella ja kaksi kertaa syyskaudella. 
Siirtymävaiheessa hyvinvointialueelle on vaikea etukäteen arvioida 
valtuuston käsittelyyn tulevien asioiden määrää ja aikatauluja, joten 
varmuuden vuoksi valtuustolle varataan keväälle kolme kokousta. 
Kokousaikataulut kevätkaudelle 2022 on suunniteltu seuraavasti: 

Hallituksen kokoukset:
- tiistai 25.1. klo 16 
- tiistai 22.2. klo 16 
- tiistai 29.3. klo 16
- tiistai 19.4. klo 16
- tiistai 17.5. klo 16 
- tiistai 7.6. klo 16

Hallituksen ja laajennetun johtoryhmän seminaari:
- ti-ke 11.-12.1, valtuusto mukana 11.1. 

Valtuuston kokoukset: 
- tiistai 22.2. klo 12 alkaen info ja kokous klo 15
- tiistai 26.4. klo 12 alkaen info ja kokous klo 15
- tiistai 7.6. klo 12 alkaen info ja kokous klo 15

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus 

1) hyväksyy kevätkauden 2022 hallituksen kokousaikataulun esitetyn 
mukaisena sekä

2) esittää valtuustolle, että se hyväksyy kevätkauden 2022 valtuuston 
kokousaikataulun esitetyn mukaisena.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 14.12.2021 § 54

Hallitus: Valtuusto hyväksyy kevätkauden 2022 valtuuston 
kokousaikataulun esitetyn mukaisena.

Päätös:

54. §

Valtuusto Kokouspäivä

14.12.2021

Esityslista

Sivu
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Sairaanhoitopiirin lisätalousarvio vuodelle 2021

Hallitus 23.11.2021 § 159

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

Sairaanhoitopiirin taloustilanne

Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi sairaanhoitopiirille lisätalousarvion 
kuluvalle vuodelle kokouksessaan 21.9.2021. Valtuusto hyväksyi 
kuntalaskutuksen palauttamisen alkuperäiselle hallituksen ja valtuuston 
hyväksymälle 3 %:n kasvutasolle. Tämän lisäksi kunnilta laskutettavan 
lisätalousarvion määrä arvioitiin noin 2,5 milj. euron suuruiseksi. 
Lisätalousarviolla katettiin pääosin ulkopuolisten sairaaloiden käytön 
merkittävästä kasvusta johtuvia kustannuksia. Lisätalousarvion 
laatimisen jälkeen taloustilanne on muuttunut olennaisesti arvioitua 
huonompaan suuntaan. Sairaanhoitopiirin talousarvion menojen 
suurimmat poikkeamat syntyvät ulkopuolisten sairaaloiden käytön 
kasvusta ja potilasvakuutusmaksun ennakkotiedon perusteella 
arvioidusta kasvusta. Tulosta taas parantavat covid-19-epidemiaan 
saatava valtionavustus ja arvioidut ylimääräiset osinkotuotot.

Tulot

Valtion korvaus covid-19-epidemian kuluihin

Toteumaennusteessa tulosta parantaa valtiolta saatava korvaus covid-
19-epidemian kustannuksista. Valtioneuvoston asiasta 8.10.2021 
antaman asetuksen mukaan sairaanhoitopiirit saisivat 14 euroa per 
asukas korvauksena muihin välittömiin covid-19-epidemiasta johtuviin 
kustannuksiin. Tämä tarkoittaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille noin 
2,4 milj. euroa suuruista korvausta koronakustannuksiin kuluvalle 
vuodelle. 

Osinkotuotot

Ennustetta todennäköisesti parantaa vielä sairaanhoitopiirin 
osakkuusyhtiöiden todennäköinen ylimääräinen osingonjako vuodelle 
2021, josta sairaanhoitopiirin osuus olisi arviolta noin 1,0 milj. euroa. 
Päätökset yhtiöiden osingonjaosta tehdään loppuvuoden aikana. Arvio 
ylimääräisestä osingonjaosta on huomioitu talousarvion 
toteumaennusteessa, vaikka virallinen yhtiökokouksen päätös asiasta 
vielä puuttuu. 

Menot

Ulkopuolisten sairaaloiden käytön kasvu

55. §
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Lisätalousarvion hyväksymisen jälkeen ulkopuolisten sairaaloiden 
käyttö on edelleen jatkanut kasvuaan. Tällä hetkellä tiedossa olevan 
tammi-syyskuun laskutustietojen perusteella ulkopuolisten sairaaloiden 
käyttö uhkaa nousta yli 50 milj. euroon ja pahimman ennusteen mukaan 
jopa 53 milj. euroon. Tämä on selkeä riski talousarvion toteuman 
kannalta. Ulkopuolisten sairaaloiden käyttöön sairaanhoitopiirillä on 
nopealla aikataululla hyvin vähän vaikutusmahdollisuuksia. Tammi-
syyskuu perusteella tehdyssä ennusteessa ulkopuolisten sairaaloiden 
toteuma-arviona käytetty 50,3 milj. euron summaa. 

Potilasvakuutusmaksun kasvu

Potilasvakuutuskeskus on 2.11.2021 antanut ennakkoarvion 
sairaanhoitopiirin potilasvakuutusmaksuihin liittyvästä velasta vuodelle 
2021. Arvion mukaan tilinpäätöksessä 2021 menoksi kirjattava 
kustannus on noin 6 milj. euroa. Talousarviossa ei ole varauduttu näin 
suureen kustannusten kasvuun. Lopullinen tieto 
Potilasvakuutuskeskuksesta saadaan tammikuussa 2022.

Ahveniston rakennusten poistosuunnitelman muutos

Sairaanhoitopiirin tilintarkastaja on ottanut rakennusten poistoja 
koskevaan kysymykseen seuraavan kannan: 
”Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän 
suunnitelman mukaisista poistoista mukaan suunnitelmapoistoina 
kirjataan kuluksi pysyvien vastaavien hankintamenon ja ennakoidun 
jäännösarvon erotus. Jäännösarvo voidaan määritellä esimerkiksi 
samanlaisen, mutta pitoaikansa lopussa olevan pysyvien vastaavien 
hyödykkeen todennäköisen luovutushinnan perusteella. Jäännösarvon 
määrittelyssä noudatetaan varovaisuuden periaatetta. 

Hyödykkeen pitoajan päätyttyä sen käytöstä poistamisesta syntyviä 
menoja ei voida lukea hyödykkeen poistopohjaan vaan ne on kirjattava 
kuluksi. Tällaisia kuluksi kirjattavia menoja ovat esimerkiksi pysyvien 
vastaavien sijaintipaikan alkuperäiseen tilaan palauttamisesta 
aiheutuvat purkamisen ja poistamisen sekä maa-alueen kunnostamisen 
aiheuttamat menot. Vastuun määrä on arvio velvoitteen 
kokonaissummasta riippumatta siitä, milloin velvoitteen perustana oleva 
toiminta päättyy tai velvoite erääntyy maksettavaksi. Vastuun määrää 
voidaan kerryttää täysimääräiseksi asteittain toiminnan aikana. Pysyviin 
vastaaviin kuuluvien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
hankintamenot tulee poistaa vaikutusaikanaan. Pysyvien vastaavien 
vaikutusajalla tarkoitetaan hyödykkeen taloudellista pitoaikaa. Pysyvien 
vastaavien hankintameno jaksotetaan poistoina kuluksi pääsääntöisesti 
sen koko taloudelliselle pitoajalle. Taloudellisen pitoajan päätyttyä on 
hyödykkeen hankintamenon oltava kokonaan poistettu mahdollista 
jäännösarvoa lukuun ottamatta. 

Taloudellisella pitoajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jona pysyvän vastaavan 
hyödykkeen ennakoidaan hyödyttävän kuntayhtymää tuloa tuottamalla 
tai aikaa, jona hyödykkeen ennakoidaan hyödyttävän kuntayhtymän 
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palvelujen tuottamista. Olennaiset muutokset pysyvien vastaavien 
tulonodotuksissa tai palvelutuotantokyvyssä otetaan ensisijaisesti 
huomioon poistosuunnitelmaa muuttamalla. 

Esitämme kannanottonamme, että niiden Ahveniston sairaalan 
käyttöomaisuushyödykkeiden, joiden ei uuden sairaalan valmistumisen 
myötä oleteta olevan kuntayhtymän palvelutuotannon käytössä tai joille 
ei muutoin luotettavasti voida arvioida olevan tulontuottamisodotusta, 
kirjataan vaikutusaikanaan tilikausien 2021- 2026 aikana poistoina 
kuluksi. Tämä tarkoittaa ao. hyödykkeiden poistosuunnitelman 
muuttamista siten, että hyödykkeet tulevat poistetuksi vaikutusaikanaan. 
Purettavien rakennusten purkamiseen tulee varautua kirjaamalla 
pakollista varausta tulevista purkukustannuksista, kun vanhojen 
kiinteistöjen suunnitelmat vahvistuvat.” 

Asian moniulotteisuuden takia sairaanhoitopiiri on tilannut asiaa 
koskevan selvityksen myös KPMG Oy:ltä. Alustavan selvityksen 
mukaan nykyisten Ahveniston rakennusten poistoja olisi lisättävä 
aiemmin päätetystä siten, että poistot kasvavat vuodesta 2021 alkaen 
noin 3,7 milj. euroa vuodessa. Selvityksessä tarkastellaan lisäksi vielä 
sairaanhoitopiin peruspääomakysymystä ja poistotilanteen vaikutusta 
kriisikuntakriteereihin. 

Tilikauden tulosarvio 

Tulosennuste koko vuodelle noin 8,7 milj. euroa alijäämäinen, kun 
taseessa oleva poistoeron määrä (2,3 milj. euroa) otetaan huomioon 
alijäämää vähentävänä eränä. 

Tulosennusteessa on tuloina otettu huomioon valtiolta covid-19-
epidemiaan saatava korvaus ja saatavaksi arvioidut ylimääräiset 
osingot. Menoina on huomioitu edellä selostetut menoerät sekä 
Ahveniston rakennuksista tehtävä poistosuunnitelman muutos ja sen 
edellyttämät poistot. 

Lisätalousarvio ja sitä koskeva kysely kunnille

Seudun talousjohtajien kokouksessa 4.11.2021 kuntien talousjohtajat 
esittivät, että sairaanhoitopiirin tulisi tehdä lisätalousarvio ja laskuttaa 
vuodelta 2021 syntyvä alijäämä kunnilta. Poistosuunnitelman 
muutoksen edellyttämiä poistoja talousjohtajat eivät kuitenkaan 
hyväksyneet. 

Sairaanhoitopiirin valtuuston päätöksen (§ 40, 21.9.2021) perusteluissa 
koskien ensimmäistä lisätalousarviota todetaan seuraavasti: ”Mikäli 
lisätalousarvio ei riittäisi kattamaan koko vuoden 2021 sairaanhoitopiirin 
menoja, sairaanhoitopiirille muodostuisi alijäämää, joka katettaisiin 
sairaanhoitopiirin siirtyessä hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. 
Selvyyden vuoksi todetaan, että useampia lisätalousarvioita vuodelle 
2021 ei ole tarkoitus laatia.”

Valtuusto Kokouspäivä
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Tästä syystä sairaanhoitopiirin lähetti 5.11.2021 jäsenkunnille kyselyn, 
jossa sairaanhoitopiiri pyysi kunnilta pikaisesti vastausta siihen, 
voidaanko kuluvalta vuodelta syntyvä alijäämä laskuttaa 
lisätalousarviolla kunnilta vielä vuonna 2021. Laskutuksessa on kaksi 
vaihtoehtoa.

A) Lisätalousarvio sisältää koko arvioidun alijäämän määrän

B) Lisätalousarvio sisältää arvioidun alijäämän lukuun ottamatta 
Ahveniston lisäpoistoista syntyvää alijäämää.

Kyselyn pyydettiin vastauksia 15.11.2021 mennessä.

Jäsenkunnista Hämeenlinna, Forssa, Janakkala, Hattula, Hausjärvi, 
Riihimäki ja Ypäjä ovat 16.11.2021 mennessä vastanneet 
sairaanhoitopiirin kyselyyn. Forssan ja Hattulan vastauksessa 
hyväksytään vaihtoehto A ja todetaan, että muilta osin kuntamaksuja 
nostavista toimenpiteitä kuten lisäpoistoista on pidättäydyttävä. Kaikki 
vastauksen antaneet kunnat kannattavat kuntamaksuosuuksien lisäystä 
vuodelle 2021, niin että sairaanhoitopiirin tilikausi ei ole alijäämäinen. 
Ahveniston rakennusten poistosuunnitelman muuttamista ja sen 
mukanaan tuomia lisäyksiä poistoihin kunnat vastustavat.

Hämeenlinnan, Janakkalan ja Hausjärven vastaukset ovat 
poistosuunnitelman muutoksen osalta yhteneviä ja niissä todetaan, että 
mahdollisia ylimääräisiä lisäpoistoja sairaanhoitopiirin rakennuksiin ei 
ole mahdollista tehdä, koska ennen hyvinvointialueen perustamista ei 
ole tiedossa, mitä nykyisiä rakennuksia hyvinvointialue tulee 
käyttämään vuoden 2026 jälkeen ja mitä tiloja kehitetään edelleen 
myyntiä, vuokrausta tms. varten.

Lisäksi Hämeenlinnan vastauksessa todetaan, että sairaanhoitopiiri ei 
ole varsinaisesti päätösvaltainen taho päättämään siitä, mitä tiloja 
tuleva hyvinvointialue jatkossa vanhan sairaalan osista käyttää ja 
kuinka niitä jalostetaan esimerkiksi yksityisten terveydenhuollon 
palveluntuottajien tai muiden toimijoiden käyttöön. Tilat eivät ole 
käyttökelvottomia vuonna 2026 muuhun kuin ns. vanhan sairaalan 
osalta erikoissairaanhoitoon. Lisäksi rakennusten tasearvojen 
alaskirjaus ja kattaminen nykyisestä peruspääomasta on otettava 
uudelleen tarkasteluun. Täten lisäpoistoja ei käytössä olevin tiedoin 
tarvitse eikä voi tehdä.

Sairaanhoitopiirin tilintarkastajan ja KPMG:n lausunnot kuitenkin 
edellyttävät poistosuunnitelman muuttamista. Tässä vaiheessa 
poistosuunnitelmaa esitetään muutettavaksi Ahveniston vanhan 
sairaalarakennuksen ja päiväkirurgian rakennuksen osalta, jotka jäävät 
pois käytöstä uuden sairaalan valmistuttua. Muiden rakennusten osalta 
selvitetään mahdollista jatkokäyttöä eikä poistosuunnitelman muutosta 
näiden osalta esitetä.

Valtuusto Kokouspäivä

14.12.2021

Esityslista

Sivu
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Lisätalousarvio vuodelle 2021 on laadittu sen arvion perusteella mikä 
alijäämä olisi kokonaisuutena, ottaen huomioon myös 
poistosuunnitelman muutokset. Lisätalousarviosta päättää hallituksen 
esityksen perusteella joulukuussa sairaanhoitopiirin valtuusto. 
Lisätalousarviolla kunnilta laskutettava summa vahvistuu tämän 
päätöksen perusteella.

Liite (1) Tilikauden toteumaennuste 2021 (KPMG:n esitys 
lisäpoistoista huomioitu)
Lisätalousarviolaskelma vuodelle 2021 ja sen 
kuntakohtainen jako
Lisätalousarviolaskelma tulosaluekohtainen jako
Rakennusten poistot
Tiedustelukirje kunnille
Kuntien vastaukset tiedusteluun

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että 
valtuusto hyväksyy marraskuun tilanteen mukaan laaditun 
sairaanhoitopiirin lisätalousarvion vuodelle 2021, yhteensä 8 760 000 
euroa.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen. Lisäksi hallitus edellyttää 
peruspääoman alentamismahdollisuuden nopeaa selvittämistä.

Valtuusto 14.12.2021 § 55

Liite (2) Tilikauden toteumaennuste 2021 (KPMG:n esitys 
lisäpoistoista huomioitu)
Lisätalousarviolaskelma vuodelle 2021 ja sen 
kuntakohtainen jako
Lisätalousarviolaskelma tulosaluekohtainen jako
Rakennusten poistot
Tiedustelukirje kunnille
Kuntien vastaukset tiedusteluun

Hallitus: Valtuusto hyväksyy marraskuun tilanteen mukaan laaditun 
sairaanhoitopiirin lisätalousarvion vuodelle 2021, yhteensä 8 760 000 
euroa.

Päätös: 

Valtuusto Kokouspäivä

14.12.2021

Esityslista

Sivu
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Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky

Talousarvion toteutuminen, ilman ensihoitoa 9 /2021

Talousarvio 
2021

Muutettu 
talousarvio 2021, 

valtuusto 
21.9.2021

Toteuma 1-9/ 
2021

Covid-19 
toteuma 1-9 

/2021

Ennuste 2021 Ennuste - 
muutettu 

talousarvio 

Kuntamaksut 206 673 000 209 120 052 154 601 000 209 120 052 0
Myyntituotot 15 196 000 15 196 000 11 802 312 15 196 000 0
Maksutuotot 9 800 000 8 900 000 6 026 728 8 700 000 -200 000
Tuet ja avustukset 5 492 000 4 398 265 2 331 188 1 787 743 6 778 265 2 380 000
Vuokratuotot 3 050 000 3 050 000 2 216 234 3 050 000 0
Muut tuotot 1 510 000 1 510 000 1 102 563 1 510 000 0
Toimintatuotot 241 721 000 242 174 317 178 080 025 1 787 743 244 354 317 2 180 000
Palkat ja palkkiot -85 528 700 -85 528 700 -63 636 041 -1 397 766 -85 528 700 0
Henkilösivukulut -20 901 300 -20 901 300 -15 507 237 -283 168 -20 901 300 0
Henk.men. korj.erät 1 257 000 1 257 000 1 019 965 357 1 257 000 0
Ulkopuoliset sairaalat -42 000 000 -47 000 000 -37 687 829 -50 300 000 -3 300 000
Palvelujen ostot -45 632 000 -45 100 000 -33 148 732 -1 788 188 -50 100 000 -5 000 000
Aineet ja tarvikkeet -30 381 000 -29 800 000 -22 195 760 -918 990 -29 800 000 0
Vuokrat -2 797 000 -2 797 000 -1 718 535 -5 556 -2 797 000 0
Muut kulut -1 478 000 -1 478 000 -100 830 -1 478 000 0
Toimintakulut -227 461 000 -231 348 000 -172 974 999 -4 393 312 -239 648 000 -8 300 000

Toimintakate 14 260 000 10 826 317 5 105 026 -2 605 569 4 706 317 -6 120 000

Rahoitustuotot ja -kulut 479 000 1 600 000 1 941 969 0 2 660 000 1 060 000

Vuosikate 14 739 000 12 426 317 7 046 995 -2 605 569 7 366 317 -5 060 000

Poistot -14 949 000 -14 949 000 -7 748 936 -18 649 000 -3 700 000

Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos -210 000 -2 522 683 -701 942 -2 605 569 -11 282 683 -8 760 000

Varausten ja rahastojen muut 210 000 211 269 158 452 211 269 0

Tilikauden yli-/alijäämä 0 -2 311 414 -543 490 -2 605 569 -11 071 414 -8 760 000
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poistoero TP 2 2 311 414,46

ENSIHOITO Talousarvio 
2021

Muutettu 
talousarvio 2021

Toteuma 1-9/ 
2021

Covid-19 
toteuma 1-9 

/2021

Ennuste 2021 Ennuste - 
talousarvio

Kuntamaksut 8 203 000 8 203 000 6 152 250 8 203 000 0
Myyntituotot 0 0 0
Maksutuotot 0 0 0
Tuet ja avustukset 0 73 328 73 328 74 000 74 000
Vuokratuotot 0 0 0
Muut tuotot 0 0 0
Toimintatuotot 8 203 000 8 203 000 6 225 578 73 328 8 277 000 74 000
Palkat ja palkkiot -506 600 -506 600 -317 448 -506 600 0
Henkilösivukulut -107 400 -107 400 -64 449 -107 400 0
Henk.men. korj.erät 0 0 16 639 0 0
Ulkopuoliset sairaalat 0 0 0 0
Palvelujen ostot -7 589 000 -7 589 000 -5 482 522 -7 663 000 -74 000
Aineet ja tarvikkeet 0 0 0 0
Vuokrat 0 0 0 0
Muut kulut 0 0 0 0
Toimintakulut -8 203 000 -8 203 000 -5 847 779 0 -8 277 000 -74 000

Toimintakate 0 0 377 799 73 328 0 0

Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0

Vuosikate 0 0 377 799 73 328 0 0

Poistot 0 0 0 0 0

Satunnaiset tuotot 0 0 0 0

Tilikauden tulos 0 0 377 799 73 328 0 0
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Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky

Kuntien lisälaskutus, tilinpäätösennusteen 4.11.2021 mukaan

KUNTA

Kuntamaksulas-

kutus TA2021 

mukaan, (+3% ed. 

vuoteen), 

puuttuva osuus, 

Lisätalousarvio 2021, 

laskutus kunnilta 
(vuoden 2021 

kokonaiskuntamaksujen 

suhteessa) 

Lisälaskutus 

kunnilta yhteensä 
(puuttuva osuus 

TA2021 + 

lisätalousarvio; 

valtuusto 21.9.2021), 

LASKUTETTU 

KUNNILTA

Lisälaskutus kunnilta 

ennuste 2021 sis. 3,7 

milj. euron 

lisäpoiston, arvio 

4.11. (jaettu vuoden 2021 

kokonaiskuntam. 

suhteessa), poistoero 

2,3 milj. euroa 

huomioitu

Lisälaskutus 

kunnilta yhteensä 

2021, sis. 

puuttuva osuus, 

lisätalousarvio 

21.9. ja ennuste 

4.11. (sis. 3,7 milj. 

euron lisäpoiston)

Forssa 87 000 163 758 250 758 586 225 836 983

Hattula 91 000 133 504 224 504 477 919 702 423

Hausjärvi 78 000 124 228 202 228 444 715 646 943

Humppila 10 000 18 954 28 954 67 850 96 804

Hämeenlinna 762 000 1 103 248 1 865 248 3 949 427 5 814 675

Janakkala 159 000 239 383 398 383 856 947 1 255 330

Jokioinen 25 000 48 154 73 154 172 382 245 535

Loppi 74 000 115 214 189 214 412 444 601 657

Riihimäki 279 000 422 237 701 237 1 511 531 2 212 767

Tammela 31 000 58 045 89 045 207 791 296 836

Ypäjä 9 000 20 328 29 328 72 769 102 097

Yhteensä 1 605 000 2 447 052 4 052 052 8 760 000 12 812 052
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Talousarvio 2021, sairaanhoitopiiri yhteensä, ensihoito eriteltynä

Tp 2019 Tp 2020

Muutettu
 TA 2021,

valtuusto 21.9.
Lisätalousarvio

2021
Muutettu
 TA 2021

Kuntamaksut 195 602 935 204 914 569 209 120 052 8 760 000 * 217 880 052
Myyntituotot 15 593 281 14 864 705 15 196 000 15 196 000
Maksutuotot 9 607 368 8 205 839 8 900 000 -200 000 8 700 000
Tuet ja avustukset 499 007 6 045 416 4 398 265 2 380 000 ** 6 778 265
Vuokratuotot 3 197 703 3 241 046 3 050 000 3 050 000
Muut tuotot 1 834 856 2 108 235 1 510 000 1 510 000
Toimintatuotot 226 335 150 239 379 810 242 174 317 10 940 000 253 114 317

Palkat ja palkkiot -82 125 620 -83 059 002 -85 528 700 -85 528 700
Henkilösivukulut -19 585 876 -20 432 735 -20 901 300 -20 901 300
Henk.men. korj.erät 1 177 774 1 338 095 1 257 000 1 257 000
Ulkopuoliset sairaalat -45 497 053 -44 410 036 -47 000 000 -3 300 000 -50 300 000
Palvelujen ostot -38 949 903 -40 948 876 -45 100 000 -5 000 000 -50 100 000
Aineet ja tarvikkeet -30 081 391 -29 337 401 -29 800 000 -29 800 000
Vuokrat -2 359 812 -2 472 018 -2 797 000 -2 797 000
Muut kulut -1 381 826 -1 296 717 -1 478 000 -1 478 000
Toimintakulut -218 803 707 -220 618 691 -231 348 000 -8 300 000 -239 648 000

Toimintakate 7 531 443 18 761 119 10 826 317 2 640 000 13 466 317

Rahoitustuotot ja -kulut 380 362 608 771 1 600 000 1 060 000 2 660 000

Vuosikate 7 911 805 19 369 889 12 426 317 3 700 000 16 126 317

Poistot -12 135 343 -13 282 583 -14 949 000 -3 700 000 -18 649 000

Satunnaiset tuotot 1 273 296 0 0 0 0

Tilikauden tulos -2 950 242 6 087 306 -2 522 683 0 -2 522 683

Varausten ja rahastojen muutos 231 797 245 848 211 269 211 269 211 269

Tilikauden yli-/alijäämä -2 718 445 6 333 154 -2 311 414 211 269 -2 311 414

*) kuntamaksujen lisälaskutus
**) valtionavustusarvio koronakustannuksiin

Tp 2019 Tp 2020
Alkuperäinen TA

2021
Lisätalousarvio

2021
Muutettu
 TA 2021

Ensihoito:
Kuntamaksut 7 695 380 7 883 410 8 203 000 8 203 000
Muut tuotot 0 464 894 0 0
Tuotot yhteensä 7 695 380 8 348 304 8 203 000 8 203 000

Palkat ja palkkiot -575 518 -480 573 -506 600 -506 600
Henkilösivukulut -116 276 -98 584 -107 400 -107 400
Henk.men.korj.erät 2 665 11 565 0 0
Palvelujen ostot -7 006 251 -7 780 713 -7 589 000 -7 589 000
Aineet ja tarvikkeet 0 0 0 0
Poistot 0 0 0 0
Kulut yhteensä -7 695 380 -8 348 304 -8 203 000 -8 203 000

Tilikauden tulos 0 0 0 0

Valtuusto 14.12.2021 § 55 Liite 2



Raportti tulostettu: 18.11.2021 (13:07)Ulkoinen tuloslaskelma

Tili Tilinimi
TP 2019 TP 2020 TA 2020

Muutettu
 TA 2021,

valtuusto 21.9.

TA-muutokset
2021

Muutettu TA
2021

4403 KONSERVATIIVINEN TULOSALUE 1
30 TOIMINTATUOTOT 106 852 362 116 876 570 119 530 942 119 086 317 6 307 000 125 393 317
300 Myyntituotot 101 994 394 109 164 241 112 308 942 112 113 052 4 793 000 116 906 052
31020 Jäsenkunt. maksuos. ja korv. ky:lle 75 216 000 79 930 242 82 118 942 82 850 052 4 793 000 87 643 052
321 Maksutuotot 4 722 718 3 965 092 4 387 000 4 395 000 -111 000 4 284 000
32310 Avohoidon maksut 3 139 371 2 567 004 2 965 000 2 908 000 -80 000 2 828 000
32320 Vuodeosastomaksut 1 529 129 1 345 597 1 335 000 1 402 000 -31 000 1 371 000
330 Tuet ja avustukset 2 800 3 558 475 2 759 000 2 414 265 1 625 000 4 039 265
33330 Muut tuet ja avustukset valtiolta 3 552 316 2 759 000 2 414 265 1 625 000 4 039 265
340 Muut toimintatuotot 132 450 188 762 76 000 164 000 164 000
40 TOIMINTAKULUT -87 030 542 -89 076 168 -89 982 250 -91 067 600 -1 585 000 -92 652 600
400 Henkilöstökulut -32 219 982 -34 057 323 -34 887 450 -34 328 900 -34 328 900
430 Palvelujen ostot, joista -41 975 111 -42 635 081 -41 838 800 -44 150 700 -44 150 700
4301 Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa -19 710 920 -18 093 291 -17 390 000 -19 087 000 -1 585 000 -20 672 000
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 491 442 -12 019 905 -13 062 000 -12 303 000 -12 303 000
480 Muut toimintakulut -344 006 -363 858 -194 000 -285 000 -285 000
5 TOIMINTAKATE 19 821 820 27 800 402 29 548 692 28 018 717 4 722 000 32 740 717
60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -1 334 -522 -108 000 0 0 0
6 VUOSIKATE 19 820 487 27 799 880 29 440 692 28 018 717 4 722 000 32 740 717
71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -387 510 -541 877 -392 500 -520 000 0 -520 000
7 TILIKAUDEN TULOS 19 432 977 27 258 003 29 048 192 27 498 717 4 722 000 32 220 717
8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 19 432 977 27 258 003 29 048 192 27 498 717 4 722 000 32 220 717

Tyhjä rivi

1/1
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Raportti tulostettu: 18.11.2021 (13:07)Ulkoinen tuloslaskelma
#VIITTAUS!

Tili Tilinimi
TP 2019 TP 2020 TA 2020

Muutettu
 TA 2021,

valtuusto 21.9.

TA-muutokset
2021

Muutettu TA
2021

4402 OPERATIIVINEN TULOSALUE
30 TOIMINTATUOTOT 85 574 742 84 922 516 86 685 376 87 215 000 3 182 000 90 397 000
300 Myyntituotot 81 116 656 80 084 023 81 477 376 82 358 000 2 834 000 85 192 000
31020 Jäsenkunt. maksuos. ja korv. ky:lle 54 236 000 54 065 576 55 197 376 56 619 000 2 834 000 59 453 000
321 Maksutuotot 4 440 578 3 901 597 3 767 000 4 090 000 -65 000 4 025 000
32310 Avohoidon maksut 2 275 556 1 934 756 1 917 000 2 134 000 -34 000 2 100 000
32320 Vuodeosastomaksut 2 114 716 1 922 543 1 791 000 1 901 000 -31 000 1 870 000
330 Tuet ja avustukset 860 124 1 428 000 756 000 413 000 1 169 000
33330 Muut tuet ja avustukset valtiolta 860 124 1 428 000 756 000 413 000 1 169 000
340 Muut toimintatuotot 17 508 76 772 13 000 11 000 11 000
40 TOIMINTAKULUT -72 496 599 -71 949 671 -71 151 150 -74 721 600 -1 561 000 -76 282 600
400 Henkilöstökulut -31 900 707 -32 061 251 -31 622 350 -32 757 400 -32 757 400
430 Palvelujen ostot, joista -29 832 385 -29 643 029 -28 061 800 -31 008 200 -31 008 200
4301 Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa -22 145 066 -22 483 476 -20 391 000 -24 131 000 -1 561 000 -25 692 000
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 661 501 -10 139 383 -11 273 000 -10 479 000 -10 479 000
480 Muut toimintakulut -102 005 -106 008 -194 000 -477 000 -477 000
5 TOIMINTAKATE 13 078 143 12 972 845 15 534 226 12 493 400 1 621 000 14 114 400
60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 3 169 -212 0 0 0
6 VUOSIKATE 13 081 313 12 972 633 15 534 226 12 493 400 1 621 000 14 114 400
71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1 847 412 -1 764 763 -2 197 500 -1 867 000 0 -1 867 000
7 TILIKAUDEN TULOS 11 233 901 11 207 869 13 336 726 10 626 400 1 621 000 12 247 400
8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 11 233 901 11 207 869 13 336 726 10 626 400 1 621 000 12 247 400

Tyhjä rivi

1/1
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Raportti tulostettu: 18.11.2021 (13:08)Ulkoinen tuloslaskelma

Tili Tilinimi
TP 2019 TP 2020 TA 2020

Muutettu
 TA 2021,

valtuusto 21.9.

TA-muutokset
2021

Muutettu TA
2021

4404 PSYKIATRIAN TULOSALUE
30 TOIMINTATUOTOT 26 916 325 29 205 779 29 020 454 29 030 000 1 132 000 30 162 000
300 Myyntituotot 26 465 013 28 764 564 28 579 454 28 583 000 1 133 000 29 716 000
31020 Jäsenkunt. maksuos. ja korv. ky:lle 22 522 000 24 285 654 24 517 454 24 051 000 1 133 000 25 184 000
321 Maksutuotot 443 804 339 118 147 000 415 000 -24 000 391 000
32310 Avohoidon maksut 7 693 2 235 12 000 2 000 2 000
32320 Vuodeosastomaksut 403 278 313 608 98 000 378 000 -24 000 354 000
330 Tuet ja avustukset 1 500 81 784 293 000 20 000 23 000 43 000
33330 Muut tuet ja avustukset valtiolta 81 784 293 000 20 000 23 000 43 000
340 Muut toimintatuotot 6 007 20 313 1 000 12 000 12 000
40 TOIMINTAKULUT -20 731 390 -20 958 048 -20 996 700 -21 441 400 -154 000 -21 595 400
400 Henkilöstökulut -13 248 812 -13 119 374 -13 772 400 -13 657 200 -13 657 200
430 Palvelujen ostot, joista -6 438 347 -6 833 466 -6 170 300 -6 760 200 -6 760 200
4301 Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa -3 641 067 -3 833 270 -3 219 000 -3 782 000 -154 000 -3 936 000
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370 162 -347 417 -450 000 -347 000 -347 000
480 Muut toimintakulut -674 070 -657 791 -604 000 -677 000 -677 000
5 TOIMINTAKATE 6 184 935 8 247 731 8 023 754 7 588 600 978 000 8 566 600
60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -18 -43 0 0 0
6 VUOSIKATE 6 184 917 8 247 688 8 023 754 7 588 600 978 000 8 566 600
71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -15 913 -15 913 -17 000 -15 000 0 -15 000
7 TILIKAUDEN TULOS 6 169 003 8 231 775 8 006 754 7 573 600 978 000 8 551 600
8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 6 169 003 8 231 775 8 006 754 7 573 600 978 000 8 551 600

Tyhjä rivi

1/1
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Raportti tulostettu: 18.11.2021 (13:08)Ulkoinen tuloslaskelma
7 #VIITTAUS!

Tili Tilinimi
TP 2019 TP 2020 TA 2020

Muutettu
 TA 2021,

valtuusto 21.9.

TA-muutokset
2021

Muutettu TA
2021

4406 TUKIPALVELUJEN TULOSALUE
30 TOIMINTATUOTOT 9 033 733 9 875 779 9 205 000 8 635 000 319 000 8 954 000
300 Myyntituotot 3 769 585 3 398 177 3 860 000 3 534 000 3 534 000
321 Maksutuotot 268 32 0
330 Tuet ja avustukset 486 844 1 654 302 1 290 000 908 000 319 000 1 227 000
33330 Muut tuet ja avustukset valtiolta -13 798 1 189 920 1 192 000 409 000 319 000 728 000
340 Muut toimintatuotot 4 777 037 4 823 268 4 055 000 4 193 000 4 193 000
40 TOIMINTAKULUT -42 181 601 -40 795 672 -42 257 200 -42 805 200 0 -42 805 200
400 Henkilöstökulut -20 945 469 -20 641 769 -21 827 000 -21 989 200 -21 989 200
430 Palvelujen ostot -14 035 522 -12 436 199 -12 420 200 -13 468 000 -13 468 000
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 808 260 -5 209 803 -5 538 000 -5 056 000 -5 056 000
480 Muut toimintakulut -2 392 350 -2 507 901 -2 472 000 -2 292 000 -2 292 000
5 TOIMINTAKATE -33 147 868 -30 919 893 -33 052 200 -34 170 200 319 000 -33 851 200
60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 380 125 610 646 634 000 1 605 000 1 060 000 2 665 000
61000 Osinkotuotot ja osuuspääomien korot 226 459 468 044 610 000 1 581 000 1 060 000 2 641 000
6 VUOSIKATE -32 767 744 -30 309 247 -32 418 200 -32 565 200 1 379 000 -31 186 200
71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -8 415 142 -9 388 954 -9 736 000 -10 847 000 -3 700 000 -14 547 000
7 TILIKAUDEN TULOS -41 182 886 -39 698 202 -42 154 200 -43 412 200 -2 321 000 -45 733 200
85 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET 231 797 245 848 210 000 211 269 0 211 269
850 Poistoeron muutos 211 269 211 269 210 000 211 269 0 211 269
8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -40 951 088 -39 452 353 -41 944 200 -43 200 931 -2 321 000 -45 521 931

Tyhjä rivi

1/1
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Raportti tulostettu: 18.11.2021 (13:08)Ulkoinen tuloslaskelma

Tili Tilinimi
TP 2019 TP 2020 TA 2020

Muutettu
 TA 2021,

valtuusto 21.9.

TA-muutokset
2021

Muutettu TA
2021

4405 YHTYMÄHALLINNON TULOSALUE
30 TOIMINTATUOTOT 4 081 085 5 056 437 4 398 000 4 724 000 0 4 724 000
300 Myyntituotot 3 973 665 4 463 876 4 212 000 4 244 000 4 244 000
321 Maksutuotot 0 0
330 Tuet ja avustukset 7 863 352 394 33 000 300 000 300 000
340 Muut toimintatuotot 99 557 240 167 153 000 180 000 180 000
40 TOIMINTAKULUT -1 941 814 -4 140 394 -7 160 100 -7 444 000 -5 000 000 -12 444 000
400 Henkilöstökulut -2 630 569 -2 561 150 -2 490 200 -2 730 100 -2 730 100
430 Palvelujen ostot 958 449 -1 418 849 -4 011 900 -4 161 900 -5 000 000 -9 161 900
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -64 521 -53 165 -72 000 -35 000 -35 000
480 Muut toimintakulut -205 173 -107 229 -586 000 -517 000 -517 000
5 TOIMINTAKATE 2 139 271 916 044 -2 762 100 -2 720 000 -5 000 000 -7 720 000
60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -1 652 -1 098 0 0 0
6 VUOSIKATE 2 137 618 914 946 -2 762 100 -2 720 000 -5 000 000 -7 720 000
7 TILIKAUDEN TULOS 3 410 914 914 946 -2 764 100 -2 720 000 -5 000 000 -7 720 000
8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 3 410 914 914 946 -2 764 100 -2 720 000 -5 000 000 -7 720 000

Tyhjä rivi

1/1

Valtuusto 14.12.2021 § 55 Liite 2



Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Sairaalarakennusten poistot
Poistokäytännön arviointi –
jäännösarvot kirjanpidossa
LUONNOS

Jorma Nurkkala, JHT, KHT

Luottamuksellinen

18.11.2021

Valtuusto 14.12.2021 § 55 Liite 2



2© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Sisältö

Jorma Nurkkala
KHT, JHT

+358 40 752 0058

jorma.nurkkala@kpmg.fi

Johdanto 3

Jäsenkuntien vastaukset 4-5

Jokioisten kunnan lausuma 1.11.2021 5

Päätelmiä jäsenkuntien vastauksista jäsenkunnille 7

Muut selvitettävänä olevat asiat 8

KPMG Oy Ab
PL 1037
Töölönlahdenkatu 3 A
00101 Helsinki

Puh. 020 760 3000
ww.kpmg.fi Y-tunnus 1805485-9

Kotipaikka Helsinki

Valtuusto 14.12.2021 § 55 Liite 2

http://www.kpmg.fi/


3© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Johdanto
KPMG on antanut 21.10.2021 päivätyn asiantuntijaraportin käytöstä 
poistuvien sairaalarakennusten poistosuunnitelmasta ja sen 
muutostarpeesta.
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on lähettänyt tiedustelun 5.11.2021 
jäsenkunnilleen liittyen ennakoidun vuoden 2021 alijäämän kattamiseen.
Tiedustelun pääkohta on seuraava:
”Sairaanhoitopiiri pyytää kunnilta pikaisesti vastausta siihen voidaanko 
kuluvalta vuodelta syntyvä alijäämä laskuttaa lisätalousarviolla kunnilta. 
Laskutuksessa on kaksi vaihtoehtoa.

A) Lisätalousarvio sisältää koko arvioidun alijäämän määrän

B) Lisätalousarvio sisältää arvioidun alijäämän lukuun ottamatta Ahveniston 
lisäpoistoista syntyvää alijäämää.”

Olemme tutustuneet Forssan, Hausjärven, Hämeenlinnan, Janakkalan ja  
Riihimäen antamiin vastauksiin.
Lisäksi olemme saaneet käyttöömme Jokioisten kunnan 1.11.2021 
päiväämän lausunnon poistosuunnitelmasta.
Tässä muistiossa esitetään Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin talousjohtajan 
pyynnöstä näkökohtia jäsenkuntien vastauksiin liittyen tiedostelun osaa,  
joka liittyy esillä olevaan poistosuunnitelman muuttamiseen ja siitä 
aiheutuvaan lisäpoistoon.

Toimeksianto on toteutettu tilaajan meille toimittamaan 
dokumentaatioon perustuen sekä haastattelemalla sairaanhoitopiirin 
avainhenkilöitä. Toimeksianto perustuu 30.9.2021 allekirjoitettuun 
toimeksiantosopimukseen. 
Raportin johtopäätökset ja suositukset ovat alustavia.
KPMG ei ole tilintarkastanut käytettävissämme olleen aineiston 
oikeellisuutta, jolloin tällä raportilla ei ilmaista minkäänlaista varmuutta 
poistopohjan tai poistojen oikeasta määrästä.
KPMG ei ole katselmoinut rakennuksia, havainnot ja suositukset tässä 
raportissa perustuvat pelkästään saamaamme kirjalliseen aineistoon 
sekä teamsin välityksellä tehtyihin henkilöhaastatteluihin.

Rajoitukset raportin jakelulle 
Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan Kanta-Hämeen 
sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien johdon käyttöön, sekä 
sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien valtuustojen ja hallitusten 
puheenjohtajiston käyttöön. Raporttia ei tule antaa muille osapuolille, 
eikä sisältöä tule lainata osittain tai kokonaisuudessaan ilman meiltä 
etukäteen saatua kirjallista suostumusta. Meillä ei myöskään ole 
raporttiin liittyvää vastuuta kolmatta osapuolta kohtaan.
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Jäsenkuntien vastaukset
Jäsenkuntien vastauksissa on lisäpoistojen osalta todettu muun muassa:

”Mahdollisia ylimääräisiä lisäpoistoja ei ole tarpeen tehdä, koska rakennusten tuleva käyttö ei ole selvillä ja että käytöstä poistuvat tilat eivät 
ole käyttökelvottomia vuonna 2026 muuhun kuin ns. vanhan sairaalan osalta erikoissairaanhoitoon. 
Kunnat ovat lisäksi tuoneet esille lukuisia puutteita lisäpoistoasian valmistelussa, sekä uusia näkökulmia mm. nykyisen maaomaisuuden 
uudelleen arvostamisen suhteen. Lisäksi rakennusten tasearvojen alaskirjaus ja kattaminen nykyisestä peruspääomasta on otettava 
uudelleen tarkasteluun. Täten lisäpoistoja ei käytössä olevin tiedoin tarvitse eikä voi tehdä.”
”Ottaen huomioon kuntamaksujen merkittävän kasvun, tulee shp:n pidättäytyä kaikista kuntamaksuja edelleen nostavista toimenpiteistä, 
kuten ylimääräisten lisäpoistojen tekemisestä.”
”Sairaanhoitopiiri varmistaa toimenpiteillään sen, että alijäämää syntyy mahdollisimman vähän ja lisäpoistoja ei hyväksytä.”
”Sairaanhoitopiirin omistajakunnat ovat tuoneet laajasti esille, että mahdollisia ylimääräisiä lisäpoistoja sairaanhoitopiirin rakennuksiin ei ole 
mahdollista tehdä, kun ennen hyvinvointialueen perustamista ei ole tiedossa, mitä nykyisiä rakennuksia hyvinvointialue tulee käyttämään 
vuoden 2026 jälkeen ja mitä tiloja kehitetään edelleen myyntiä, vuokrausta tms. varten. Mahdollinen Assi -sairaalan rakentamisen
viivästyminen saattaa aiheuttaa myös tilanteen, että rakennuksia käytetään vuoden kaksi pidempäänkin kuin nyt on ajateltu.
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Jäsenkuntien vastaukset

”Näkemyksemme mukaan tilat eivät ole käyttökelvottomia vuonna 2026 ja niille tulee aktiivisesti etsiä muuta käyttöä. 
Rakennusten tasearvojen alaskirjaus ja kattaminen nykyisestä peruspääomasta on otettava uudelleen tarkasteluun. Täten lisäpoistoja ei 
käytössä olevin tiedoin tarvitse eikä voi tehdä. ”
”Huomioitavaa on myös, että kunnat maksavat jo parhaillaan sairaanhoitopiirin rakennusten lisäpoistoja osana kuntamaksuosuuksia, sillä 
sairaanhoitopiiri on tehnyt jo aiemmin arvion lisäpoistojen tarpeesta.
Sen sijaan sairaanhoitopiirin omistajakunnat ovat tuoneet laajasti esille, että mahdollisia ylimääräisiä lisäpoistoja sairaanhoitopiirin 
rakennuksiin ei ole mahdollista tehdä, kun ennen hyvinvointialueen perustamista ei ole tiedossa, mitä nykyisiä rakennuksia hyvinvointialue 
tulee käyttämään vuoden 2025 jälkeen ja mitä tiloja kehitetään edelleen myyntiä, vuokrausta tms. varten. Tämän takia ei ole mahdollista 
tehdä valintaa esitettyjen vaihtoehtojen A ja B välillä, sillä molemmat sisältävät oletuksen ylimääräisten lisäpoiston syntymisestä vuodelle 
2021. Huomioitavaa on myös, että kunnat maksavat jo parhaillaan sairaanhoitopiirin rakennusten lisäpoistoja osana kuntamaksuosuuksia, 
sillä sairaanhoitopiiri on tehnyt jo aiemmin arvion lisäpoistojen tarpeesta, joka on käsittääksemme vastannut näkemystä lisäpoistotarpeesta.”
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Jokioisten kunnan lausuma 1.11.2021
Lausuman perusteluissa on mainittu, mm. että ”sairaanhoitopiirin konsultti on valmisteluaineistossaan tehnyt tulkintoja, jotka eivät 
vakiintuneiden kirjanpitokäytäntöjen perusteella pidä paikkaansa. Lisäksi on todettu mm. konsultin aineiston pohjalta on helppo päätellä, että 
suunnitelma on laadittu ainakin osin tarkoitushakuisesti ja hyvin kapeakatseisesti vain sairaanhoitopiirin oman toiminnan näkökulmasta. 
Päätöksentekijä kyseisten tilojen tulevasta käytöstä ei kuitenkaan ole nykyinen sairaanhoitopiiri, vaan tuleva hyvinvointialue. Valmistelussa 
ei myöskään ole millään muotoa otettu huomioon tiloille ja alueelle ulkopuolista muuta käyttöä.” ”Vaikka nykyisen Ahveniston vanhan 
sairaalan ja siihen kiinteästi liittyvän päiväkirurgian rakennusten osalta käyttöaika sairaalatoimintaan loppuu mahdollisesti vuonna 2026 ja 
koska tiloja voidaan hyödyntää muuhun käyttötarkoitukseen, ei tasearvoja tule alentaa tuolloin nollaan, vaan esimerkiksi 30%:n 
alkuperäisestä rakennuskustannuksesta, koska tiloilla on edelleen jotain arvoa siihen saakka, kunnes ne puretaan. ”
Yhteenvetona todetaan:
Ennen poistosuunnitelman hyväksymistä suunnitelma rakennusten jatkokäyttömahdollisuuksista kaikkien rakennusten osalta on oltava
valmis ja suunnittelussa tulee huomioida seuraavaa: 

— koko hyvinvointialue ja sen tulevat toiminnot sekä Ahveniston alueen mahdollisuudet Assi-sairaalaa laajempana hyvinvointikeskittymänä 
— kuntakentän vakiintunut tapa tarkastella tilapäisesti tyhjilleen jäävien tilojen tasearvoja 
— aikataulu jatkokäytön realistiselle arvioinnille tulee siirtää lähemmäksi uuden sairaalan valmistumista 
— sairaanhoitopiiri tekee omistamiensa maa-alueiden arvotarkastelun ja hyödyntää mahdollisen arvonkorotuksen poistoasian 

ratkaisemisessa 
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Päätelmiä jäsenkuntien vastauksista kuntayhtymälle

Kuten vastauksissa on todettu, meneillään on A-Insinöörit Oy:n toimeksiantona tehdä selvitys ja arvio rakennusten tulevasta käytöstä. 
Selvitys tullee valmistumaan keväällä 2022.
Vastauksissa viitataan myöskin tulevaan hyvinvointialueen päätöksentekoon uuden sairaalan valmistumisen myötä käytöstä poistuviin 
tiloihin arviolta vuonna 2026.
Lisäksi on perusteltu kuntien sisäisen vuokran laskennalla sitä, että jäännösarvo rakennuksilla voisi olla esim. 30 % hankintamenosta, 
kunnes rakennukset puretaan. (Tästä on todettava, että mainittu sisäisen vuokran määrittäminen ei perustu kirjanpitolainsäädäntöön).
Kirjanpitolainsäädäntö edellyttää kuitenkin poistosuunnitelman laatimista ja tarvittaessa täsmentämisestä jokaiseen tilinpäätökseen. 
Poistosuunnitelma on kirjanpitovelvollisen itsensä laatima ja perustuu kirjanpitovelvolliseen omaan arvioon. Kirjanpitolautakunnan 
kuntajaoston poistoja koskevassa yleisohjeessa todetaan hyödykkeen käytöstä poistosta:
”3.5.1. Tuotannosta poistetun hyödykkeen jäljellä oleva poistamaton menojäännös poistetaan kokonaan sinä tilivuotena, jona hyödyke 
poistetaan käytöstä. Mikäli hyödykkeelle odotetaan tulevina vuosina olevan käyttöä kunnan palvelutuotannossa, voidaan hyödykkeestä 
tehdä toistaiseksi alkuperäisen poistosuunnitelman mukaiset poistot. Mikäli tällaisen hyödykkeen käyttö on lopetettu, eikä sille kolmen 
seuraavan vuoden aikana tule käyttöä eikä hyödyke tuota tuloa, on jäljellä oleva poistamaton menojäännös poistettava kokonaan
kirjanpidosta.”

Käsityksenäni esitän, että mikäli lisäpoistoa käytöstä poistuvista huonokuntoisista sairaalarakennuksista ei tehdä, tulisi kuntayhtymällä olla 
jokin odotettu (suunniteltu) tuleva käyttö rakennuksille tai arvio tulevalle luovutushinnalle hetkelle jolloin käytön ennakoidaan päättyvän 
(2026). Tällaista odotettua tulevaa käyttöä tai perustelua jäännösarvolle ei ole nähdäkseni esitetty. 
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Muut selvitettävänä olevat asiat

Lisäksi tulemme meneillään olevassa selvityksen jatkotyössä tarkastelemaan ainakin seuraavia aihealueita:

─ Kuntayhtymän peruspääoman määrä vs. kuntalaki ja kunnallisen itsehallinnon sisältö
─ Kriisikuntakriteerit ja mahdolliset merkittävät arvonalennuspoistot
─ Vanhojen sairaalarakennusten kirjanpitokäsittelyn vaikutukset kuntayhtymän jäsenkuntien talouteen ja tilinpäätöksiin.
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Tiedustelu sairaanhoitopiirin jäsenkunnille 
 
 

Sairaanhoitopiirille on syntymässä alijäämää vuodelta 2021. Alijäämän syntymiseen 
vaikuttaa merkittävästi potilasvakuutuskeskuksesta saatu alustava tieto potilasvakuu-
tusmaksun kuluksi kirjattavan osuuden kasvusta noin 6 milj. euroon. 
 
Tämän hetken arvio alijäämän kokonaismäärästä on noin 8,7 milj. euroa. Suurimmat 
alijäämään vaikuttavat erät ovat potilasvakuutusmaksu, ulkopuolisten sairaaloiden 
maksuosuuden kasvu sekä Ahveniston sairaalarakennuksista tehtäväksi suunniteltu 
poistosuunnitelman muutos ja siitä aiheutuva lisäpoisto. 
 
Seudun talousjohtajien kokouksessa 4.11.2021 kuntien talousjohtajat esittivät, että sai-
raanhoitopiirin tulisi tehdä lisätalousarvio ja laskuttaa vuodelta 2021 syntyvä alijäämä 
kunnilta. 
 
Sairaanhoitopiirin valtuuston päätöksen (§ 40, 21.9.2021) perusteluissa koskien en-
simmäistä lisätalousarviota todetaan seuraavasti: ”Mikäli lisätalousarvio ei riittäisi kat-
tamaan koko vuoden 2021 sairaanhoitopiirin menoja, sairaanhoitopiirille muodostuisi 
alijäämää, joka katettaisiin sairaanhoitopiirin siirtyessä hyvinvointialueelle vuoden 
2023 alusta. Selvyyden vuoksi todetaan, että useampia lisätalousarvioita vuodelle 
2021 ei ole tarkoitus laatia.” 
 
Sairaanhoitopiiri pyytää kunnilta pikaisesti vastausta siihen voidaanko kuluvalta vuo-
delta syntyvä alijäämä laskuttaa lisätalousarviolla kunnilta. Laskutuksessa on kaksi 
vaihtoehtoa. 
 
A) Lisätalousarvio sisältää koko arvioidun alijäämän määrän 

 

B) Lisätalousarvio sisältää arvioidun alijäämän lukuunottamatta Ahveniston lisäpois-

toista syntyvää alijäämää. 

 

Vastausta pyydetään 15.11.2021 mennessä osoitteeseen kirjaamo@khshp.fi 
 
Hämeenlinna 5.11.2021 

 
 
Seppo Ranta 
Sairaanhoitopiirin johtaja 
 

 
Jakelu: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin jäsenkunnat. 
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Talousarvio 2022

Hallitus 5.10.2021 § 133

Valmistelijat: henkilöstöjohtaja Petri Alaluusua puh. 045 773 48734 ja 
talous- ja tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäki puh. 040 485 9098
 
Talousarvion 2022 valmistelutilanne 

Sairaanhoitopiirin hallitus on päättänyt talousarvion laadinnan 
periaatteista kokouksessaan 18.5.2021. Hallitus hyväksyi 
sairaanhoitopiirin talousarvioraamin vuodelle 2022 siten, että 
kuntamaksujen kokonaiskasvu on 3 %, joka tarkoittaa kuntamaksujen 
lisäystä kuluvaan vuoteen noin 6,2 milj. euroa. 

Talousarviota on valmistelu annetun raamin pohjalta ottaen huomioon 
seuraavat menoerät, jotka vaikuttavat merkittävästi vuoden 2022 
talousarvion laadintaan. 

 Ulkopuolisten sairaaloiden käyttö näyttäisi kasvavan kuluvana 
vuonna huomattavasti ennakoitua enemmän. Tämä vaikuttaa 
vuoden 2022 talousarvion valmisteluun, koska ulkopuolisten 
sairaaloiden käyttö on yksi sairaanhoitopiirin merkittävimmistä 
menoeristä. 

 Kuntasektorin virka- ja työehtosopimuksista ja niiden 
kustannusvaikutuksista ei tällä hetkellä ole tietoa. Tieto saadaan 
todennäköisesti vasta vuoden 2022 alkupuolella, riippuen 
työmarkkinaosapuolten neuvottelujen etenemisestä ja ratkaisuun 
pääsemisestä. Henkilöstökustannusten kasvulla on joka 
tapauksessa suuri merkitys sairaanhoitopiirille. Alustavassa 
valmisteluraamissa henkilöstökulujen kasvuarvio on 1,7 %.

 Potilasvakuutuksesta sairaanhoitopiirille tulevan kulukirjaus on 
vuosittain vaihdellut merkittävästi. Potilasvakuutusmaksun arviointi 
talousarvioon on hankalaa myös tulevana vuonna. 

 Työaikalain muutokset vaikuttavat lääkärityön järjestelyihin 
ensihoidossa ja päivystyksessä. Tämä tarkoittaa arviolta 21 lääkärin 
viran lisäystarvetta vuonna 2022. Arvio euromääräisistä 
vaikutuksista ensi vuodelle on noin 250 000 euroa. 

 Covid-19-epidemian jatkuminen vuonna 2022 on toistaiseksi 
arvailujen varassa. Myöskään valtion osallistuminen tästä 
sairaanhoitopiirille mahdollisesti aiheutuviin ylimääräisiin 
kustannuksiin ei ole tiedossa.
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 Tulosalueet ovat esittäneet talousarvioon myös uusia toimia ja 
virkoja, joiden osalta valmistelu on vielä kesken. Näiden osalta 
talousarvio ei sisällä vielä määrärahavarausta. 

 Ahveniston rakennusten jatkokäytön ja poisto-ohjelman osalta on 
aloitettu selvitys ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta. Selvitys on 
kesken, joten sen mahdollista vaikutusta talousarvioon ei tässä 
vaiheessa osata arvioida. Poistosuunnitelma laaditaan sellaisella 
aikataululla, että se tuodaan päätettäväksi talousarvion 2022 
yhteydessä. Jotta poistojen kasvattaminen saadaan katettua, on 
varauduttava myös kuntamaksujen nostamiseen yli muutoin 
esitellyn raamin. 

Talousarvion valmistelu on keskiviikon 29.9.2021 tilanteen perusteella 
se, että talousarvio ylittävät 3 %:n kuntamaksujen kasvuun perustuvan 
valmisteluraamin reilut 7 milj. euroa. Suurimpana syynä tähän on koko 
kuluvan vuoden jatkunut ulkopuolisten sairaaloiden käytön voimakas 
kasvu, joka pakottaa nostamaan menoennustetta myös tulevalle 
vuodelle. Kuluvana vuonna ulkopuolisten sairaaloiden käyttöön on 
alkuperäisessä talousarviossa varattu 42 milj. euroa ja toteumaennuste 
koko vuodelle on noin 50 milj. euroa. 

Sairaanhoitopiiri on tehnyt vaihtoehtoisia laskelmia talousarvion 
tasapainottamiseksi 29.9.2021 olevan valmistelutilanteen perusteella. 
Laskelmissa kuntamaksujen kokonaiskasvu on nostettu 4 %:n tasolle. 
Ulkopuolisten sairaaloiden määrärahatarve on arvioitu aikaisempien 
vuosien kehitykseen perustuvien ennusteiden mukaan. Näiden 
ennusteiden perusteella määrärahatarve vuodelle 2022 on 
vähimmilläänkin 49,7 milj. euroa ja pahimman arvion mukaan 53,6 milj. 
euroa. Talousarvion tasapainotuslaskelmissa ulkopuolisten sairaaloiden 
käyttö perustuu vähimmäisarvioon, joka on 49,7 milj. euroa. Muut tulo- 
ja menoerät on huomioitu tulosalueiden budjetoinnin mukaisina. Tästä 
huolimatta talousarvio on edelleen noin 5,8 milj. euroa alijäämäinen. 
Pahimman ulkopuolisten sairaaloiden käyttöarvion aiheuttama alijäämä 
talousarvioon olisi noin 9,7 milj. euroa. Laskelmasta puuttuvat 
tulosalueiden esittämät uudet vakanssit työaikalain edellyttämiä 
lääkärivakansseja ja eräitä kehittämisyksikön vakansseja lukuun 
ottamatta. 

Ahveniston rakennusten poistosuunnitelma 

Vuoden 2022 talousarvioraamissa Ahveniston rakennusten 
ylimääräinen poisto perustuu hallituksen vahvistamaan ylimääräisiä 
poisto koskevaan suunnitelmaan, jonka mukaan rakennuksista tehdään 
noin 5 milj. euron normaalien vuosipoistojen lisäksi myös 3 milj. euron 
ylimääräinen poisto vuosina 2021-2024.

Sairaanhoitopiirin Ahvenistolla sijaitsevien rakennusten tasearvo oli 
vuoden 2020 lopussa yhteensä 84,6 milj. euroa. Kuntien ja 
sairaanhoitopiirin yhteisessä tilaajarenkaan kokouksessa 18.8.2021 
sovittiin, että seudun talousjohtajakokous tekee Ahveniston rakennusten 
poistoista koko 2020-luvun kattavan analyysin ja suunnitelman 
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tilintarkastajan vaatimusten, kuntien, hyvinvointialueen, jäännösarvon ja 
mahdollisen tontin jalostusarvon näkökulmista. Apuna käytetään 
sairaanhoitopiirin kilpailuttamia ulkopuolisia asiantuntijoita. Mikäli 
poistosuunnitelmaa joudutaan selvitysten perusteella kasvattamaan 
vuodelle 2022, tämä lisää sairaanhoitopiirin talousarvion alijäämän 
määrää. 

Toimenpide-esitykset 

Alijäämän pienentämiseksi hallitukselle esitetään, että valmisteluraamia 
muutetaan siten, että kuntamaksujen kokonaiskasvu on 4 %. Tästä 
huolimatta syntyvän alijäämän kattamiseksi talousarviota on työstettävä 
edelleen yhdessä tulosalueiden kanssa lisäsäästöjen löytämiseksi. 
Valmistelussa tulee huomioida myös Ahveniston rakennusten poisto-
ohjelmaan mahdollisesti tehtävät, tekeillä olevan selvitystyön 
edellyttämät muutokset. 

Talousarvion laadintatilanne on ulkopuolisten sairaaloiden käytön 
kasvusta johtuen kuitenkin erittäin hankala. Tästä syystä 
sairaanhoitopiiri on yhtenä vaihtoehtona ottamassa käyttöön 
yhteistoimintalain mukaisen yhteistoimintamenettelyn. 
Yhteistoimintamenettelyssä on tarkoitus yhdessä henkilöstön kanssa 
etsiä ratkaisuja talousarvion tasapainottamiseksi. 

Yhteistoimintalain mukaan, jos talousarvioehdotuksessa edellytetään 
sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi 
useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä 
heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltävä 
yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin hallitus tekee valtuustolle 
lopullisen talousarvioehdotuksen. Mikäli yhteistoimintaneuvottelut 
päätetään käynnistää, tulee siitä päättää tässä 5.10. kokouksessa jotta 
yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut ehditään käydä ennen 
hallituksen lopullisen talousarvion käsittelyä 23.11.2021. 

Talousarvioon 2022 liittyvät riskit 

Talousarvioon 2022 liittyen on tunnistettu seuraavat merkittävät riskit: 

- mahdollinen alijäämä vuodelta 2021, johtuen erityisesti 
ulkopuolisten sairaaloiden kasvavista kustannuksista 

- ulkopuolisten sairaaloiden kustannuskehitys vuonna 2022 
- henkilöstökustannuksiin liittyvä epävarmuus paitsi tulevien 

työehtosopimusten korotusten myötä, myös mahdollisten 
yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksesta riippuen sekä

- nykyisen sairaala-alueen rakennusten poistot.

Näihin sisältyvät kustannukset voivat pahimmillaan olla suuruudeltaan 
jopa 12 miljoonaa euroa. 

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää 
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1) hyväksyä talousarviovalmistelun pohjaksi vähintään 4 %:n 
kuntamaksujen kasvun. Mikäli nykyisten rakennusten 
poistosuunnitelman arviointi johtaa siihen, että poistoja on 
nykyisestä poistosuunnitelmasta merkittävästi kasvatettava, raamia 
on tarkasteltava tältä osin uudelleen. 

2) talouden tasapainottamiskeinojen löytämiseksi ja alijäämän 
kattamiseksi käynnistää yhteistoimintalain mukaiset 
yhteistoimintaneuvottelut. 

Päätös: 

1) Hallitus päätti yksimielisesti hyväksyä talousarviovalmistelun 
pohjaksi vähintään 5 %:n kuntamaksujen kasvun. Mikäli nykyisten 
rakennusten poistosuunnitelman arviointi johtaa siihen, että poistoja 
on nykyisestä poistosuunnitelmasta merkittävästi muutettava, 
raamia on tarkasteltava tältä osin uudelleen. 

2) Lisäksi hallitus edellyttää hankintojen perusteellista tarkastelua 
tasapainoisen talousarvioesityksen aikaansaamiseksi.

Hallitus 2.11.2021 § 147

Sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksen jälkeen talousarvion 
valmistelua on jatkettu siten, että kuntamaksuja korotetaan keskimäärin 
5 % ja ensihoidon kuntamaksuja 3 %. 

Rakennusten poistojen muutosperusteet on tarkemmin kuvattu 
hallituksen §:ssä 146. Tällä perusteella nykyisten sairaalarakennusten 
poistoja olisi lisättävä aiemmin päätetystä siten, että poistot kasvavat 
vuodesta 2021 alkaen noin 3,7 milj. euroa vuodessa.

Poistosuunnitelman muutos vuosille 2021-2026 koskisi tässä vaiheessa 
keskussairaalan päärakennuksen ja siihen kiinteästi liittyvän 
päiväkirurgian rakennuksia. Sairaalarakennuksen vieressä oleva C-
rakennus jää käyttöön, joten sen osalta ei ole tarvetta muuttaa 
poistosuunnitelmaa. Samoin entisen pesularakennuksen poistot 
päättyvät ilman lisäpoistoja vuoden 2026 lopussa.

Muiden rakennusten (Ahveniston sairaala/hallintorakennus, 
yhteispäivystys, Alatalo) osalta selvitystyö jatkokäytöstä ja 
kehitysmahdollisuuksista jatkuu A-Insinöörien toimesta.
Tarvittava poistojen perusteiden muutos valmistellaan hallituksen 
marraskuun lopun kokoukseen ja edelleen valtuuston joulukuun 
kokoukseen.

Sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien välillä tehdään vuosittain 
kuntakohtainen sopimus sairaanhoitopiirin tuottamista palveluista ja 
kuntien maksuosuuksista. Hallituksen talousarviokäsittelyn jälkeen 
jäsenkuntien kanssa tehtäviin palvelusopimuksiin lisätään 
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erikoissairaanhoidon tuottamat palvelut, palveluista perittävät 
kuntamaksut ja jäsenmaksun määrä. Kuntamaksujen lisäksi 
palliatiivisen hoidon kustannukset ja niitä vastaavat määrärahat siirtyvät 
kuntaneuvotteluissa sovitun mukaisesti kunnilta sairaanhoitopiirille, joka 
jatkossa vastaa näistä kustannuksista. Sopimukset lähetetään 
hallituksen talousarviokäsittelyn jälkeen jäsenkuntien hyväksyttäviksi. 
Palvelusopimuksen malli on liitteenä.

Liite (2) Kuntamaksut 2022 (kasvu 5 %, ensihoito 3 %)
Kuntamaksut 2022 (sisältää KPGM:n esittämän lisä-

                     poiston)
Jäsenkuntien palvelusopimusmalli

Sairaanhoitopiirin johtajan muutettu ehdotus: Hallitus päättää 

1) merkitä sairaanhoitopiirin vuoden 2022 talousarvion 
valmistelutilanteen tiedoksi,

2) merkitä tiedoksi Riihimäen kaupungin ja Jokioisten kunnan antamat 
lausunnot taloussuunnitelman valmistelutilanteesta sekä Kanta-
Hämeen Hyvinvointialueen valmisteluorganisaation viranhaltijoiden 
antaman lausunnon lisäpoistokysymyksestä sekä 

3) toimittaa kuntien palvelusopimusluonnokset kuntiin ja lisätä niihin 
ehdon, jonka mukaan kuntamaksuja nostetaan 5 % ja ensihoidon 
maksuja 3 %. Mahdolliset lisäpoistot päätetään erikseen ja jaetaan 
kuntien kesken samassa suhteessa kuin kuntamaksut muutoin.

Käsittely: Merkittiin, että kokouspäivänä sairaanhoitopiiri on saanut 
myös Tammelan ja Humppilan kuntien lausunnot taloussuunnitelmaan 
ja ne on toimitettu kokouksen aikana hallitukselle tiedoksi.

Päätös: Hallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

Hallitus 23.11.2021 § 160

Talousarviovalmistelun lähtökohdat

Vuodelle 2022 laadittava talousarvio on sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 
viimeinen oma talousarvio. Vuoden 2023 alusta sairaanhoitopiirin siirtyy 
osaksi hyvinvointialuetta, joka vastaa koko hyvinvointialueen taloudesta 
sekä talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnasta tästä eteenpäin. 

Kuntaliiton 6.10.2021 antamassa ohjeessa todetaan, että jos 
kuntayhtymän toiminta lakkaa 31.12.2022, se ei tee taloussuunnitelmaa 
vuodesta 2023 eteenpäin. Tästä syystä nyt laadittava sairaanhoitopiirin 
talousarvio vuodelle 2022 ei sisällä taloussuunnitelmaa tuleville vuosille.

Sairaanhoitopiirin talousarvio vuodelle 2022 on laadittu 
sairaanhoitopiirin hallituksen ohjeistuksen (§ 72/18.5.2021 ja § 133 
5.10.2021) mukaisesti siten, että normaalitoiminnan osalta 
kuntamaksujen kokonaiskasvu ilman ensihoitoa vuoden 2021 
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alkuperäiseen talousarvioon verrattuna on 5 %. Tämän lisäksi 
talousarvio sisältää Ahveniston rakennusten poistosuunnitelman 
muutoksen edellyttämän lisäpoiston 3,7 milj. euroa ja kunnilta 
sairaanhoitopiirille siirtyvän palliatiivisen hoidon kustannukset 1,5 milj. 
euroa. Kuntamaksujen kokonaiskasvu ilman ensihoitoa on näiden 
lisäysten jälkeen 7,5 % vuoden 2021 alkuperäiseen talousarvioon 
verrattuna. Kuntalaskutuksen euromääräinen kokonaiskasvu ilman 
ensihoitoa on yhteensä 15,6 milj. euroa.

Ahveniston vanhojen rakennusten kirjanpitokäsittelyä on selvittänyt 
sairaanhoitopiirin toimeksiannosta tilintarkastusyhteisö KPMG. 
Selvityksen perusteella käytöstä poistuvat rakennukset pitää 
kirjanpitolain mukaan poistaa niiden käyttöaikana. Poistosuunnitelman 
muutos vuosille 2021-2026 koskisi siten tässä vaiheessa Ahveniston 
vanhan sairaalan ja siihen kiinteästi liittyvän päiväkirurgian rakennuksia, 
joiden käyttö päättyy vuoden 2026 lopussa. Sairaalarakennuksen 
vieressä oleva C-rakennus jää käyttöön, joten sen osalta ei ole tarvetta 
muuttaa poistosuunnitelmaa. Samoin entisen pesularakennuksen 
poistot päättyvät ilman lisäpoistoja vuoden 2026 lopussa. 

Muiden rakennusten (Ahveniston sairaala/hallintorakennus, 
yhteispäivystys, Alatalo) osalta selvitystyö jatkokäytöstä ja 
kehitysmahdollisuuksista jatkuu A-Insinöörien toimesta, joka 
sairaanhoitopiirin toimeksiannosta selvittää rakennusten jatkokäyttöä ja 
kehitysmahdollisuuksia.

Sairaanhoitopiirin tilintarkastaja on ottanut rakennusten poistoja 
koskevaan kysymykseen seuraavan kannan: 

”Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän 
suunnitelman mukaisista poistoista mukaan suunnitelmapoistoina 
kirjataan kuluksi pysyvien vastaavien hankintamenon ja ennakoidun 
jäännösarvon erotus. Jäännösarvo voidaan määritellä esimerkiksi 
samanlaisen, mutta pitoaikansa lopussa olevan pysyvien vastaavien 
hyödykkeen todennäköisen luovutushinnan perusteella. Jäännösarvon 
määrittelyssä noudatetaan varovaisuuden periaatetta. 

Hyödykkeen pitoajan päätyttyä sen käytöstä poistamisesta syntyviä 
menoja ei voida lukea hyödykkeen poistopohjaan vaan ne on kirjattava 
kuluksi. Tällaisia kuluksi kirjattavia menoja ovat esimerkiksi pysyvien 
vastaavien sijaintipaikan alkuperäiseen tilaan palauttamisesta 
aiheutuvat purkamisen ja poistamisen sekä maa-alueen kunnostamisen 
aiheuttamat menot. Vastuun määrä on arvio velvoitteen 
kokonaissummasta riippumatta siitä, milloin velvoitteen perustana oleva 
toiminta päättyy tai velvoite erääntyy maksettavaksi. Vastuun määrää 
voidaan kerryttää täysimääräiseksi asteittain toiminnan aikana. Pysyviin 
vastaaviin kuuluvien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
hankintamenot tulee poistaa vaikutusaikanaan. Pysyvien vastaavien 
vaikutusajalla tarkoitetaan hyödykkeen taloudellista pitoaikaa. Pysyvien 
vastaavien hankintameno jaksotetaan poistoina kuluksi pääsääntöisesti 
sen koko taloudelliselle pitoajalle. Taloudellisen pitoajan päätyttyä on 
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hyödykkeen hankintamenon oltava kokonaan poistettu mahdollista 
jäännösarvoa lukuun ottamatta. 

Taloudellisella pitoajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jona pysyvän vastaavan 
hyödykkeen ennakoidaan hyödyttävän kuntayhtymää tuloa tuottamalla 
tai aikaa, jona hyödykkeen ennakoidaan hyödyttävän kuntayhtymän 
palvelujen tuottamista. Olennaiset muutokset pysyvien vastaavien 
tulonodotuksissa tai palvelutuotantokyvyssä otetaan ensisijaisesti 
huomioon poistosuunnitelmaa muuttamalla. 

Esitämme kannanottonamme, että niiden Ahveniston sairaalan 
käyttöomaisuushyödykkeiden, joiden ei uuden sairaalan valmistumisen 
myötä oleteta olevan kuntayhtymän palvelutuotannon käytössä tai joille 
ei muutoin luotettavasti voida arvioida olevan tulontuottamisodotusta, 
kirjataan vaikutusaikanaan tilikausien 2021- 2026 aikana poistoina 
kuluksi. Tämä tarkoittaa ao. hyödykkeiden poistosuunnitelman 
muuttamista siten, että hyödykkeet tulevat poistetuksi vaikutusaikanaan. 
Purettavien rakennusten purkamiseen tulee varautua kirjaamalla 
pakollista varausta tulevista purkukustannuksista, kun vanhojen 
kiinteistöjen suunnitelmat vahvistuvat.”

Talousarvio vuodelle 2022 sisältää KPMG:n selvityksessä 
poistosuunnitelmaan esitetyt muutokset Ahveniston vanhojen 
sairaalarakennusten poistosuunnitelmaan. Poistosuunnitelman 
muutoksen aiheuttama lisäys poistoihin on vuositasolla noin 3,7 milj. 
euroa. 

Toimintatuotot

Toimintatuottojen kokonaismäärä on 253,0 milj. euroa. 
Toimintatuotoista noin 90 % kertyy jäsenkuntien kuntamaksuista. 
Kuntalaskutuksen tasosta ja vuosittain laskutettavasta määrästä 
sovitaan jäsenkuntien kanssa. Kuntalaskutuksen perusteena on 
edellisten kahden ja puolen vuoden em. hinnoittelulla tapahtunut 
kuntakohtainen käyttö.

Erityisvelvoitemaksuna (jäsenmaksuna) peritään 4 500 000 euroa. Tällä 
katetaan mm. seuraavia menoja:

- Potilasvahinkovakuutus 

- Myrkytystietokeskus

- Alueellinen hygieniatoiminta (pandemiaan varautumisasiat)

- Kehittämismäärärahat

Kuntamaksut kasvavat ilman ensihoitoa vuonna 2022 7,5 % vuoden 
2021 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Summa sisältää 
palliatiivisen hoidon kustannusten siirron sairaanhoitopiirille sekä 
Ahveniston vanhoista sairaalarakennuksista tehtävän lisäpoiston 3,7 
milj. euroa. Kuntalaskutuksen kokonaismäärä on 222,2 milj. euroa ilman 
ensihoitoa.
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Ensihoidon kuntamaksut peritään asukaslukuperusteisesti, niiden 
määrä vuonna 2022 on 8 449 000 euroa. Ensihoito ostetaan Kanta-
Hämeen pelastuslaitokselta. Pelastushelikopteritoiminnasta vastaa 
kuitenkin Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.

Maksutuottoihin sisältyvät potilasmaksut. Potilasmaksut on huomioitu 
asiakasmaksuasetuksen enimmäismäärän mukaisina.

Toimintamenot

Toimintamenojen kokonaismäärä on 235,3 milj. euroa. 
Henkilöstömenojen määrä talousarviossa on 104,5 milj. euroa (ilman 
ensihoitoa).

Vuoden 2021 talousarviossa ostoihin ulkopuolisista sairaaloista on 
varattu 49,5 milj. euroa. 

Palliatiivinen hoito siirtyy 1.1.2022 kokonaisuudessaan 
sairaanhoitopiirin vastuulle. Muutos kohdistuu palliatiivisen keskuksen 
osastohoidon laskutuksen toteutumiseen sairaanhoitopiirin kautta eikä 
enää erillislaskutuksena Koivikkokodilta suoraan kunnille. Arvio 
vuosittaisten osastohoitojen kustannuksista on 1 547 000 € vuodessa 
jakautuen kunnittain seuraavasti: 

 -  Hattula  90 000 €
-  Hausjärvi 25 000 €
-  Hämeenlinna             1 000 000 €
-  Janakkala                    100 000 €
-  Loppi                              25 000 €
-  Riihimäki                    220 000 €
-  Forssa                      40 000 €
-  Ypäjä                        6 500 €
-  Humppila   6 500 €
-  Jokioinen                       15 500 €
-  Tammela                         18 500 €

Kunnat siirtävät toimintaan käytettävät määrärahat sairaanhoitopiirille. 
Palliatiivisen toiminnan kustannukset eivät sisälly sairaanhoitopiirin 
vuoden 2022 kuntamaksujen 5 %:n kasvuun perustuvaan 
talousarvioraamiin, vaan ne tulevat sen lisäksi.

Palvelujen ostoihin on varattu 45,7 milj. euroa. 
Potilasvahinkovakuutusmaksu sisältyy palveluiden ostoihin. Vuodelle 
2020 potilasvahinkovakuutusmaksuun on varattu 2,6 milj. euroa.

Aineisiin ja tarvikkeisiin sisältyvät lääkkeet, hoitotarvikkeiden hinnat 
sekä teknisten palveluiden ostot, kuten sähkö, vesi, lämpö ja 
rakennusten- ja kiinteistöjen korjaustarvikkeet, joiden hintojen 
arvioidaan nousevan. Aineisiin ja tarvikkeisiin on varattu talousarviossa 
noin 29,8 milj. euroa.
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Vuokria maksetaan noin 2,6 milj. euroa. Tästä suurin osa koostuu 
koneiden ja laitteiden vuokrista sekä Riihimäen terveyskeskukselta 
psykiatrialle vuokrattujen tilojen vuokrista.

Edellä mainitut talousarvioluvut eivät sisällä ensihoitoa. Ensihoidon 
kuntamaksut kasvavat vuoden 2021 talousarvioon verrattuna 3 %. 
Ensihoidon talousarvio vuodelle 2022 on noin 8,5 milj. euroa.

Covid-19 epidemian hoitokustannukset 

Sairaanhoitopiirin talousarvioon ei sisälly erikseen arviota covid-19 
epidemian hoitoon liittyvistä kustannuksista vuodelle 2022. Myöskään 
valtiolta ei tällä hetkellä olevan tiedon mukaan ole tulossa tukea 
epidemian hoitoon sairaanhoitopiireille.

ASSI-sairaalan rakennushanke

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ASSI-sairaalan suunnittelu- ja 
kehitysvaiheen jälkeen rakentaminen on alkanut suunnitellusti syksyllä 
2021. Hankkeen kokonaiskustannusarvio kustannusnousuvarauksineen 
on 355,8 milj. euroa ja hankkeen yhteyteen kytkeytyvien 
tietojärjestelmäinvestointien määrä lisäksi noin 12,7 miljoonaa euroa.

Poistot 

Käyttöomaisuuden poistot ovat noin 18,4 milj. euroa. Poistoilla 
rahoitetaan investointimenoja. Summa sisältää Ahveniston rakennusten 
poistosuunnitelman muutokseen sisältyvän poistojen 3,7 milj. euron 
lisäyksen. Käytöstä poistuvien rakennusten tasearvo pyritään saamaan 
käyvän arvon mukaiseksi Assi-sairaalan valmistumiseen mennessä. 

Lainanotto vuonna 2022

Kuntayhtymällä on ennen talousarviovuotta rahoituslaitosten lainoja 
noin 89,2 milj. euroa. Talousarvion mukaan lainoja otetaan lisää vuonna 
2022 uuden sairaalan rakentamista varten 133,0 milj. euroa ja muihin 
investointeihin 1,6 milj. euroa.

Lainoja lyhennetään noin 9,2 milj. eurolla, joten lainamäärä kasvaa 
vuonna 2022 noin 125,5 milj. eurolla.

Uuden sairaalan rakentamishanketta varten on rahoitussuunnitelmassa 
varauduttu ottamaan lainaa vuosina 2021 - 2025 yhteensä 353,00 milj. 
euroa. Hankeen rahoittajina toimivat Euroopan investointipankki (EIP) ja 
Kuntarahoitus.  Vuoden 2022 jälkeen vastuu uuden sairaalan 
rahoituksesta siirtyy 1.1.2023 aloittavalle hyvinvointialueelle.

Rahoituskulut

Rahoituskuluissa on arvioitu korkotason pysyvän alhaalla vielä vuonna 
2022. Rahoituskulut muodostuvat lähinnä lainojen korkokuluista. 

Investoinnit
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Investointeihin sisältyy suurimpana hankkeena uuden ASSI- sairaalan 
rakentaminen. Muissa investointihankkeissa ovat mukana sairaaloiden 
välttämättömät peruskorjaukset, laitehankinnat ja ICT-hankkeet.

Talousarvioon sisältyvät riskit

Talousarvio sisältää näin laadittuna merkittäviä riskejä. Merkittävin riski 
sisältyy ulkopuolisten sairaaloiden käyttöön ja sen kasvuun. 
Ulkopuolisten sairaaloiden käyttöön on talousarviossa varattu 49,5 milj. 
euroa. Vuonna 2020 ulkopuolisten sairaaloiden käytön toteuma oli 44,5 
milj. euroa. Arvio vuodelle 2021 on noin 50,3 milj. euroa. Ulkopuolisten 
sairaaloiden käyttöön varattu määräraha alittaa vuoden 2021 toteuma-
arvion, joten se on selkeä talousarvioon sisältyvä riski.  

 
Merkittävän riskin muodostaa myös potilasvakuutus, joka vuoden 2021 
alusta alkaen otetaan lakimuutoksen johdosta kilpailutetulta yksityiseltä 
vakuutusyhtiöltä. Sairaanhoitopiiri vastaa kuitenkin ennen vuotta 2021 
sattuneista vahingoista ja niiden kustannuksista 
potilasvakuutuskeskukselle, joka arvioi näiden vahinkojen kustannuksia 
ja kustannusten muutoksia vuosittain. Muutos aiheuttaa epävarmuutta 
potilasvakuutuksen kustannuksiin. Vuodelle 2021 potilasvakuutuksesta 
kuluksi kirjattavan määrän on arvioitu kasvavan noin 6 milj. euroa, joka 
ylittää merkittävästi talousarvioon varatun määrärahan.

Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten sopimuskausi päättyy 
helmikuun 2022 lopussa. Uusien sopimusten myötä sovittavista 
korotuksista ei talousarvion laadintavaiheessa ole tietoa. 
Henkilöstökulujen osalta talousarviossa on käytetty 1,7 %:n 
korotusarviota. Talousarvion tasapainottamiseksi on tehty merkittäviä 
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1 Suunnitelman lähtökohdat

Sote-uudistus

Sairaanhoitopiirin toimintaympäristöön on jo pitkään vaikuttanut kansalli-
sen sote-uudistuksen valmistelu. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen
sote-uudistus hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuussa 2021 ja uudistuk-
sen mukaiset hyvinvointialueet perustettiin heinäkuun alussa.  Väliaikai-
nen valmistelutoimielin johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon
käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa sekä
vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toi-
mikauden alkuun asti. Aluevaltuusto-vaalit pidetään tammikuussa 2022
ja uudet valtuustot järjestäytyvät maaliskuussa 2022. Sairaanhoitopiirien
toiminta erikoissairaanhoidon järjestämisvastuullisena toimijana jatkuu
vuoden 2022 loppuun.

Uudistuksen voimaanpanolain mukaan sairaanhoitopiirien ja erityis-huol-
topiirien on tehtävä viimeistään 28. päivänä helmikuuta 2022 hyvinvointi-
alueelle selvitys kuntayhtymän omaisuudesta, hyvinvointialueen vas-
tuulle siirtyvistä veloista ja muista sitoumuksista, vastuista ja sopimuk-
sista sekä sellaisista olennaisissa omaisuuserissä, sopimuksissa ja vas-
tuissa tapahtuneista ja tiedossa olevista muutoksista sekä toiminnallisista
ja taloudellisista riskeistä, jotka eivät ilmene viimeisimmästä tilinpäätök-
sestä tai konsernitilinpäätöksestä. Selvityksen antamisen jälkeen sai-
raanhoitopiiri ei voi päättää asioista, joilla olisi merkittäviä hyvinvointialu-
etta sitovia vaikutuksia, paitsi jos päätöksentekoa ei voida asian kiireelli-
syyden vuoksi lykätä tai jos hyvinvointialue antaa päätökselle suostumuk-
sen.

Järjestämisvastuun siirtyessä 1.1.2023 hyvinvointialueelle, sairaanhoito-
piirin kumulatiivisen taloudellisen taseen tulee olla 0. Toisin sanoen mah-
dollinen taseen ylijäämä palautetaan kuntayhtymän jäsenkunnille tai toi-
saalta mahdollinen alijäämä vastaavasti laskutetaan kunnilta.

Koronapandemia

Maailmalle vuodenvaihteen 2019-20 tienoilla levinnyt koronaviruspande-
mia (covid-19) on tehnyt sairaanhoitopiirin vuodesta 2020 samoin kuin
vuoden 2021 alkupuoliskosta täysin poikkeuksellisen. Covid-19-pande-
mian jatkuu edelleen merkittävänä riippuen rokotekattavuudesta ja toi-
saalta viruksen mahdollisesta tartuttavuuden ja sairastuttavuuden muu-
toksista. Tämä vaikeuttaa edelleen sairaanhoitopiirin toiminnan ja talou-
den ennustamisesta.

Valtio on ilmoittanut korvaavansa covid-19-epidemian aiheuttamat kus-
tannukset kunnille ja kuntayhtymille täysimääräisesti. Korvauskäytännöt
ovat eläneet vuosien 2020-21 kuluessa. Vuoden 2022 osalta on siis edel-
leen epävarmaa, kuinka paljon kustannuksia pandemia tulee aiheutta-
maan ja miten korvausten osalta tullaan menettelemään.
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Hoidot maakunnan ulkopuolisissa sairaaloissa

Maakunnan ulkopuolisten sairaaloiden antamien hoitojen kustannus on
voimakkaasti noussut vuoden 2021 aikana ja muodostaa vakavan haas-
teen sairaanhoitopiirin taloudelle. Vuosina 2016-2018 ulkopuolisten pal-
veluostojen liukuva kuukausikeskiarvo oli suhteellisen vakaasti tasolla
noin 3,4 milj. euroa kuukaudessa. Vuoden 2020 lopulla ja erityisesti vuo-
den 2021 aikana on noustu tasolle n. 4,2 milj. euroa kuukaudessa. Vuo-
sitasolla tämä nousu 2020-21 on siis suuruusluokaltaan 10 milj. euroa.

Kustannusten kasvu johtuu sekä hoidettujen potilaiden määrän että hoi-
tojen yksikkökustannusten noususta. Osasyynä saattaa olla covid-pan-
demian aiheuttama terveydenhuollon palveluiden käytön voimakas vähe-
neminen vuoden 2020 aikana. Jo tällöin oli arvioitavissa, että osa patou-
tuneesta kysynnästä purkautuu pandemian rauhoittuessa. Edelleen tie-
detään, että esimerkiksi uusia syöpiä diagnosoitiin pitkäaikaista odotus-
arvoa vähemmän vuoden 2020 aikana. Näiden tautitapausten löytyminen
kasvattaa osittain hoitopainetta ja on myös esitetty arvioita, että sairaus
on ehtinyt pahentua diagnoosin viivästyessä. Sama mekanismi toteutu-
nee muissakin sairausryhmissä.

Sairaanhoitopiiri kantaa maakunnassa sairastavuuden muutosriskin eri-
koissairaanhoidon osalta, kun kuntien maksama sairaanhoitopiirin rahoi-
tus on vuosittain kiinteä. Kohtuullinen sairastavuuden muutos on hallitta-
vissa sairaanhoitopiirin talousarvion sisäisin painotusmuutoksin, mutta
nyt tapahtuneen ulkopuolisten sairaaloiden käytön kasvun suuruinen
muutos ei tällaisin keinoin ole hallittavissa.

Ennen kaikkea ulkopuolisten sairaaloiden käytön kustannuspaineen
vuoksi sairaanhoitopiirin hallitus päätti ohjeistaa vuoden 2022 talousar-
vion valmistelua siten, että kuntamaksujen keskimääräinen korotus on 5
%.

Palvelukysyntä ja tuottavuus

Sairaanhoitopiirin palveluiden kysynnän ennustetaan jatkuvan tulevina
vuosina Kanta-Hämeen maakunnan väestön ikärakenteen muutoksesta
johtuen. Kysynnän kasvu johtuu nimenomaan väestön vanhenemisesta
ja painottuu tämän mukaisesti mm. silmäsairauksiin, syöpäsairauksiin,
urologiaan ja audiologiaan.

Terveydenhuollon kustannusinflaation ennustetaan jatkuvan kohtuullisen
merkittävänä. Lääkkeiden, tarvikkeiden ja ostopalveluiden hintojen tullee
lähivuosina olemaan 3-6 % vuodessa. Henkilöstön saatavuus on tulevai-
suudessa haasteellisesta erityisesti joillakin erikoisaloilla ja ammattiryh-
missä.

Sairaanhoitopiirin toiminnan vaikuttavuuden ja tuottavuuden kehittämistä
jatketaan vuoden 2022 aikana. Keskeisiä toimintavälineitä on potilasvir-
tauksen kehittämishanke (Pride & Joy –hanke). Hankkeessa pyritään sii-
hen, että samoilla henkilöstöresursseilla voidaan hoitaa aiempaa enem-
män potilaita paremman virtauksen (= lyhyempi hoitoaika) avulla. Toinen
merkittävä kehittämishanke on ulkopuolisten sairaaloiden kustannuske-
hityksen hallintaan pyrkivä laaja johtajaylilääkärin vetämä kehittämis-
hanke.
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Vuoden 2022 covid-19-tilanteesta johtuvan vaikean ennustettavuuden ja
erityisesti ulkopuolisten sairaaloiden käytön vaikean ennustettavuuden
takia talousarvion toteutumiseen on katsottava sisältyvän ainakin kohta-
laisen riskin.

Assi-sairaala

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri sai helmikuussa 2018 sosiaali- ja ter-
veysministeriöltä ns. rajoituslain mukaisen poikkeusluvan uuden keskus-
sairaalan rakentamista varten. Sairaalan toteutusmalliksi valittiin allians-
simalli ja toteutuksen kehitysvaihe alkoi kilpailutuksen jälkeen maalis-
kuussa 2018. Toteutusvaiheeseen siirtymisestä päätettiin sairaanhoito-
piirin valtuustossa 15.12.2021. Tavoitteena on, että uusi sairaala valmis-
tuisi vuoden 2025 lopulla ja toimintojen muutot tapahtuisivat vaiheittain
siten, että syksyllä 2026 kaikki sairaalatoiminnot olisivat uudessa sairaa-
lassa. Nykyisistä kiinteistöistä C-rakennusta suunnitellaan käytettävän
myös uuden sairaalan valmistuttua.

Uuden Assi-sairaalan rahoitus perustuu Kuntarahoitukselta ja Euroopan
Investointipankilta otettaviin lainoihin. Tätä kirjoitettaessa on epäselvää,
miten rahoituksen mahdolliset valtiontakaukset järjestellään hyvinvointi-
alueen aloittaessa 2023. Ennen tämän kysymyksen ratkeamista Assi-
hankkeen rahoitukseen on tulkittava liittyvän riskin. Kokonaisuuteen vai-
kuttaa lisäksi, millä aikataululla lainat on tässä hallinnollisessa muutosti-
lanteessa järkevää nostaa. Etupainoinen lainojen nosto kasvattaa korko-
riskejä.

Vanhojen rakennusten tasearvo on kirjanpitolain mukaan poistettava ole-
tettuun jäännösarvoon jäljellä olevan rakennusten käyttöajan kuluessa.
Tästä aiheutuu tarve nopeuttaa rakennusten poistotahtia vuosina 2021-
26.

Tähtisairaala-hanke

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen Tähtisairaala-
hanke jatkuu edelleen erityisesti Tays Kehitysyhtiö Oy:n kautta tapahtu-
vana toimintana. Yhtiön toiminnan painopistealueet ovat hankintojen in-
novatiivinen kehittäminen, asiakaspalvelun kehittäminen ja terveyden-
huollon ammattihenkilöiden koulutusjärjestelmien kehittäminen.

Henkilöstöriskit

Henkilöstön kuormittuminen on huomattavaa monissa kliinisissä toimin-
noissa pitkään jatkuneen koronapandemian ja henkilöstön huonon saa-
tavuuden takia. Toisaalta hallinnon toiminnoissa useat samanaikaiset
sairaanhoitopiiriin vaikuttavat suuret hankkeet (sote-uudistus, Assi-sai-
raala) kuormittavat henkilöstöä.

1.2 Yleinen taloudellinen tilanne ja taustat kuntayhtymän taloudelle

Valtiovaranministeriön syyskuussa 2021 laatiman talouskatsauksen mu-
kaan bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 3,3 % vuonna. 2021.
Talouden toipuminen covid-19-epidemiasta on ollut nopeaa kuluvan
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vuoden keväästä alkaen. Talouden elpyminen jatkuu syksyllä niillä  toi-
mialoilla, joita rajoitukset vielä tällä hetkellä koskevat. Sen seurauksena
talouskasvu pysyy edelleen vahvana loppuvuonna ja
jatkuu vuonna. 2022. Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan
vuonna 2022 2,9 % ja vuonna 2023 1,4 %. Taudinkehitykseen, virus-
muunnoksiin sekä rokotekattavuuteen liittyvä epävarmuus lisää kuiten-
kin ennusteen epävarmuutta.

Talouskatsauksen mukaan talouden kasvupyrähdys ja epidemiaan
suoraan liittyvän rahankäytön voimakas vähentyminen pienentävät
julkisen talouden alijäämää vuosina 2021-2022, mutta eivät auta
kääntämään tilannetta suotuisammaksi pidemmällä aikavälillä.

Julkisen talouden menojen ja tulojen välinen epätasapaino pienenee tänä
ja ensi vuonna. Nopea talous- ja työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pie-
nentävät työttömyysmenoja. Myös covid-19-epidemiaan liittyvän rahan-
käytön ja tukitarpeen voimakas väheneminen vahvistavat julkista ta-
loutta. Talouden väliaikainen elpymisestä huolimatta julkisen talouden ra-
kenteellinen epätasapino säilyy. Julkisen talouden rahoitusaseman vah-
vistuminen hidastuu ja julkinen talous jää yli 3 mrd. euroa alijäämäiseksi
2020-luvun puoliväliä lähestyttäessä.

Ennusteen merkittävimmät riskit liittyvät edelleen Covid-19-pandemiaan
ja sen hallitsemiseksi tehtyjen rajoitteiden kehitykseen. Epidemian
luonne on muuttunut alkukesän jälkeen ja epidemiatilanne voi heiketä
nopeasti rokotusten etenemisestä huolimatta. Lisäksi virusmuunnokset
muuttavat taudinkuvaa ja taudin leviämistä.

Kuntatalouden tilannekuva

Valtiovarainministeriön syyskuun 2021 talouskatsauksen mukaan
kansantalouden tilinpidon mukainen paikallishallinnon rahoitusasema oli
vuonna 2020 tasapainossa ja koheni ennätykselliset 3 mrd. euroa
edeltäneestä vuodesta. Kohentumista selittävät covid-19-epidemian
vuoksi kuntatalouteen kohdennetut mittavat tukitoimet.

Valtion tukitoimet kunnille ja kuntayhtymille helpottavat kuntatalouden ti-
lannetta kuluvana vuonna, mutta talouden hidas toipuminen yhdessä vä-
estön ikääntymisen ja rakennuskannan iästä ja muuttoliikkeestä aiheutu-
vien investointipaineiden kanssa pitävät kuntatalouden tulojen ja meno-
jen epätasapainon mittavana koko vuosille 2021-2024 laaditun kuntata-
lousohjelman ajan.

Vuonna 2021 paikallishallinnon rahoitusasema heikkenee noin miljardi
euroa alijäämäiseksi talouden elpymisestä ja valtion tukitoimista huoli-
matta. Paikallishallinnon menojen kasvu hidastuu vuonna 2022 covid-19-
kriisin helpottaessa. Tästä huolimatta paikallishallinnon rahoitusasema
heikkenee voimakkaasti, kun määräaikaisten tukitoimien vaikutus piene-
nee tai päättyy. Kertaluonteiset covid-19-kriisistä johtuvat tuet eivät rat-
kaise kuntatalouden rakenteellista tulojen ja menojen epätasapainoa,
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joka on seurausta väestön ikääntymisen aiheuttamasta sosiaali- ja ter-
veydenhuoltomenojen kasvupaineesta ja työikäisten määrän vähenemi-
sestä.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin talousarvio

Talousarviovalmistelun lähtökohdat

Vuodelle 2022 laadittava talousarvio on sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
viimeinen oma talousarvio. Vuoden 2023 alusta sairaanhoitopiiri siirtyy
osaksi hyvinvointialuetta, joka vastaa koko hyvinvointialueen taloudesta
sekä talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnasta tästä eteenpäin.

Kuntaliiton 6.10.2021 antamassa ohjeessa todetaan, että jos kuntayhty-
män toiminta lakkaa 31.12.2022, se ei tee taloussuunnitelmaa vuodesta
2023 eteenpäin. Tästä syystä nyt laadittava sairaanhoitopiirin talousar-
vio vuodelle 2022 ei sisällä taloussuunnitelmaa tuleville vuosille.

Sairaanhoitopiirin talousarvio vuodelle 2022 on laadittu sairaanhoitopiirin
hallituksen ohjeistuksen (§ 72/18.5.2021 ja § 133/5.10.2021) mukaisesti
siten, että normaalitoiminnan osalta kuntamaksujen kokonaiskasvu ilman
ensihoitoa vuoden 2021 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna on 5 %.
Tämän lisäksi talousarvio sisältää Ahveniston rakennusten poistosuunni-
telman muutoksen edellyttämän lisäpoiston 3,7 milj. euroa ja kunnilta sai-
raanhoitopiirille siirtyvän palliatiivisen hoidon kustannukset 1,5 milj. eu-
roa. Kuntamaksujenkokonaiskasvu on näiden lisäysten jälkeen 7,5 %
vuoden 2021 alkuperäisiin kuntamaksuihin verrattuna. Kuntalaskutuksen
euromääräinen kokonaiskasvu ilman ensihoitoa on yhteensä 15,6 milj.
euroa.

Ahveniston vanhojen rakennusten kirjanpitokäsittelyä on selvittänyt sai-
raanhoitopiirin toimeksiannosta tilintarkastusyhteisö KPMG. Selvityksen
perusteella käytöstä poistuvat rakennukset pitää kirjanpitolain mukaan
poistaa niiden käyttöaikana. Poistosuunnitelman muutos vuosille 2021-
2026 koskisi siten tässä vaiheessa Ahveniston vanhan sairaalan ja siihen
kiinteästi liittyvän päiväkirurgian rakennuksia, joiden käyttö päättyy vuo-
den 2026 lopussa. Sairaalarakennuksen vieressä oleva C-rakennus jää
käyttöön, joten sen osalta ei ole tarvetta muuttaa poistosuunnitelmaa. Sa-
moin entisen pesularakennuksen poistot päättyvät ilman lisäpoistoja vuo-
den 2026 lopussa. Selvityksessä tarkastellaan lisäksi vielä sairaanhoito-
piin peruspääomakysymystä ja poistotilanteen vaikutusta kriisikuntakri-
teereihin

Muiden rakennusten (Ahveniston sairaala/hallintorakennus, yhteis-
päivystys, Alatalo) osalta selvitystyö jatkokäytöstä ja kehitysmahdolli-
suuksista jatkuu A-Insinöörien toimesta, joka sairaanhoitopiirin toimeksi-
annosta selvittää rakennusten jatkokäyttöä ja kehitysmahdollisuuksia.

Sairaanhoitopiirin tilintarkastaja on ottanut rakennusten poistoja koske-
vaan kysymykseen seuraavan kannan:

”Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitel-
man mukaisista poistoista mukaan suunnitelmapoistoina kirjataan kuluksi
pysyvien vastaavien hankintamenon ja ennakoidun jäännösarvon erotus.
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Jäännösarvo voidaan määritellä esimerkiksi samanlaisen, mutta pitoai-
kansa lopussa olevan pysyvien vastaavien hyödykkeen todennäköisen
luovutushinnan perusteella. Jäännösarvon määrittelyssä noudatetaan
varovaisuuden periaatetta.

Hyödykkeen pitoajan päätyttyä sen käytöstä poistamisesta syntyviä me-
noja ei voida lukea hyödykkeen poistopohjaan vaan ne on kirjattava ku-
luksi. Tällaisia kuluksi kirjattavia menoja ovat esimerkiksi pysyvien vas-
taavien sijaintipaikan alkuperäiseen tilaan palauttamisesta aiheutuvat
purkamisen ja poistamisen sekä maa-alueen kunnostamisen aiheuttamat
menot. Vastuun määrä on arvio velvoitteen kokonaissummasta riippu-
matta siitä, milloin velvoitteen perustana oleva toiminta päättyy tai vel-
voite erääntyy maksettavaksi. Vastuun määrää voidaan kerryttää täysi-
määräiseksi asteittain toiminnan aikana. Pysyviin vastaaviin kuuluvien ai-
neellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenot tulee poistaa vai-
kutusaikanaan. Pysyvien vastaavien vaikutusajalla tarkoitetaan hyödyk-
keen taloudellista pitoaikaa. Pysyvien vastaavien hankintameno jaksote-
taan poistoina kuluksi pääsääntöisesti sen koko taloudelliselle pitoajalle.
Taloudellisen pitoajan päätyttyä on hyödykkeen hankintamenon oltava
kokonaan poistettu mahdollista jäännösarvoa lukuun ottamatta.

Taloudellisella pitoajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jona pysyvän vastaavan
hyödykkeen ennakoidaan hyödyttävän kuntayhtymää tuloa tuottamalla
tai aikaa, jona hyödykkeen ennakoidaan hyödyttävän kuntayhtymän pal-
velujen tuottamista. Olennaiset muutokset pysyvien vastaavien tulonodo-
tuksissa tai palvelutuotantokyvyssä otetaan ensisijaisesti huomioon pois-
tosuunnitelmaa muuttamalla.

Esitämme kannanottonamme, että niiden Ahveniston sairaalan käyttö-
omaisuushyödykkeiden, joiden ei uuden sairaalan valmistumisen myötä
oleteta olevan kuntayhtymän palvelutuotannon käytössä tai joille ei muu-
toin luotettavasti voida arvioida olevan tulontuottamisodotusta, kirjataan
vaikutusaikanaan tilikausien 2021- 2026 aikana poistoina kuluksi. Tämä
tarkoittaa ao. hyödykkeiden poistosuunnitelman muuttamista siten, että
hyödykkeet tulevat poistetuksi vaikutusaikanaan. Purettavien rakennus-
ten purkamiseen tulee varautua kirjaamalla pakollista varausta tulevista
purkukustannuksista, kun vanhojen kiinteistöjen suunnitelmat vahvistu-
vat.”

Talousarvio vuodelle 2022 sisältää KPMG:n selvityksessä poistosuunni-
telmaan esitetyt muutokset Ahveniston vanhojen sairaalarakennusten
poistosuunnitelmaan. Poistosuunnitelman muutoksen aiheuttama lisäys
poistoihin on vuositasolla noin 3,7 milj. euroa.

Jäsenmaksu

Erityisvelvoitemaksuna (jäsenmaksuna) peritään 4 500 000 euroa, joka
sisältyy kuntamaksujen kokonaiskasvuun. Tällä katetaan mm. seuraavia
menoja:

- Potilasvahinkovakuutus
- Myrkytystietokeskus
- Alueellinen hygieniatoiminta (pandemiaan varautumisasiat)
- Kehittämismäärärahat
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Talousarvioon sisältyvät riskit

Talousarvio sisältää näin laadittuna merkittäviä riskejä. Merkittävin riski
sisältyy ulkopuolisten sairaaloiden käyttöön ja sen kasvuun. Ulkopuolis-
ten sairaaloiden käyttöön on talousarviossa varattu 49,5 milj. euroa.
Vuonna 2020 ulkopuolisten sairaaloiden käytön toteuma oli 44,5 milj. eu-
roa. Arvio vuodelle 2021 on noin 50,3 milj. euroa. Ulkopuolisten sairaa-
loiden käyttöön varattu määräraha alittaa vuoden 2021 toteuma-arvion,
joten se on selkeä talousarvioon sisältyvä riski.

Merkittävän riskin muodostaa myös potilasvakuutus, joka vuoden 2021
alusta alkaen otetaan lakimuutoksen johdosta kilpailutetulta yksityiseltä
vakuutusyhtiöltä. Sairaanhoitopiiri vastaa kuitenkin ennen vuotta 2021
sattuneista vahingoista ja niiden kustannuksista potilasvakuutuskeskuk-
selle, joka arvioi näiden vahinkojen kustannuksia ja kustannusten muu-
toksia vuosittain. Muutos aiheuttaa epävarmuutta potilasvakuutuksen
kustannuksiin. Vuodelle 2021 potilasvakuutuksesta kuluksi kirjattava
määrän on arvioitu kasvavan noin 6 milj. euroa, joka ylittää merkittävästi
talousarvioon varatun määrärahan.

Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten sopimuskausi päättyy helmi-
kuun 2022 lopussa. Uusien sopimusten myötä sovittavista korotuksista
ei talousarvion laadintavaiheessa ole tietoa. Palkkojen osalta talousarvi-
ossa on käytetty 1,7 %:n korotusarviota. Talousarvion tasapainotta-
miseksi on tehty merkittäviä säästöarvioita myös palveluiden ostoista
sekä aine- ja tarvikeostoista. Nämä säästötavoitteet ja niiden toteutumi-
nen suunnitellusti on riski.

Uuden sairaalan rakentamista varten otettava lainamäärä kasvaa vuonna
2022 merkittävästi. Korkotason on talousarviossa oletettu edelleen pysy-
vän matalalla tasolla, mutta korkotason nousu lainamäärän kasvaessa on
selkeä riski.

Talousarvio ja covid-19 epidemian hoitokustannukset

Sairaanhoitopiirin talousarvioon ei sisälly erikseen arviota covid-19 epi-
demian hoitoon liittyvistä kustannuksista vuodelle 2022. Myöskään valti-
olta ei tällä hetkellä olevan tiedon mukaan ole tulossa tukea epidemian
hoitoon sairaanhoitopiireille. Jäsenmaksun korotuksella on tarkoitus kat-
taa myös covid-19-epidemian kuluja.

ASSI-sairaalan rakennushanke

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ASSI-sairaalan suunnittelu- ja kehitys-
vaiheen jälkeen rakentaminen on alkanut suunnitellusti syksyllä 2021.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio kustannusnousuvarauksineen on
355,8 milj. euroa ja hankkeen yhteyteen kytkeytyvien tietojärjestelmäin-
vestointien määrä lisäksi noin 12,7 miljoonaa euroa.
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1.3 Sairaanhoitopiirin alue, väestö ja palvelujen tarve

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin toimialueen väestöpohja on vuoden
2020 lopun tilanteen mukaan 170 577 asukasta. Vuoden 2009 alusta
toimialueeseen on kuulunut 11 kuntaa. Seutukunnittain kunnat ja väes-
töpohjat jakaantuvat seuraavasti:

Forssan seutu 32 365 asukasta
Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä

Hämeenlinnan seutu 93 474 asukasta
Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala

Riihimäen seutu 44 738 asukasta
Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki

Kuva 1. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kunnat.

Kanta-Hämeen väestö ja väestöennusteet

Vuoden 2020 lopun tilanteen mukaan Kanta-Hämeen väestömäärä on
170 577 asukasta.

Väestöennusteen mukaan Kanta-Hämeen väestömäärä vuonna 2021 on
169 954, joka on noin 0,4 % vähemmän kuin nykytilanteessa. Ennus-
teessa kasvu jatkuu siten, että vuonna 2040 Kanta-Hämeen väestö-
määrä on 159 251 (-6,6 % vuodesta 2020).

Seutukunnittain tarkasteltuna väkiluku vähenee kaikilla seuduilla, Fors-
san seudun väkiluku vähenee suhteellisesti eniten.
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Kuvio 1. Kanta-Hämeen suhteellinen väestökehitys seutukunnittain (Ti-
lastokeskuksen väestöennuste 2021-2040).

Väestön ikärakenne

Tulevalle väestökehitykselle on ominaista yli 75-vuotiaiden määrän li-
sääntyminen, mikä tuo paineita ja kysyntää sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palveluille, erityisesti sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon van-
huspalveluille.

Taulukko 1. Ikäryhmittäiset väestömuutokset (%) vuoden 2020 tilantee-
seen verrattuna (Tilastokeskuksen väestöennuste 2021-2040).

Kanta-Hämeen väestön ikärakenne on hieman maan keskiarvoa van-
hempaa. Kanta-Hämeessä 65 vuotta täyttäneiden osuus on väestöstä
25,8 %, kun se koko maassa on 22,37 %. Ikärakenteeltaan vanhimmat
kunnat ovat Forssa, Humppila ja Ypäjä. Nuorin ikärakenne on Hattulassa,
Riihimäellä ja Hausjärvellä.
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Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä Kanta-Hämeen kunnissa
31.12.2019 ja 31.12.2020 (Tilastokeskuksen väestörakenne).

2 Sairaanhoitopiirin strategia

Vuonna 2021 päättyvää strategiaa tiivistetään vuodelle 2022. Valmiste-
luprosessin aikana on tarkasteltu keskeisiä sairaanhoitopiiriin vaikuttavia
toimintaympäristön muutosvoimia. Strategian keskeisin sisältö on tiivis-
tetty neljään peruspilariin, joiden sisältöä ja tavoitetasoja kuvataan stra-
tegiaperiaatteissa.

2.1 Strategian peruspilarit

Asiakkaat: Laadukas hoito – sinua kuunnellen
Erikoissairaanhoidon keskeisin tavoite on tuottaa laadukasta hoitoa poti-
lasasiakkaille. Terveydenhuollon laatuun kuuluvat seuraavat komponen-
tit: turvallisuus, asiakaskeskeisyys, oikea-aikaisuus, tasa-arvo, palvelu-
jen integraatio, tehokkuus ja vaikuttavuus. Laadukas hoito perustuu tie-
teelliseen näyttöön, ja hoito on sujuvaa ja oikea-aikaista. Potilaalla tulee
olla koko ajan käsitys siitä, miten hänen hoitonsa etenee nyt ja miten sen
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on suunniteltu etenevän tulevaisuudessa. Hoitoa tukevat modernit säh-
köiset palvelut.

Laadukkaan hoidon toteuttamiseksi keskeisimmät hoitopolut määritel-
lään ja kuvataan yhdenmukaisella tavalla. Kuvaukseen kuuluu lääke- ja
hoitotieteellinen näyttöön perustuva prosessi ja eri ammattiryhmien teh-
tävät, hoitopolun potilaskohtaamiset ja potilaalle syntyvä arvo, hoitopro-
sessissa syntyvän informaation käsittely ja koko prosessin tukeminen di-
gitaalisilla työkaluilla. Johtajaylilääkäri on hoitopolkujen omistaja ja vas-
taa niiden kuvaamisesta ja kuvausten ylläpidosta. Prosessikuvausten to-
teuttamiseen otetaan aina mukaan myös potilas kokemusasiantuntijana.

Henkilöstö: Palkitseva työ
Sairaanhoitopiirissä tavoitellaan merkittävää kulttuurimuutosta, jossa toi-
mivaltaa ja vastuuta siirretään sinne, missä toiminta tapahtuu: ydintehtä-
viä suorittaville henkilöille ja tiimeille. Samalla järjestelmällisellä osaami-
sen kehittämisellä luodaan muutokselle entistä parempia edellytyksiä.
Toimintamallilla tavoitellaan päätöksenteon siirtämistä lähemmäs asia-
kasta, toimintamallien ja tehokkuuden kehittymistä ydintehtävissä, omis-
tajuuden kokemuksen ja sisäisen yrittäjyyden kehittymistä, kaikkien
omaa työtä koskevien vaikutusmahdollisuuksien ja työtyytyväisyyden pa-
ranemista.

Sairaanhoitopiirissä kehitetään myös työn ja muun elämän yhteensovit-
tamista ja siten pyritään parantamaan sairaanhoitopiirin houkuttelevuutta
työpaikkana.

Kumppanuudet: Yhdessä arvoa asiakkaalle
Kaikki yhteiskuntien toiminnot verkostoituvat kaikkialla megatrendinomai-
sesti. On selvää, että myöskään sairaanhoitopiirit eivät voi yksin selvitä
tehtävistään vaan erilaisten kumppanuuksien merkitys kasvaa. Näistä
syistä sairaanhoitopiirin on tunnistettava strategisesti merkittävimmät
kumppanit ja aktiivisesti luotava edellytykset erinomaiseen yhteistyöhön
tärkeimpien kumppanien kanssa. Tähän kuuluu yhteisen strategian luo-
minen, yhteisen ansaintalogiikan kehittäminen ja avoin tiedonjako.

Sairaanhoitopiiri määrittelee arvoverkostonsa strategiakauden aikana ko-
konaan uudelleen ja kehittää menettelytapoja erinomaiseen yhteistoimin-
taan tärkeiden kumppanien kanssa. Erilaiset kumppanuudet luokitellaan
tässä yhteydessä ja tarvittaessa päivitetään kumppanien kanssa solmitut
yhteistyösopimukset vastaamaan päivitettyä strategiaa.

Talous ja tuottavuus: Sijoitus terveyteen
Terveydenhuolto on investointi yhteiskuntakokonaisuuden toimivuuteen.
Näyttöön perustuva ja vaikuttava hoitoprosessi on taloudellisesti yhteis-
kunnalle tehokkain ja tuottaa samalla parhaan asiakas- ja henkilöstötyy-
tyväisyyden. Sairaanhoitopiiri luo omalla toiminnallaan merkittävää elin-
voimaa Kanta-Hämeen maakuntaan.

Sairaanhoitopiiri arvioi eri tietolähteistä peräisin olevaa ja omaan tietotuo-
tantoon perustuvaa informaatiota ja ennakoi terveydenhuollon maakun-
nallisia kehitystrendejä.

Toiminta- ja taloussuunnittelu perustuu ennustettuun tietoon. Tietoa ja
suunnitteluperusteita jaetaan aktiivisesti maakunnan muille toimijoille.
Julkisen talouden kehitys säilyy strategiakaudella todennäköisesti erittäin
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tiukkana. Sairaanhoitopiiri ennakoi omaa kehitystään, pitää kaikin mah-
dollisin keinoin huolta talousarvionsa tasapainon säilymisestä ja kehittää
aktiivisesti toimintansa tuottavuutta. Toimintaa kehitetään kestävän kehi-
tyksen periaattein huomioiden mm. YK:n kestävän kehityksen tavoiteoh-
jelman (Agenda 2030) periaatteet.

Strategian tarkemmat painopistealueet on kuvattu liitteenä olevissa stra-
tegiakorteissa.

2.2 Strategian uudistaminen

Strategian toimeenpano hidastui merkittävästi vuodesta 2020 alkaen,
kun erityisesti kevään ja kesän ajan huomio jouduttiin kiinnittämään co-
vid-19-pandemian aiheuttamaan tilanteeseen.

Siten strategiakaudella kaikkia asetettuja strategisia tavoitteita ei ole saa-
vutettu, mutta useimmissa asiakokonaisuuksissa on kuitenkin edetty
strategian määrittelemään suuntaan.

Assi-hankkeen toteutusvaiheen käynnistyttyä ja sote-uudistuksen tultua
eduskunnassa hyväksytyksi on johtamisen ja hallinnollisen työn määrä
kasvanut moninkertaiseksi aiempaan verrattuna. Tämä osaltaan pakot-
taa priorisoimaan tavoitteita. Sote-uudistuksen myötä yhdeksi kes-
keiseksi tavoitteeksi nousee väistämättä myös uusien hyvinvointialuei-
den häiriöttömän käynnistyksen varmistaminen. Edelleen maakunnan ul-
kopuolisten sairaaloiden käytön kustannusten voimakas kasvu v. 2021
aikaansaa ulkoisen paineen priorisoida tähän vaikuttamista.

Sairaanhoitopiirin viimeinen strategiakausi jää vuoden 2022 mittaiseksi.
Strategiapäivityksen valmistelu on käynnistynyt ja viimeisen vuoden stra-
tegiaa työstetään sairaanhoitopiirin toimielimien tammikuun 2022 työpa-
jassa.
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3 Asiakasnäkökulma

Vuoteen 2021 ulottuvan strategiakauden tavoitteet ja painopistealueet
säilyvät myös vuonna 2022. Asiakkuuden osalta nämä osa-alueet ovat:

 Sujuva ja oikea-aikainen hoitoonpääsy
 Tieto hoidon etenemisestä
 Monimuotoiset sähköiset palvelut
 Osallistava ja vuorovaikutteinen asiakkuus
 Näyttöön perustuva hoito – laadukas ja turvallinen

Hoitoonpääsy ja tieto hoidon etenemisestä

Vuoden 2022 aikana tavoitellaan nopeampaa hoitoonpääsyä. Lisäksi ha-
lutaan vähentää kantahämäläisten vapaan hoitopaikan valinnan perus-
teella tapahtuvaa ulosvirtausta muihin sairaaloihin. Koronapandemian ai-
heuttamat hoitojonot käydään läpi ja hoidetaan lain edellyttämälle tasolle.

Hoidettavien haltuunottoa sairaalassa halutaan parantaa ja potilasasia-
kas kontaktoidaan hoitavasta yksiköstä viikon sisällä lähetteen saapumi-
sesta. Näin hänelle saadaan välitettyä tietoa hoidon etenemisestä jo en-
nen sairaalahoidon alkamista.

Asiakkaille välitetään tietoa hoidon etenemisestä myös palvelupolkuku-
vauksilla, joissa kerrotaan, mitä palveluita saa missäkin kohtaa polkua,
miten hoitoon olisi hyvä valmistautua ja keneen voi olla yhteydessä mis-
säkin kohtaa. Edellisten vuosien aikana aloitettua polkutyötä jatketaan.
Tavoitteena on julkaista Kanta-Hämeen Keskussairaalan internet-sivuille
kahdeksan uutta polkua vuoden 2022 aikana. Polkukuvaukset ovat tär-
keitä myös ammattilaisille muun muassa perehdyttämisen ja potilasoh-
jauksen työkaluina sekä kehittämistyön pohjana. Kuvaustyön yhteydessä
tehdään asiakashaastatteluita, joiden yhteydessä esille nousseisiin kehit-
tämiskohteisiin etsitään ratkaisukeinoja ja tehdään muutoksia palvelui-
den sujuvoittamiseksi. Palvelupolkujen käytettävyyden parantamiseksi ja
käytön lisäämiseksi etsitään keinoja ja yhteistyökumppaneita. Esimer-
kiksi heikkonäköisten hyödyntäessä polkukuvauksia niiden äänelliset pal-
velukuvaukset ovat tärkeitä.

Sähköiset palvelut

Asiakkaan sähköisiä palveluja vahvistetaan edelleen. Asiointialusta Oma
Raittiin lisätään puolesta asioinnin kokonaisuus, sähköinen ajanvaraus-
mahdollisuus yhtymäjohtoryhmän vahvistamissa yksiköissä sekä pilotoi-
daan sähköistä hoitokeskustelua uutena palvelumuotona. Sähköisten
palveluiden suunnitelmaa tehdään yhteistyössä hyvinvointialueen val-
misteluissa. Etävastaanottojen määrää lisätään somaattisten palveluiden
puolella.

Vuonna 2022 jatketaan edellisen vuoden kutsukirjeen uudistamis-projek-
tia, jossa kaikkiin yksiköihin otettiin käyttöön yhdenmukainen ajanvarau-
silmoitus ja Tervetuloa Hoitoon-liite. Lisäksi selkeytetään kutsukirjeen
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muita liitteitä. Yhdenmukaistaminen on edellytyksenä eKirjeen eli sähköi-
sessä muodossa olevan kutsukirjeen kehittämiselle. Tämän eKirjeen li-
säksi vuonna 2022 on tavoitteena ottaa käyttöön kutsukirjeiden yhtenäis-
tettyjen osien yleisimmät kieliversiot.

Asiakasosallisuus

Asiakasosallisuutta vahvistetaan ja laaditaan toimintamuotojen selkeyt-
tämiseksi asiakasosallisuussuunnitelma. Asiakasraadin toiminta jatkuu
toisen toimintakautensa samalla jäsenistöllä. Pandemian vuoksi keskey-
tetty, yksiköihin suuntautuva tutustumistoiminta otetaan takaisin käyt-
töön. Myös kokouksia ja työpajoja voidaan järjestää taas kasvokkaisina.
Pikaisin kehittämistarpeisiin soveltuva Teams-ryhmä soveltuu kuitenkin
edelleen käyttötarkoitukseensa. Vuonna 2021 perustetun asiakasosallis-
tujapoolin toimintaa myös lisätään.

Uuden Assi-sairaalan suunnittelussa keskitytään tulevaisuuden toimin-
nallisten prosessien kuvaamiseen ja niiden yhteydessä asiakasedusta-
jien näkemykset ovat välttämättömiä, kun tavoitellaan erinomaista asia-
kaspalveluja maailman inhimillisimmässä sairaalassa. Inhimillisyyden
mittaamiseksi etsitään ratkaisuja. Asiakasedustajat ovat mukana jokai-
sessa suunnitteluryhmässä tasavertaisina kehittämiskumppaneina.

Yhteistyö potilasjärjestöjen kanssa tiivistyy OLKA-toiminnan tiimoilta.
Pääaulaan perustetulla tietopisteellä järjestetään erilaisia Teemapäiviä,
joihin potilasjärjestöt voivat varata toimintansa esittelyjä. Tulevana
vuonna OLKA-toimintaa on tarkoitus laajentaa myös vertaistuen ja va-
paaehtoistyön palveluihin ja tätä kautta tuottaa lisäarvoa sekä asiakkaille
että henkilöstölle.

Asiakasosallisuuden perusmuotona on palautteen antamismahdollisuus.
Monimuotoisten palautekanavien kautta saadaan tietoa asiakaskoke-
muksesta, jota tullaan hyödyntämään aktiivisemmin kehittämisessä. Tätä
tukee loppuvuonna käyttöön otetun, tekstiviestipohjaisen NPS-mittarin
tulosten reaaliaikainen raportointi. Mittarissa on suosittelukysymyksen
(NPS) lisäksi kaksi muuta kysymystä, jotka vaihtelevat päivän mukaan
sekä yksi avoin kysymys. Vastauksiin liitetään salattu perussuoritteen
tunnus, jonka avulla vastauksista saadaan muodostettua kuvaaja koke-
muksen vaihtelusta koko hoitokokonaisuuden aikana. NPS-kysymyksen
tuloksia yhdistetään samaan raportointijärjestelmään (Prodacapo Re-
gion) myös perusterveydenhuollon osalta. Asiakaskokemustiedon lisäksi
pystytään mittaamaan hoidon vaikuttavuutta hoidetun kokemana
(PROM).

Potilasturvallisuus

Hoidossa olevien asiakkaidemme turvallisuutta edistetään potilasturvalli-
suudella, joka on osa kokonaisvaltaista laadun ja riskien hallintaa. Vuo-
sien 2022-2024 potilasturvallisuustoimenpiteet linjataan uudessa potilas-
turvallisuussuunnitelmassa, joka valmistuu vuoden 2021 loppuun men-
nessä tulosaluejohdon työstämänä. Uudessa suunnitelmassa linjataan
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potilasturvallisuustoimenpiteitä oman organisaation näkökulmasta, huo-
mioiden kuitenkin tulevat hyvinvointialuevalmistelut.

Vaaratapahtumien käsittely osana riskien hallintaa tulee olemaan uu-
dessa suunnitelmassa yksi painopistealueista. Tavoitteena on varmistaa
kehittämistoimenpiteiden toteutuminen merkittävän ja vakavan riskin il-
moitusten osalta.

Vuonna 2021 on aloittanut uusi auditointiryhmä, joka toteuttaa turvalli-
suuslähtökohdista auditointeja niille alueille, joissa on todettu turvalli-
suusriskejä. Tavoitteena on tuoda näkyväksi ja johtamisen tueksi tietoa
toimintaprosessien toiminnasta, vaikuttavuudesta ja ongelmakohdista.

Säännöllisellä muistutusten, kanteluiden ja potilasvahinkoilmoitusten tar-
kastelulla tartutaan potilaiden ilmoittamiin ongelmakohtiin ja kehitetään
toimintaa niiden perusteella.

Potilasturvallisuuskulttuurin tilaa arvioidaan kyselyssä, jonka tulokset
ovat hyödynnettävissä keväällä 2022. Tulosten perusteella valitaan ke-
hittämiskohteet eri tulosalueille. Potilaita kannustetaan olemaan mukana
turvallisen hoidon kehittämisessä järjestämällä keväällä 2022 potilastur-
vallisuusviikko sekä osallistumalla WHO:n kansainväliseen potilasturval-
lisuuspäivään. Lisäksi potilaat voivat ilmoittaa havaitsemistaan turvalli-
suuspuutteista potilaan ja omaisen vaaratilanneilmoituksella.

Turvallisen hoidon ja henkilökunnan oman turvallisuuden takaamiseksi
pyritään yhdessä Terveystalon toimijoiden kanssa tarjota henkilökunnalle
mahdollisimman joustavasti influenssarokotukset siten, että saavutamme
jälleen yli 90%:n rokotuskattavuuden.

Lääketurvallisuudessa jatketaan yhteisten hyvien käytänteiden laajenta-
mista kaikkiin lääkehoitoa tarjoaviin yksiköihin tavoitteena sujuva ja tur-
vallinen siirtyminen eLääkekaappien käyttöön tulevassa Assi-sairaa-
lassa.

Laiteturvallisuudessa valmistaudutaan hyvinvointialueen aloittamiseen
määrittelemällä laitteidenhallintaprosessi ja siihen liittyvät roolit, tavoit-
teet, mittarit ja riskit.  Lisäksi varmistetaan, että nykyisessä toiminnassa
yksiköissä on nimetyt laitevastaavat ja vastuuhenkilöt käytön perehdyttä-
miselle.

Viestintä ja verkostoyhteistyö

Viestinnän keskeisimpänä teemana tulee olemaan Kanta-Hämeen Kes-
kussairaalan veto- ja pitovoiman lisääminen, hyvinvointialueen rakentu-
minen sekä Assi-sairaala. Sairaalan brändiä asiakaspalvelun osaamis-
keskuksena pyritään kirkastamaan muun muassa potilastarinoita ja asia-
kasraadin toimintaa esittelevillä videoilla. Myös keskussairaalan ammat-
tilaisten osaamista tuodaan esille ammattilaisten esittelyillä. Hyvinvointi-
aluetta silmällä pitäen käynnistetään internet-sivujen uudistus.

Hyvinvointialueen perustamisen valmistaudutaan myös asiakaskoke-
muksen verkostossa, jossa luodaan yhdessä johtamisen ryhmän kanssa

Valtuusto 14.12.2021 § 56 Liite 3



18(88)

tavoitetilaa asiakaskokemukselle, sen mittaamiselle ja johtamiselle. Sa-
malla vahvistetaan alueellista osaamista asiakaskokemuksen kehittämi-
sessä.

Tähtisairaalan yhteistyönä on asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi tehty yh-
teistyössä konsepteja ja määrittelyjä, joita hyödynnetään vuonna 2022
soveltuvin ja mahdollisin osin. Näitä ovat asiakaslähtöisen koulutuskoko-
naisuuden konseptin ja hyvän käytännön kriteeristön mukainen toiminta-
malli ja jakaminen. Myös asiakaskokemuksen mittaamiseen tarkoitetun
NPS-konseptin käyttöönoton jälkeen tavoitellaan vertailtavan tiedon käyt-
töä ERVA-alueella.
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4 Henkilöstö 2022

Sairaanhoitopiirin strategia ja arvot ohjaavat sairaanhoitopiirin henkilös-
töpoliittisia toimenpiteitä.

Sairaanhoitopiirissä on meneillään kulttuurimuutos, jossa toimivaltaa ja
vastuuta siirretään sinne, missä toiminta tapahtuu: ydintehtäviä suoritta-
ville henkilöille ja tiimeille. Samalla järjestelmällisellä osaamisen kehittä-
misellä luodaan muutokselle entistä parempia edellytyksiä. Toimintamal-
lilla tavoitellaan päätöksenteon siirtymistä lähelle asiakasta, toimintamal-
lien ja tehokkuuden kehittymistä ydintehtävissä, omistajuuden kokemuk-
sen ja sisäisen yrittäjyyden kehittymistä, kaikkien omaa työtä koskevien
vaikutusmahdollisuuksien ja työtyytyväisyyden paranemista. Sairaanhoi-
topiirissä kehitetään myös työn ja työn ulkopuolisen elämän yhteensovit-
tamista ja siten pyritään parantamaan sairaanhoitopiirin houkuttelevuutta
työpaikkana.

Sairaanhoitopiirin strategian yksi peruspilareista on Henkilöstö-palkitseva
työ. Strategian mukaisesti tavoitellaan houkuttelevaa ja arvostavaa työ-
yhteisöä, jossa osaajat voivat vaikuttaa työnsä sisältöön.

Sairaanhoitopiirin arvojen levittämistä laajasti organisaatioon jatketaan
vuoden 2022 aikana. Arvojen levittäminen ja niiden mukaan toimiminen
on osa kulttuurin muuttamista. Sairaanhoitopiirin arvot ovat:

Näytämme esimerkkiä – ylpeydellä
Uskallamme – koko sydämellä
Toimimme – sinua kuunnellen
Onnistumme – aina yhdessä

Keskeisinä strategisina tavoitteina vuonna 2022 ovat henkilöstön saata-
vuus ja pysyvyys sekä henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämi-
nen. Edelleen edistetään työyhteisöissä arvostavaa dialogia, hyvän ilma-
piirin ylläpitämistä, työyhteisötaitojen kehittämistä sekä laadukasta ja riit-
tävää perehdyttämistä.

Edellä esitettyjen asioiden toteutumiseksi on jatkettava edelleen organi-
saatiokulttuurin muuttamista. Kyseessä on pitkäaikainen prosessi, jonka
onnistuminen edellyttää erityisesti esihenkilöiden sitoutumista muutok-
seen. Esihenkilöiden sitouttamiseksi muutokseen ja arvojen mukaiseen
toimintaan on käynnistetty vuoden 2021 loppupuolella arvojen mukaisen
esihenkilöroolin määrittely ja siihen liittyvä valmennus. Uusien arvojen
mukaisesti toimimalla koko henkilöstö voi vaikuttaa muutoksen onnistu-
miseen. Onnistuminen edellyttää myös konkreettisia ratkaisuja mm. kult-
tuuriselvityksessä esille nousseisiin ongelmiin ja epäkohtiin.

Työntekijäkokemuksen mittaamisessa ja seurannassa hyödynnetään
toistaiseksi jatkuvaa henkilöstökyselyä sekä yksikkö- että organisaatiota-
solla. Kyselyllä mitataan strategian toteutumista, esimerkiksi työhyvin-
voinnin ja työilmapiirin kehittymistä sekä henkilöstön työnantajakuvan ke-
hittymistä (mm. suositteluindeksi eli eNPS).  Sairaalahenkilöstön hyvin-
vointitutkimuksen tuloksia tullaan hyödyntämään laajasti koko organisaa-
tiossa vuoden 2022 aikana.
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Optimaalista henkilöstömäärää ja tuottavuuden lisäämistä tavoitellaan
tarkalla tulosalue- ja yksikkökohtaisella henkilöstösuunnittelulla. Henki-
löstöä koskevien tunnuslukujen seurantaa, erityisesti sairastavuus- ja
palkkakustannusten seurantaa, kehitetään edelleen näkyvämmäksi ja re-
aaliaikaisemmaksi. Tavoitteena on laaja-alainen ja riittävän hyvän koko-
naiskuvan ja kehityksen vertailun antava säännöllinen HR-raportointi tii-
vistetyssä muodossa. Tavoitteen mukainen raportointi tukee myös orga-
nisaation päätöksentekoa, johtamista sekä erityisesti myös tuottavuustoi-
mien vaikuttavuuden seurantaa. Laaja-alaisen kokonaiskuvan saa-
miseksi tullaan HR-asioita käymään läpi säännöllisesti johdon kanssa.

Kynnystä ottaa asioita puheeksi johdon ja henkilöstön välillä pyritään
edelleen aktiivisesti madaltamaan, mm. siten, että johdon edustajat tule-
vat paremmin näkyviksi ja tutuiksi sairaanhoitopiirin eri yksiköissä. Hen-
kilöstön edustajien ja ylimmän johdon säännöllisiä tapaamisia jatketaan
edelleen.

Henkilöstön osaamisen kehittämisessä huomioidaan sekä yleiset, yhtei-
set osaamistarpeet että kuhunkin substanssiin liittyvät osaamistarpeet.
Eri ammattiryhmien osaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä huoleh-
ditaan tasapuolisesti tulosalueilla ja yksiköissä laaditut koulutussuunnitel-
mat huomioiden. Tavoitteena on tarjota täydennyskoulutusta monipuoli-
sesti eri menetelmiä käyttäen, hyödyntäen erityisesti etänä, verkossa ja
videoiden kautta tapahtuvaa koulutusta. Tavoitteena on täydennyskoulu-
tuspäivien määrän lisääminen ja erityisesti sisäisen koulutuksen lisäämi-
nen aiempiin vuosiin verrattuna. Koulutuksista saatua palautetta seura-
taan ja hyödynnetään koulutusten suunnittelussa. Lisäksi sairaanhoito-
piiri tukee henkilöstön omaehtoista kouluttautumista vuoden 2022 aikana
edelleen merkittävällä tavalla, vuositasolla keskimäärin 60 000 - 90 000
eurolla. Näihin koulutuksiin sisältyy takaisinmaksusitoumus.

Henkilöstön hyvinvointia edistetään tavoitteellisesti yhteisö- ja yksilöta-
solla. Tavoitteena on, että henkilöstön sairastavuus ei lisäänny vuoteen
2021 verrattuna. Erityisesti mielenterveyssyistä johtuvien poissaolojen
vähentämiseen haetaan toimivia ratkaisuja. Sairastavuuden kehitystä ja
erityisesti sairastavuuden kustannuksia seurataan kuukausittain. Sairas-
tavuutta seurataan myös yksikkötasolla ja yksiköihin tarjotaan aktiivisesti
tukea, mikäli sairastavuus nousee seurannassa.  Sairauspoissaolojen
vähentämiseksi laaditun korvaavan työn mallin käyttöä tehostetaan edel-
leen. Tavoitteena on myös ennenaikaisten eläköitymisten ehkäiseminen
mm. yksilöllisten kuntoutusratkaisujen avulla.

Työterveyspalvelut tuottaa Suomen Terveystalo Oy. Terveystalon
kanssa toiminta perustuu kehittävään kumppanuuteen, jolloin mm. työ-
terveyshuollon toimintasuunnitelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa yhtei-
sesti sopimalla. Tiedolla johtamista on kehitetty ja kehitetään edelleen
työkykyjohtamisen osalta. Esihenkilöillä, johdolla ja henkilöstöhallinnolla
on aktiivisessa käytössä sähköinen työkyvyn ohjaus- ja hallintajärjes-
telmä Sirius, joka toimii työterveyden ja asiakkaan yhteisenä työkaluna
tukien tehokasta työkykyjohtamista ja auttaa kohdentamaan panostuksia
tehokkaasti. Se nostaa esille automaattisesti henkilöt, joiden työ- ja toi-
mintakyvyn tukemiseen tulee panostaa. Esihenkilöiden jaksamista tue-
taan mahdollisuudella työterveyspsykologin konsultaatioihin.

Henkilöstön työhyvinvointia on kartoitettu sairaalahenkilöstön hyvinvoin-
titutkimuksella syksyllä 2021 sekä jatkuvalla henkilöstökyselyllä. Tuloksia
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on tarkasteltu vuonna 2021 organisaatio- ja yksikkötasolla ja nostettu tu-
loksista esiin toimenpiteitä vaativia keskeisiä asioita. Tulosten perusteella
toteutettavia toimenpiteitä tulee jatkaa ja seurata tarkemmin niiden vaiku-
tuksia. Työhyvinvoinnin edistämiseksi ja kohdennetun, vaikuttavan tuen
tarjoamiseksi tuen tarpeessa oleville yksiköille on perustettu vuonna
2021 moniammatillinen työryhmä. Ryhmä selvittää tapauskohtaisesti nii-
den yksiköiden tilannetta, joissa työhyvinvointi on heikentynyt ja toteuttaa
toimia niiden parantamiseksi yhteistyössä kyseisen alueen johdon ja yk-
sikön kanssa. Ryhmässä on pysyvä edustus henkilöstöpalveluista, työ-
suojelusta, työterveyshuollosta sekä tapauskohtaisesti tarvittava edustus
sen tulosalueen osalta, johon kuuluvan yksikön asiaa edistetään.

Henkilöstön työmatkaliikenteen sujuvoittamiseksi käytössä on edelleen
300 euron suuruinen työmatkaetu. Tuen käyttö edellyttää 50 prosentin
omavastuuosuutta, esim. 100 euron työmatkalipusta työntekijä maksaa
itse 50 euroa. Henkilöstön käytettävissä on myös hyvin varusteltu pyörä-
varasto sisältäen mahdollisuudet omatoimiseen pyörähuoltoon. Pyörä-
huolto on myös mahdollista ostaa palveluna pyörähuollon tiloissa toimi-
valta yrittäjältä.

Henkilöstön käytössä on edelleen ePassi (ePassiFlex) jolla etua voi käyt-
tää liikunnan ja kulttuurin lisäksi myös hyvinvointipalveluihin. Edun arvo
on 150 euroa vuodessa.   Henkilöstön käytössä on maksuton kuntosali,
tenniskenttä, virkistyspaikka Suviranta ja golf-osake sekä myös henkilö-
kuntayhdistysten monipuolinen kulttuuri- ja liikuntatarjonta.

Hoitohenkilöstön saannin haasteisiin vastataan osaltaan varahenkilöstön
asteittaisella lisäämisellä. Varahenkilöt ovat vakituisia työntekijöitä (pää-
asiassa sairaanhoitajia), joille on määritelty osaamisensa pohjalta kierto-
alueet ja he ovat käytettävissä äkillisiin ja lyhyisiin suunniteltuihin poissa-
oloihin.

Erityisenä haasteena vuonna 2022 tulee olemaan tiukan talousarvion to-
teutuminen ja erityisesti arvion mukaisten kustannussäästöjen toteutumi-
nen.

4.1. Uudet vakanssit vuodelle 2022

Lääkäreiden työaikalain vaatimusten täyttämiseksi esitetään perustetta-
vaksi useita lääkärivirkoja. Lisäksi esitetään sairaanhoitajavakanssien li-
säystä eri yksiköihin sekä proviiisorin viran perustamista sairaala-apteek-
kiin toiminnan turvaamiseksi. Perustettavaksi esitettävien vakanssien
kustannukset ovat n. 400 000 euroa sivukuluineen vuodelle 2022. Jokai-
sen perustettavan vakanssin kelpoisuusehto määräytyy sairaanhoitopii-
rin ohjeistuksen mukaan (Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuuseh-
dot).

Uudet vakanssit:
Sairaala-apteekki, proviisorin virka 1.3.2022 lukien
Varahenkilöstö, sairaanhoitajan toimi 1.1.2022 lukien 2 kpl
Osasto 4B, sairaanhoitajan toimi 1.1.2022 lukien 3 kpl
Keuhkopoliklinikka, sairaanhoitajan toimi 1.4.2022 lukien
Päivystysklinikka, sairaanhoitajan toimi 1.1.2022 lukien 2 kpl
Hygieniatoiminta, hygieniahoitajan toimi 1.1.2022 lukien
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Nuorisopsykiatrian pkl, sairaanhoitajan toimi 2 kpl (1.1.2022 ja 1.4.2022
lukien)
P3P, sairaanhoitajan toimi (varahenkilö) 1.1.2022 lukien 2 kpl
P4K, sairaanhoitajan toimi (varahenkilö) 1.1.2022 lukien
Leikkaus- ja toimenpideyksikkö, erikoislääkärin virka 1.9.2022 lukien 2
kpl
Leikkaus- ja toimenpideyksikkö, erikoistuvan lääkärin virka 1.1.2022 lu-
kien 4 kpl
Synnytys ja naistentaudit, erikoislääkärin virka 1.1.2022 lukien 4 kpl
Pehmytkirurgia, erikoistuvan lääkärin virka 1.1.2022 lukien
Päivystysklinikka, erikoislääkärin virka 1.10.2022 lukien 3 kpl
Päivystysklinikka, erikoistuvan lääkärin virka 1.4.2022 lukien 3 kpl
Sisätaudit, erikoistuvan lääkärin virka 1.4.2022 lukien
Yhtymähallinto/kehittämisyksikkö, potilastietojärjestelmäkoordinaattorin
toimi 1.1.2022 lukien
Yhtymähallinto/Potilasasiakirja-arkisto, lähetin toimi 1.1.2022 lukien 2
kpl
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5 Tulosaluekohtaiset suunnitelmat

5.1 Operatiivinen tulosalue

Operatiivisella tulosalueella on toimintaa sekä Hämeenlinnan että Riihi-
mäen yksikössä ja erillissopimuksin Forssan sairaalassa.

Tulosalueella toimivat erikoisalat
 Kirurgia

Yleiskirurgia
Vatsaelinkirurgia
Ortopedia
Käsikirurgia
Urologia
Verisuonikirurgia
Plastiikkakirurgia
Lastenkirurgia

 Silmätaudit
 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit ja audiologia
 Suusairaudet

                Suu-ja leukakirurgia
                Oikomishoito
                Protetiikka
                Parodontologia

 Synnytys ja naistentaudit
 Anestesiologia
 Radiologia
 Kliininen neurofysiologia
 Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

Tulosalueen yksiköitä ovat
 Leikkaus- ja toimenpideyksikkö
 Tehostettu hoito

     Teho
  Valvonta

 Tutkimusyksiköt
Röntgen
Kliininen fysiologia
Kliininen neurofysiologia

 Poliklinikat
Kirurgian ja ortopedian poliklinikka
Korva- nenä- ja kurkkutautien poliklinikka
Kuulokeskus
Suusairauksien poliklinikka
Naistentautien poliklinikka
Äitiyspoliklinikka

 Synnytyssali
 Osastotoiminta

5A – vatsaelinkirurgia ja urologia
5B – ortopedia, verisuonikirurgia ja plastiikkakirurgia
Osasto 1 – synnytys ja naistentaudit

 Vainajasäilytys
 Sairaala-apteekki
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5.1.1 Operatiivisen tulosalueen toimintasuunnitelma 2022

Asiakkaat – laadukas hoito – sinua kuunnellen

Tavoitteet Toimintasuunnitelma (vastuuhenkilöt, -t)

Asiakkaat saavat tarpeen mukaisen hoi-
don hoitotakuun puitteissa

Kuukausiseuranta ja tarvittaessa erikoisalakohtaiset
toimenpiteet

 oman toiminnan tehostaminen (ylilääkäri / oyl /
osastonhoitajat)

 Oman toiminnan mahdollisimman normaali yllä-
pito COVID-epidemian aaltoillessa

 tarvittaessa lisätoimenpiteinä lisätyöt, lisäsalin
vuokraaminen sairaalan ulkopuolelta (tulos-
alueylilääkäri)

Asiakaslähtöisen erikoissairaanhoidon
toiminnan kehittäminen

 Pride & Joy-projektin tuomien potilastyötä suju-
voittavien toimintamallien vakiinnuttaminen
osastoilla 5A ja 5B (ylilääkäri / osastonhoitaja /
osastotoimintojen ylihoitaja)

 ajanvarausprosessin kehittäminen – tutkimuk-
set / preoperatiivinen toiminta (ylilääkäri / osas-
tonhoitaja / tulosalueylilääkäri ja – ylihoitaja)

 palvelupolkukuvausten jatkaminen; päivystys-
potilaat, elektiiviset leikkauspotilaat, tutkimus-
potilaat (ylilääkäri / osastonhoitaja / tulos-
alueylilääkäri ja – ylihoitaja)

 toimintakykyä tukeva hoitotyö osastotoimin-
noissa painopistealueeksi (osastonhoitaja /
osastotoimintojen ylihoitaja)

 potilaiden informoinnin parantaminen; lähetteen
saapumisen jälkeen, hoitoa odottaessa (ylilää-
käri / oyl / osastonhoitaja)

Asiakaspalveluosaamisen kehittäminen

 monikanavaisen asiakaspalautteen hyödyntä-
minen toiminnan kehittämisessä (ylilääkäri /
osastonhoitaja)

 sähköisten palvelukanavien kehittäminen – pu-
helin- ja videovastaanotot, 24 / 7 chat, ensitie-
tokurssit web-seminaarina (ylilääkäri / osaston-
hoitaja)

Turvallinen hoito

 turvallinen lääkehoito sairaalassa; potilaan lää-
kelista oikein (ylilääkäri / oyl / osastonhoitaja)

 kaikkien potilaiden hoidossa on käytössä
NEWS-pisteytys (ylilääkäri / osastonhoitaja)

 turvalliset akuuttipotilaan siirrot toiseen yksik-
köön: päivystys / valvonta / teho / leikkaustoi-
minta (ylilääkäri / osastonhoitaja)

Seurantamittarit

Lähetteiden käsittelyaika
 90 % käsitellään alle 3 pv

Hoidon saatavuus  ensikäynnin odotusaika, mediaani alle 20 pv
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 leikkaustoimenpiteen odotusaika, mediaani alle 65
pv

Toimenpideaika hoitopäätöksen yhtey-
dessä

 yli 80 % on annettu aika hoitopäätöksen yhtey-
dessä

Digitaaliset palvelut
 käyttöönotto laajenee

Asiakaspalaute

 monikanavainen asiakaspalaute käytössä ja sen
pohjalta tehdyt toiminnan kehittämiset raportoi-
daan kuukausittain

 yli 95 % suosittelee meitä läheisilleen
 hyvä palvelukokemus (palvelukokemusmittari 4 ja

5) on yli 95 %

Kantelut, muistutukset
 Laskusuunta vuoteen 2021 verrattuna

Haittatapahtumat
 haittatapahtumailmoitusten määrä ei laske yli 5 %

vuoteen 2021 verrattuna
 läheltä piti – tavoitteena 60 %, tapahtui potilaalle

40 %
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Henkilöstö – palkitseva työ

Tavoitteet Toimintasuunnitelma (vastuuhenkilö,-t)

Henkilöstön osallisuuden lisääminen
toiminnan kehittämisessä

 avoin tiedonkulku – uuden intran hyödyntäminen henki-
löstöviestinnässä kaikissa yksiköissä (ylilääkäri / osas-
tonhoitaja / tulosalueylääkäri ja - ylihoitaja)

 toimiva päivittäisjohtaminen yksiköissä (ylilääkäri /
osastonhoitaja)

 moniammatilliset tiimipalaverit (ylilääkäri / osastonhoi-
taja)

Osaamisen systemaattinen kehittämi-
nen

 koulutussuunnitelma ja – kalenteri, systemaattinen pa-
laute muulle henkilökunnalle / yksikkö (oman henkilös-
tönsä osalta ylilääkäri / osastonhoitaja)

 kehityskeskustelu / työntekijä (oman henkilöstönsä
osalta ylilääkäri / osastonhoitaja)

Perehdytys Systemaattinen perehdytyssuunnitelma (oman henkilös-
tönsä osalta ylilääkäri / osastonhoitaja)

Hyvinvoinnin tuki henkilöstölle

”Reilu työkaveruus” – henki työyhteisöihin – tukitoimenpi-
teet yksikkökohtaisen tarpeen mukaan (ylilääkäri / osaston-
hoitaja / tulosalueylilääkäri ja – ylihoitaja)

TYHY-päivä / vuosi / yksikkö – jaetaan eri päiville, jotta jo-
kainen pääsee osallistumaan (ylilääkäri / osastonhoitaja)

Ikäjohtaminen – yksilöllisyyden huomiointi (oman henkilös-
tönsä osalta ylilääkäri / osastonhoitaja)

Tarvittaessa yksilölliset / työryhmän tukitoimet / yksikkö (yli-
lääkäri / osastonhoitaja / tulosalueylilääkäri ja – ylihoitaja)

Seurantamittarit

Henkilöstöpalaute Henkilöstöpalaute käytössä ja sitä hyödynnetään toiminnan
kehittämisessä.

Kehityskeskustelut Keskustelut toteutuneet yli 65 % / yksikön henkilöstö /
vuosi

Koulutuspäivät / henkilö 3 pv - 10 pv työtehtävistä riippuen

Sairauspoissaolot / henkilö Laskusuunta vuoteen 2020 verrattuna
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Kumppanuudet – yhdessä arvoa asiakkaalle
Tavoite Toimintasuunnitelma (vastuuhenkilö, -t)

Selkeät ja toimivat sopimukset ja toi-
mintamallit tulosalueen näkökulmasta

Operatiivisen tulosalueen kumppanuudet
FSHKY – erikoissairaanhoidon palvelutuotanto - yhteistyö

RSTKY – erikoissairaanhoidon palvelutuotanto Riihimäen
sairaalassa

Hml, Janakkala & Hattula – yhteistyö

Tähtisairaala Oy – yhteistyö kehittämisyhtiön tiimoilta
- Koulutus
- Hankinnat

Kanta-Logistiikka Oy – tarvikelogistiikan tiimoilta yhteistyö

Sydänsairaala Oy - yhteistyöryhmässä tulosalueen edus-
taja mukana (tulosalueylilääkäri)

Fimlab Oy - yhteistyö

TAYS – maksusitoumuskäytännön uudistus
(ylilääkäri / tulosalueylilääkäri)

Mehiläinen Oy – tarvittaessa ulkoleikkaussalin vuokraus
(tulosalueylilääkäri, -ylihoitaja)

Seurantamittarit

Sopimusten noudattaminen  Voimassa olevat sopimukset
 Sopimusreklamaatiot

Sijoitus terveyteen

Tavoite Toimintasuunnitelma (vastuuhenkilö, -t)

Tuottavuuden parantuminen

Tuottavuusohjelma vuodelle 2022
 Tulosalueella noudatetaan Khshp:n linjauksia tuot-

tavuusohjelman tiimoilta vuodelle 2022 ja arvioi-
daan toteutumista Khshp:ssä sovitulla tavalla

Optimaalinen resurssien käyttö toimin-
nassa, arviointi ja muutokset

Sujuvat ja toimivat toimintaprosessit perustuvat hyvään yh-
teistyöhön eri yksiköiden välillä sekä henkilöstöresurssien
liikuteltavuuteen (ylilääkäri / osastonhoitaja / tulosalueyli-
lääkäri ja – ylihoitaja)

Toiminnan kehittäminen kohti ASSI-sairaalaa suunnitel-
mallisesti ja kustannustehokkaasti / yksikkö (ylilääkäri /
osastonhoitaja / tulosalueylilääkäri ja- ylihoitaja)

Talousarviomäärärahat riittävät Talouden reaaliaikainen seuranta ja toimenpiteet (ylilää-
käri / osastonhoitaja / tulosalueylilääkäri ja –ylihoitaja)
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Seurantamittarit

Toimintatuotot – ja kulut
Normaalitoiminnan osalta pysytään annetussa talousarvi-
ossa.

Vapaa valinta
Vapaa valinta laskee vuoden 2021 tasosta.

Ostot ulkopuolisista sairaaloista
Ostot ulkopuolisista sairaaloista laskevat verrattuna vuo-
teen 2021.

Operatiivisen tulosalueen palvelut vuonna 2022

Operatiivinen tulosalue kuntalaskutettavat
käynnit

Toteuma 2019 Toteuma 2020
Toteuma
1-10/2021

Suunnite 2021 Suunnite 2022

Muutos %
Suunnite 2022

/ Toteuma
2020

11 Anestesiologia ja tehohoito 230 209 311 240 500 139
20 Kirurgia 406 396 356 430 440 11
20G Gastroenterologinen kirurgia 8 719 7 827 8 302 8 380 10 250 31
20L Lastenkirurgia 2 553 2 175 2 251 2 440 2 780 28
20P Plastiikkakirurgia 4 480 3 442 3 507 4 330 4 330 26
20U Urologia 6 853 5 233 6 864 7 120 8 470 62
20V Verisuonikirurgia 2 637 2 049 2 020 2 550 2 495 22
20Y Yleiskirurgia 2 579 2 278 1 890 2 550 2 335 3

Kirurgia yhteensä 28 230 23 402 25 199 27 800 31 100 33
20O Ortopedia ja traumatologia 15 545 14 571 12 856 15 700 16 100 10
31 Naistentaudit 8 403 7 712 6 699 8 270 8 270 7
32 Synnytys 6 428 6 350 6 003 6 300 6 800 7
50 Silmätaudit 20 457 15 442 13 533 23 000 20 600 33
55 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 15 444 13 476 12 533 15 200 14 900 11
58 Hammas-, suu- ja leukasairaudet 4 421 3 506 3 078 4 400 4 400 25
Operatiivinen tulosalue yhteensä 99 158 84 668 80 212 100 910 102 670 21

Operatiivinen tulosalue hoitojaksot Toteuma 2019 Toteuma 2020
Toteuma       1-

10/2021
Suunnite 2021 Suunnite 2022

Muutos %
Suunnite 2022

/ Toteuma
2020

Yleis- ja pehmytosakirurgia 5 418 5 601 4 880 5 500 5 700 2
Ortopedia 2 738 2 552 2 244 2 850 2 850 12
Silmätaudit 2 073 1 155 1 266 2 400 2 100 82
Korva-, nenä ja kurkkutaudit 773 706 522 750 670 -5
Suusairaudet 244 171 209 250 255 49
Naistentaudit 786 702 598 720 720 3
Äitiyspoliklinikka/ synnytykset 1 376 1 378 1 098 1 450 1 400 2

Yhteensä 13 408 12 265 10 817 13 920 13 695 13
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 5.1.2 Operatiivisen tulosalueen tuloslaskelmat 2022

Taulukko: Tulosalueen ulkoinen tuloslaskelma

Operatiivinen tulosalue hoitopäivät Toteuma 2019 Toteuma 2020
Toteuma
1-10/2020

Suunnite 2021 Suunnite 2022

Muutos %
Suunnite 2022

/ Toteuma
2020

Yleis- ja pehmytosakirurgia 18 895 18 158 14 086 17 670 18 310 1
Ortopedia 7 308 6 469 5 503 9 155 9 160 42
Silmätaudit 2 083 1 158 1 267 2 410 2 110 82
Korva-, nenä ja kurkkutaudit 1 131 932 693 1 100 980 5
Hammas-, suu- ja leukasairaudet 281 188 225 290 300 60
Naistentaudit 1 269 1 040 859 1 160 1 160 12
Äitiyspoliklinikka/ synnytykset 5 165 4 908 4 139 5 490 5 300 8

Yhteensä 36 132 32 853 26 772 37 275 37 320 13

OPERATIIVINEN TULOSALUE

TP 2020 Alkuperäinen TA
2021

Muutettu TA
2021, valtuusto

21.9.2021

TA 2022 Muutos %
TA 2022/ TP

2020

Muutos %
TA 2022/

Alkuper. TA
2021

Muutos %
TA 2022/
Muutettu
TA 2021

TOIMINTATUOTOT 84 922 516 87 014 000 87 215 000 90 321 000 6,36 3,80 3,56
Myyntituotot, joista 80 084 023 81 511 000 82 358 000 85 818 000 7,16 5,28 4,20

Jäsenkunt. maksuos. ja korv. ky:lle 54 065 576 55 772 000 56 619 000 54 141 000 0,14 -2,92 -4,38
Jäsenkuntien maksuosuudet ulkop. laitokset 21 691 000 20 951 000 20 951 000 26 768 000 23,41 27,76 27,76

Maksutuotot 3 901 597 4 505 000 4 090 000 4 443 000 13,88 -1,38 8,63
Tuet ja avustukset 860 124 987 000 756 000 -100,00 -100,00 -100,00
Muut toimintatuotot 76 772 11 000 11 000 60 000 -21,85 445,45 445,45

TOIMINTAKULUT -71 949 671 -71 878 600 -74 721 600 -76 359 000 6,13 6,23 2,19
Henkilöstökulut -32 061 251 -32 757 400 -32 757 400 -32 501 800 1,37 -0,78 -0,78

Palkat ja palkkiot yhteensä -26 508 949 -27 129 700 -27 129 700 -26 871 800 1,37 -0,95 -0,95
Henkilösivukulut -5 552 302 -5 627 700 -5 627 700 -5 630 000 1,40 0,04 0,04

Palvelujen ostot, joista -29 643 029 -27 895 200 -31 008 200 -33 418 000 12,73 19,80 7,77
Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa -22 483 476 -20 951 000 -24 131 000 -26 768 000 19,06 27,76 10,93

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 139 383 -10 749 000 -10 479 000 -10 269 200 1,28 -4,46 -2,00
Vuokrat -96 482 -470 000 -470 000 -154 000 59,62 -67,23 -67,23
Muut toimintakulut -9 527 -7 000 -7 000 -16 000 67,95 128,57 128,57

TOIMINTAKATE 12 972 845 15 135 400 12 493 400 13 962 000 7,62 -7,75 11,76
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -212 0 -100,00
VUOSIKATE 12 972 633 15 135 400 12 493 400 13 962 000 7,63 -7,75 11,76
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1 764 763 -1 867 000 -1 867 000 -1 707 000 -3,27 -8,57 -8,57
TILIKAUDEN TULOS 11 207 869 13 268 400 10 626 400 12 255 000 9,34 -7,64 15,33
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 11 207 869 13 268 400 10 626 400 12 255 000 9,34 -7,64 15,33
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Taulukko: Tulosalueen tuloslaskelma, sisältää sisäiset erät ja vyörytykset

OPERATIIVINEN TULOSALUE

TP 2020 Alkuperäinen TA
2021

Muutettu TA
2021, valtuusto

21.9.2021

TA 2022 Muutos %
TA 2022/ TP

2020

Muutos %
TA 2022/

Alkuper. TA
2021

Muutos %
TA 2022/

Muutettu TA
2021

TOIMINTATUOTOT 130 547 807 131 626 230 131 827 230 135 501 492 3,79 2,94 2,79
Myyntituotot, joista 125 709 314 126 123 230 126 970 230 130 998 492 4,21 3,87 3,17

Jäsenkunt. maksuos. ja korv. ky:lle 54 065 576 55 772 000 56 619 000 54 141 000 0,14 -2,92 -4,38
Jäsenkuntien maksuosuudet ulkop. laitokset 21 691 000 20 951 000 20 951 000 26 768 000 23,41 27,76 27,76

Maksutuotot 3 901 597 4 505 000 4 090 000 4 443 000 13,88 -1,38 8,63
Tuet ja avustukset 860 124 987 000 756 000 -100,00 -100,00 -100,00
Muut toimintatuotot 76 772 11 000 11 000 60 000 -21,85 445,45 445,45

TOIMINTAKULUT -109 338 983 -108 240 277 -111 083 277 -112 261 755 2,67 3,72 1,06
Henkilöstökulut -32 061 251 -32 757 400 -32 757 400 -32 501 800 1,37 -0,78 -0,78

Palkat ja palkkiot yhteensä -26 508 949 -27 129 700 -27 129 700 -26 871 800 1,37 -0,95 -0,95
Henkilösivukulut -5 552 302 -5 627 700 -5 627 700 -5 630 000 1,40 0,04 0,04

Palvelujen ostot, joista -67 032 341 -64 256 877 -67 369 877 -69 320 755 3,41 7,88 2,90
Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa -22 483 476 -20 951 000 -24 131 000 -26 768 000 19,06 27,76 10,93

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 139 383 -10 749 000 -10 479 000 -10 269 200 1,28 -4,46 -2,00
Vuokrat -96 482 -470 000 -470 000 -154 000 59,62 -67,23 -67,23
Muut toimintakulut -9 527 -7 000 -7 000 -16 000 67,95 128,57 128,57

TOIMINTAKATE 21 208 823 23 385 953 20 743 953 23 239 737 9,58 -0,63 12,03
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -212 0 -100,00
VUOSIKATE 21 208 611 23 385 953 20 743 953 23 239 737 9,58 -0,63 12,03
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1 764 763 -1 867 000 -1 867 000 -1 707 000 -3,27 -8,57 -8,57
TILIKAUDEN TULOS 19 443 848 21 518 953 18 876 953 21 532 737 10,74 0,06 14,07
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 19 443 848 21 518 953 18 876 953 21 532 737 10,74 0,06 14,07
VYÖRYTYSERÄT -19 765 456 -21 376 106 -21 376 106 -22 560 249 14,14 5,54 5,54
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -321 608 142 847 -2 499 153 -1 027 512 219,49 -819,31 -58,89
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5.2 Konservatiivinen tulosalue

Konservatiivisella tulosalueella on toimintaa Hämeenlinnassa ja Riihi-
mäellä sekä erillisin sopimuksin Forssassa.

Tulosalueeseen kuuluvat seuraavat erikoisalat
 Akuuttilääketiede
 Fysiatria
 Sisätaudit

o Endokrinologia
o Gastroenterologia
o Hematologia
o Munuaistaudit
o Reumatologia

 Ihotaudit ja allergologia
 Infektiotaudit
 Keuhkosairaudet
 Lastentaudit
 Lastenneurologia
 Lääkinnällinen kuntoutus
 Neurologia
 Syöpätaudit
 Kuntoutus

Tulosalueen yksiköt ovat
 Päivystysklinikka

o Päivystys
o Tarkkailuosasto

 Endoskopiayksikkö, Hämeenlinna ja Riihimäki
 Fysiatrian poliklinikka, Hämeenlinna ja Riihimäki
 Konservatiivinen poliklinikka, Hämeenlinna ja Riihimäki

o Sisätautien pkl
o Keuhkosairauksien pkl
o Ihotautien pkl

 Päiväsairaala, Hämeenlinna ja Riihimäki
 Sairaalahygienia
 Syöpätautien poliklinikka
 Palliatiivinen poliklinikka
 Lasten ja nuorten yksikkö

o Lasten ja nuorten pkl
o Osasto 3A
o Vastasyntyneiden teho-osasto (VTO)

 Neurologian poliklinikka
 Kipupoliklinikka
 Sairaalahygieniayksikkö
 Varahenkilöstö

Tulosalueen vuodeosastot ovat
 Osasto 6A  keuhkosairaudet, sisätaudit,

 gastroenterologia ja ihotaudit
 Osasto 6BH  hematologia, munuaistaudit, sisätaudit
 Osasto 4B  neurologia, KNK, suusairaudet ja kirurgia
 Osasto 3A  lastentaudit ja lastenneurologia
 VTO  vastasyntyneiden teho- ja tarkkailu
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 Kuntoutusyksikkö, Rmk
 neurologinen kuntoutus

5.2.1 Konservatiivisen tulosalueen toimintasuunnitelma 2022

Asiakkaat – laadukas hoito – sinua kuunnellen

Tavoitteet Toimintasuunnitelma (vastuuhenkilö, -t)

1. Hoidon hyvä saatavuus

Alla olevien tavoitteiden osalta tulosalueen johtoryhmä kä-
sittelee kuukausittain ajankohtaisen tilanteen

 Lähetteiden viiveetön käsittely
 Nopea hoitoonpääsy poliklinikalle
 Poliklinikoiden käyntimäärät
 Vuodeosastojen hoitojaksot

(Tulosyksiköiden esimiehet)

2. Normaalitoiminnan ja Covid-19 –val-
miuden ylläpitäminen

Ylläpidetään epidemiankin aikana normaalitoimintaa
 Toiminnan ennakointi ja suunnitelmallisuus

(Tulosyksiköiden esimiehet)

Sovitetaan oma Covid-19 –valmius jatkuvasti seurattavan
pandemiatilanteen mukaan

 Päivystysklinikka, kohortin laajuus
 Vuodeosastojen työnjako
 Tulosaluerajat ylittävä yhteistyö

(Tulosaluejohto, Päivystysklinikan ja 6A:n esimiehet)

3. Uusien palvelumuotojen kehittäminen
(ml. digitaaliset palvelut)

Omaolo- ja Päivystysapu 116117- palvelut
 Tulosalueen johtoryhmä käsittelee vuosineljännek-

sittäin
(Päivystysklinikan johto)

 Etävastaanottojen kehittäminen ja lisääminen

4. Myönteinen asiakaskokemus ja tur-
vallinen hoito

Tavoitteena on potilaiden hyvä kokemus saamastaan pal-
velusta. Tulosalueen johtoryhmä seuraa palautetta sään-
nöllisesti ja ohjaa toimintaa tarpeen mukaisesti (Kirjallinen
ja sähköinen asiakaspalaute sekä Happy or Not -järjes-
telmä)
(Tulosyksiköiden johto)

Hoito toteutetaan turvallisesti ja huolehditaan henki-
löstön koulutuksesta
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5. Keskeisten potilasprosessien kuvaa-
minen ja seuranta

Luodaan keskeisiä potilasryhmiä käsittäviä hoitopolkuja.
Johtoryhmä käsittelee etenemistä puolivuosittain.

 Aivohalvaus (stroke)
 Selkäkirurginen päivystysongelma
 Diabetes
 Keuhkokuume
 Eteisvärinä

(Tulosaluejohto, palvelusuunnittelija)

Seurantamittarit

1. Lähetekäsittely

1. Oikea-aikainen hoitoonpääsy

 90 % alle 3 vrk

 Ensikäynnin odotusaika, mediaani alle 20 pv
 Päivystyksellisen aivoinfarktipotilaan ovelta liuotus-

hoidon alkuun viiveen mediaani enintään 20 mi-
nuuttia

2. Covid-19 –potilaiden määrä

2. Poliklinikkakäyntien määrä epide-
mian aikana

 Päivystysklinikan kohorttipotilaiden määrä

 Vuodeosasto 6A:n kohorttipotilaiden määrä
 Vähintään 90 % normaalitoiminnasta

3. Omaolo- ja Päivystysapu 116117:n
käyttö

Vähintään 1200 puheluneuvontaa/vuosi Päivystysklini-
kassa

4. Asiakaspalaute

4. Laiteajokortti (koulutukset)

 yli 95 % suosittelee meitä läheisilleen
 hyvä palvelukokemus (palvelukokemusmittari 4 ja

5) on yli 95 %

 50 uutta laiteajokorttisuoritusta v. 2022

5. Hoitopolkujen määrä Vähintään kolme uutta hoitopolkua on saatu valmiiksi 2022

Henkilöstö – palkitseva työ

Tavoitteet Toimintasuunnitelma (vastuuhenkilö, -t)

1. Säännölliset johtoryhmien kokouk-
set ja niistä tiedottaminen

Tulosalueen johtoryhmä kokoontuu vähintään 10 kertaa
 Toiminnan seuranta ja päätökset
 Talouden johtaminen
 Ajankohtaiset henkilöstöasiat

Tulosalueen johtoryhmän muistiot julkaistaan intrassa
(Tulosaluejohto, tulosyksiköiden esimiehet)

2. Henkilöstö on mukana tulosyksi-
köiden toiminnan kehittämisessä

Kehitystyössä valmistelu toteutetaan siten, että henkilöstön
osaaminen on otettu huomioon alusta alkaen
(Tulosyksiköiden johto)

3. Osaamisen järjestelmällinen kehit-
täminen

Päivitetään yksikkökohtaiset koulutussuunnitelmat täydennys-
koulutustavoitteiden mukaisesti.
(Tulosyksiköiden johto)
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4. Perehdytys

Laajennetaan elektronisen Intro-perehdytyssuunnitelman
käyttöönottoa tulosyksiköissä
(Tulosalueen ja tulosyksiköiden johto)

Seurantamittarit

1. Tulosalueen JR.n kokoustiedotta-
minen

Muistiot julkaistaan viiveettä X-asemalla
 Julkaistut muistiot (määrä)

2. Esimies- ja henkilöstöpalaute
Jokainen yksikkö on raportoinut henkilöstön osallistumisen toi-
minnan kehittämiseen

 Tavoite vähintään 20 kuvausta v. 2022

3. Koulutuspäivät
 Päivitettyjen koulutussuunnitelmien määrä
 Tehtävästä riippuen 3 – 10 päivää/vuosi, sisältää

myös etäkoulutukset

(3.) Kehityskeskustelut
 Toteutettu vähintään 80 % henkilöstöstä

4. Intro-perehdytysohjelman käyttä-
minen

 Ohjelmaa on hyödynnetty henkilöstön perehdyttämi-
sessä vähintään 50 %:lla uusia työntekijöitä

Valtuusto 14.12.2021 § 56 Liite 3



35(88)

Kumppanuudet – yhdessä arvoa asiakkaalle

Tavoite Toimintasuunnitelma (vastuuhenkilö, -t)

1. Yhteistyön ylläpitäminen ja vah-
vistaminen ERVA-alueella ja
maakunnassa

 Tavoitteenamme on selkeä työnjako Tays:n kanssa
sekä Riihimäen ja Forssan toimintojen kehittäminen

 Osallistuminen Tähtisairaalan kehittämiseen
(Tulosalueen johto sekä erikseen nimetyt edustajat)

2. Sairaalan sisäisen yhteistyön li-
sääminen

 Käsitellään yhteisiä asioita somaattisten tulosalueiden
johdon palavereissa ja tulosalueiden yhteisissä palave-
reissä

(Somaattisten tulosalueiden johto)

Seurantamittarit

1. Poliklinikkakäynnit Forssassa ja
Riihimäellä

Vähintään 5 % lisäys vuoteen 2021 verrattuna

2. Somaattisten tulosalueiden työ-
kokousten määrä

Vähintään neljä (4) työkokousta vuoden 2022 aikana

Sijoitus terveyteen

Tavoite Toimintasuunnitelma (vastuuhenkilö, -t)

1. Palvelutarve

Päätetyn budjetin puitteissa kyetään vastaamaan alueen palve-
lutarpeeseen
(TA-johto, tulosyksiköiden johto)

2. Talousarvio
Talousarvion noudattaminen

Seurantamittarit

Palvelut
 Potilaiden jonotus vähäisempi kuin v. 2021

Talous  Talousarvion toteutuminen

Valtuusto 14.12.2021 § 56 Liite 3



36(88)

Konservatiivisen tulosalueen palvelut vuonna 2022

Konservatiivinen tulosalue kuntalaskutettavat
käynnit

Toteuma 2019 Toteuma 2020
Toteuma
1-10/2020

Suunnite 2021 Suunnite 2022

Muutos %
Suunnite 2022

/ Toteuma
2020

10 Sisätaudit 3 285 4 105 2 522 3 620 3 510 -14
10E Sisätautien endokrinologia 7 012 4 874 4 435 7 820 6 160 26
10G Sisätautien gastroenterologia 9 994 7 731 7 731 11 150 10 740 39
10H Kliininen hematologia 7 300 5 467 6 848 8 030 9 515 74
10R Reumatologia 8 204 6 047 6 676 8 980 9 275 53

Sisätaudit yhteensä 35 795 28 241 28 214 39 600 39 200 39
101 Dialyysi 7 422 7 737 5 413 7 800 7 000 -10
10I Infektiosairaudet 694 666 457 720 600 -10
10M Nefrologia 3 467 3 099 3 979 3 900 5 000 61
10K Kardiologia (Sydänsairaala) 9 558 9 408 10 266 10 500 11 000 17

15 Akuuttilääketiede 334 340 222 310 260 -24
15E Akuuttilääketiede/esh 19 332 23 802 21 307 17 560 24 980 5
15Y Akuuttilääketiede/pth 24 849 15 493 14 252 27 130 16 710 8

Akuuttilääketiede yhteensä 44 515 40 050 36 254 45 000 41 950 5
40 Lastentaudit 11 809 8 719 8 878 11 500 11 000 26
60 Ihotaudit ja allergologia 12 021 7 307 9 445 12 300 12 300 68
65 Syöpätaudit 9 026 9 265 6 932 9 600 8 500 -8
77 Neurologia 8 541 7 750 8 167 9 800 11 200 45
78 Lastenneurologia 4 125 3 243 3 405 3 800 4 500 39
80 Keuhkosairaudet 12 361 12 612 11 095 12 600 13 800 9
96 Fysiatria 8 646 8 904 7 551 8 200 9 300 4
97 Geriatria 329 440 114 450 0 -100
Konservatiivinen tulosalue yhteensä 168 309 147 441 140 170 175 770 175 350 19

Konservatiivinen tulosalue hoitojaksot Toteuma 2019 Toteuma 2020
Toteuma
1-10/2020

Suunnite 2021 Suunnite 2022

Muutos %
Suunnite 2022

/ Toteuma
2020

Akuuttilääketiede, tarkkailu 6 017 4 142 3 456 6 200 4 300 4
Syöpätaudit 58 48 61 50 65 35

Sisätaudit (ilman kardiologiaa) 1 923 2 466 2 107 1 960 2 020 -18
Kardiologia 977 1 400 1 226 940 980 -30

Sisätaudit yhteensä 2 900 3 866 3 333 2 900 3 000 -22
Keuhkosairaudet 745 907 731 750 750 -17
Neurologia 1 191 1 206 1 046 1 240 1 200 0
Ihotaudit 18 11 5 15 5 -55
Lastentaudit 1 010 791 602 1 020 700 -12
Lastenneurologia 17 6 6 15 10 67

Yhteensä 11 956 10 977 9 240 12 190 10 030 11

Konservatiivinen tulosalue hoitopäivät Toteuma 2019 Toteuma 2020
Toteuma
1-10/2020

Suunnite 2021 Suunnite 2022

Muutos %
Suunnite 2022

/ Toteuma
2020

Akuuttilääketiede, tarkkailu 6 158 4 240 3 536 6 345 4 400 4
Syöpätaudit 221 204 213 190 250 23

Sisätaudit ilman kardiologiaa 10 059 9 151 7 457 9 290 9 570 5
Kardiologia (Sydänsairaala) 3 686 3 778 3 205 4 455 4 640 23

Sisätaudit yhteensä 13 745 12 929 10 662 13 745 14 220 10
Keuhkosairaudet 3 776 3 783 3 398 3 800 3 800 0
Neurologia 7 476 6 626 5 718 7 785 7 530 14
Ihotaudit 185 127 37 155 50 -61
Lastentaudit 2 429 2 084 1 476 2 455 1 680 -19
Lastenneurologia 30 11 6 25 20 82

Yhteensä 34 020 30 004 25 046 34 500 31 940 15
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5.2.2 Konservatiivisen tulosalueen tuloslaskelmat 2022

Taulukko: Tulosalueen ulkoinen tuloslaskelma

Taulukko: Tulosalueen tuloslaskelma, sisältää sisäiset erät ja vyörytykset

KONSERVATIIVINEN TULOSALUE

TP 2020 Alkuperäinen TA
2021

Muutettu TA
2021, valtuusto

21.9.2021

TA 2022 Muutos %
TA 2022/ TP

2020

Muutos %
TA 2022/

Alkuper. TA
2021

Muutos %
TA 2022/
Muutettu
TA 2021

TOIMINTATUOTOT 116 876 570 119 029 000 119 086 317 120 842 000 3,39 1,52 1,47
Myyntituotot, joista 109 164 241 110 873 000 112 113 052 116 346 000 6,58 4,94 3,78

Jäsenkunt. maksuos. ja korv. ky:lle 79 930 242 81 610 000 82 850 052 83 878 000 4,94 2,78 1,24
Jäsenkuntien jäsenmaksut 7 883 410 8 203 000 8 203 000 8 449 000 7,17 3,00 3,00
Jäsenkuntien maksuosuudet ulkop. laitokset 17 994 000 17 633 000 17 633 000 20 179 000 12,14 14,44 14,44

Maksutuotot 3 965 092 4 840 000 4 395 000 4 272 000 7,74 -11,74 -2,80
Tuet ja avustukset 3 558 475 3 152 000 2 414 265 3 000 -99,92 -99,90 -99,88
Vuokratuotot 3 045 3 000 3 000 3 000 -1,48 0,00 0,00
Muut toimintatuotot 185 717 161 000 161 000 218 000 17,38 35,40 35,40

TOIMINTAKULUT -89 076 168 -89 971 600 -91 067 600 -92 323 400 3,65 2,61 1,38
Henkilöstökulut -34 057 323 -34 328 900 -34 328 900 -34 942 400 2,60 1,79 1,79

Palkat ja palkkiot yhteensä -28 163 558 -28 432 200 -28 432 200 -28 901 100 2,62 1,65 1,65
Henkilösivukulut -5 893 765 -5 896 700 -5 896 700 -6 041 300 2,50 2,45 2,45

Palvelujen ostot, joista -42 635 081 -42 812 700 -44 150 700 -44 975 000 5,49 5,05 1,87
Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa -18 093 291 -17 633 000 -19 087 000 -20 179 000 11,53 14,44 5,72

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 019 905 -12 545 000 -12 303 000 -12 023 000 0,03 -4,16 -2,28
Vuokrat -340 662 -274 000 -274 000 -365 000 7,14 33,21 33,21
Muut toimintakulut -23 197 -11 000 -11 000 -18 000 -22,40 63,64 63,64

TOIMINTAKATE 27 800 402 29 057 400 28 018 717 28 518 600 2,58 -1,85 1,78
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -522 0 0 -4 000 666,61
VUOSIKATE 27 799 880 29 057 400 28 018 717 28 514 600 2,57 -1,87 1,77
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -541 877 -520 000 -520 000 -432 000 -20,28 -16,92 -16,92
TILIKAUDEN TULOS 27 258 003 28 537 400 27 498 717 28 082 600 3,03 -1,59 2,12
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 27 258 003 28 537 400 27 498 717 28 082 600 3,03 -1,59 2,12

KONSERVATIIVINEN TULOSALUE

TP 2020 Alkuperäinen TA
2021

Muutettu TA
2021, valtuusto

21.9.2021

TA 2022 Muutos %
TA 2022/ TP

2020

Muutos %
TA 2022/

Alkuper. TA
2021

Muutos %
TA 2022/

Muutettu TA
2021

TOIMINTATUOTOT 132 441 821 134 268 968 134 326 285 136 688 995 3,21 1,80 1,76
Myyntituotot, joista 124 729 492 126 112 968 127 353 020 132 192 995 5,98 4,82 3,80

Jäsenkunt. maksuos. ja korv. ky:lle 79 930 242 81 610 000 82 850 052 83 878 000 4,94 2,78 1,24
Jäsenkuntien jäsenmaksut 7 883 410 8 203 000 8 203 000 8 449 000 7,17 3,00 3,00
Jäsenkuntien maksuosuudet ulkop. laitokset 17 994 000 17 633 000 17 633 000 20 179 000 12,14 14,44 14,44

Maksutuotot 3 965 092 4 840 000 4 395 000 4 272 000 7,74 -11,74 -2,80
Tuet ja avustukset 3 558 475 3 152 000 2 414 265 3 000 -99,92 -99,90 -99,88
Vuokratuotot 3 045 3 000 3 000 3 000 -1,48 0,00 0,00
Muut toimintatuotot 185 717 161 000 161 000 218 000 17,38 35,40 35,40

TOIMINTAKULUT -118 327 353 -119 833 119 -120 929 119 -123 312 468 4,21 2,90 1,97
Henkilöstökulut -34 057 323 -34 328 900 -34 328 900 -34 942 400 2,60 1,79 1,79

Palkat ja palkkiot yhteensä -28 163 558 -28 432 200 -28 432 200 -28 901 100 2,62 1,65 1,65
Henkilösivukulut -5 893 765 -5 896 700 -5 896 700 -6 041 300 2,50 2,45 2,45

Palvelujen ostot, joista -71 886 266 -72 674 219 -74 012 219 -75 964 068 5,67 4,53 2,64
Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa -18 093 291 -17 633 000 -19 087 000 -20 179 000 11,53 14,44 5,72

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 019 905 -12 545 000 -12 303 000 -12 023 000 0,03 -4,16 -2,28
Vuokrat -340 662 -274 000 -274 000 -365 000 7,14 33,21 33,21
Muut toimintakulut -23 197 -11 000 -11 000 -18 000 -22,40 63,64 63,64

TOIMINTAKATE 14 114 468 14 435 849 13 397 166 13 376 527 -5,23 -7,34 -0,15
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -522 0 0 -4 000 666,61
VUOSIKATE 14 113 946 14 435 849 13 397 166 13 372 527 -5,25 -7,37 -0,18
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -541 877 -520 000 -520 000 -432 000 -20,28 -16,92 -16,92
TILIKAUDEN TULOS 13 572 069 13 915 849 12 877 166 12 940 527 -4,65 -7,01 0,49
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 13 572 069 13 915 849 12 877 166 12 940 527 -4,65 -7,01 0,49
VYÖRYTYSERÄT -12 921 256 -13 878 555 -13 878 555 -14 677 074 13,59 5,75 5,75
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN 650 813 37 294 -1 001 389 -1 736 547 -366,83 -4 756,41 73,41
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5.3 Psykiatrinen tulosalue

Psykiatrisella tulosalueella on toimintaa Hämeenlinnan ja Riihimäen yk-
siköissä.

Tulosalueeseen kuuluvat
 Psykiatrian avohoito
 Psykiatrian osastohoito
 Nuorisopsykiatria
 Lastenpsykiatria

Tulosalueen osastot ovat
 Osasto P2 Aikuispsykiatrian akuuttiosasto
 Osasto P3P Aikuispsykiatrian akuuttiosasto
 Osasto P4K Aikuispsykiatrian kuntoutusosasto
 Osasto P5 Aikuispsykiatrian akuuttiosasto
 P6 Nuorisopsykiatrian osasto
 Lastenpsykiatrian osasto
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5.3.1 Psykiatrian tulosalueen toimintasuunnitelma 2022

Asiakkaat – laadukas hoito – sinua kuunnellen

Tavoite Toimintasuunnitelma (vastuuhenkilö, -t)

1. Sujuva ja oikea-aikainen hoi-
toon pääsy

Lähetteet käsitellään useamman kerran viikossa
 säännöllinen kuukausiseuranta ja tarvittaessa toi-

menpiteet (ylilääkäri / tulosalueylilääkäri)
2. Potilaat saavat tarpeen mukai-

sen hoidon oikea-aikaisesti oi-
keassa paikassa

Hoitomenetelmät ovat näyttöön perustuvia (esimiehet)
 henkilöstön jatkuva koulutus, osaamisen ylläpito ja

uusien menetelmien käyttöönotto
 palvelupolkujen kuvaaminen aloitettu

Potilaan ja läheisten osallistaminen ja kuuleminen hoidon
aikana (kaikki hoitoon osallistuvat)

 hoidon yksilöllinen suunnittelu; jokaisella potilaalla
on hoitosuunnitelma (ylilääkäri, osastonhoitaja)

 toiminnanohjausjärjestelmä käytössä poliklinikoilla
(ylilääkäri, osastonhoitaja)

 potilaan oma näkemys hoidosta kirjattuna (kaikki
hoitoon osallistuvat)

 mahdollisuus etävastaanottoihin (esimiehet)

Pakon käytön vähentäminen (kaikki hoitoon osallistuvat)
 rajoitustoimenpiteiden seuranta johtoryhmässä

säännöllisesti, tarvittaessa puuttuminen havaittuihin
muutoksiin (tulosaluejohto)

 verkkokoulutus suunnitteilla mielenterveyslaista
osastojen henkilökunnalle (esimiehet)

 hoitokulttuurin kehittäminen (esimiehet)
 itsemääräämisoikeuden huomioiminen (kaikki hoi-

toon osallistuvat)

Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen toiminnassa (esi-
miehet)

 kokemusasiantuntija mukana kehittämistyössä ja
arjen toiminnassa

Sujuva yhteistyö muiden potilasta palvelevien tahojen
kanssa (esimiehet)

3. Hoito on turvallista Potilasturvallisuus (esimiehet)
 väkivaltatilanteiden ennakointi; sisäinen ja ulkoinen

koulutus
 omavalvontasuunnitelma käytössä yksiköissä
 potilasturvallisuus- ja lääketurvallisuuskävelyt toteu-

tuvat yksiköissä suunnitelmallisesti
 laiteturvallisuus huomioidaan TLT-projektin mukai-

sesti
 tilariskien arviointi ja tarv. toimenpiteet
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4. Asiakaspalvelun parantami-
nen

Asiakaspalautteen säännöllinen kerääminen ja saadun pa-
lautteen perusteella toiminnan kehittäminen yksiköissä
(esimiehet)

 raportit käsitellään yksiköiden ja tulosalueen johto-
ryhmässä säännöllisesti (esimiehet, tulosaluejohto)
ja yksiköiden omissa henkilöstöryhmissä (esimie-
het)

Potilaiden kuuleminen ja kokemusasiantuntijoiden koke-
musten hyödyntäminen (esimiehet)

 potilaan omat näkemykset hoidosta kirjattuna
(kaikki hoitoon osallistuvat)

 kokemusasiantuntijatoiminnan vakiinnuttaminen yk-
siköiden toiminnassa (esimiehet)

Seurantamittarit

1. Lähetteiden käsittelyaika Lähetteistä 90 % käsitellään alle 3 pv

1. Hoidon saatavuus Ensikäynnin odotusaika, mediaani alle 20 pv

2. Kantelut, muistutukset Laskusuunta vuoteen 2021 verrattuna

      2.  Toiminnanohjausjärjestelmä Hoidon etenemisen seurantaa kuvaavat tilastot

3. Haittatapahtumat

Haittatapahtumailmoitukset:
 läheltä piti- tavoitteena 60 %
 tapahtui potilaalle- tavoitteena 40 %
 lääkepoikkeamatapahtumissa laskusuunta v. 2021

verrattuna

      3.  Laiteajokortit
Laiteajokortti rTMS ja ECT- hoitajilla suoritettu

4. Asiakaspalaute

Monikanavainen asiakaspalaute käytössä ja sen pohjalta
tehdyt toiminnan kehittämiset raportoidaan kuukausittain

 80 % suosittelee meitä läheisilleen
 hoitokokemus osastot (ka) 4,0 ja poliklinikat (ka) 4,5
 läheisen kokemus (ka) 4,5
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Henkilöstö – palkitseva työ

Tavoite Toimintasuunnitelma (vastuuhenkilö, -t)

1. Ammattitaitoinen ja motivoitu-
nut henkilöstö

Työntekijöiden perehdyttäminen työtehtäviin suunnitelmal-
lista (esimiehet)

 perehdytykseen selkeä yhdenmukainen rakenne
 sähköisen perehdytysohjelman hyödyntäminen

Näyttöön perustuvat koulutukset koulutussuunnitelman
mukaisesti, perustehtävää tukien (esimiehet)

Kehityskeskustelut säännöllisesti ja työnohjaukset toteutu-
vat tarpeen mukaan (esimiehet)

2. Turvallinen työympäristö
Yksikkökohtaiset ajantasaiset riskiarvioinnit, tavoitteena
tunnistaa suurimmat riskit ja niiden pienentäminen/poista-
minen (esimiehet)

Mapa-koulutukset ja kertaamiset toteutuvat säännöllisesti
(esimiehet)

Tilariskejä arvioidaan ja tarvittaessa ongelmiin puututaan
työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa yhteistyössä (esi-
miehet)

3. Houkutteleva ja arvostava työ-
yhteisö

Yksikkökohtaiset ajantasaiset työhyvinvointisuunnitelmat ja
niissä sovittujen toimenpiteiden toteuttaminen (esimiehet)

Onnistunut rekrytointi (esimiehet)

Kannustava ja tukeva työyhteisö henkilöstön kesken sekä
henkilöstön ja esimiesten välillä (koko henkilöstö)

 moniammatilliset henkilöstöryhmät toteutuvat sään-
nöllisesti (esimiehet)

 viestintä avointa ja toiminta läpinäkyvää (koko hen-
kilöstö)

 henkilöstön osallistaminen toiminnan ja työyhteisön
kehittämiseen (esimiehet)

Seurantamittarit

1. Koulutuspäivät / henkilö Koulutuspäivät toteutuvat tehtävästä riippuen 3–10 pv/v

1. Työnohjaus Määrärahojen käyttö

1. Perehdyttäminen Palaute toteutuneesta perehdytyksestä, intro-perehdytys-
ohjelman hyödyntäminen 60 %:lla uusista työntekijöistä

1. Kehityskeskustelut Kehityskeskustelut toteutuneet 80 % / yksikön pitkäaikai-
nen henkilöstö/v

2. Sairauspoissaolot/henkilö/v Laskusuunta v. 2021 verrattuna

      2.  Työtapaturmat/henkilö/v
Laskusuunta v. 2021 verrattuna
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     2.  Väkivaltailmoitukset
Laskusuunta v. 2021 verrattuna

      2.  MAPA-koulutus
Toteutuneet koulutukset

3. Jokaisen tulosyksikön ja tulos-
alueen johtoryhmä kokoontuu
säännöllisesti, henkilöstöryh-
mät säännöllisesti

Julkaistut muistiot (määrä)

Kumppanuudet – yhdessä arvoa asiakkaalle

Tavoite Toimintasuunnitelma (vastuuhenkilö, -t)

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

Toimivien ja saumattomien hoitoketjujen kehittäminen yh-
teistyöverkostojen kesken (perusterveydenhuolto, erikois-
sairaanhoito, sosiaalitoimi, päihdepalvelut ja 3. sektori) (tu-
losaluejohto, esimiehet)

 säännölliset yhteistyöpalaverit
 yhteiset kehittämis- ja yhteistyökohteet
 selkeä työnjako, erikoissairaanhoidon tehtävän sel-

kiyttäminen
2. Selkeät ja toimivat sopimukset Perusteltu ostopalvelun käyttö kaikilla psykiatrian erikois-

aloilla

Seurantamittarit

1. Yhteistyö

Suunnitelmallisesti toteutuneen yhteistyön arviointi yhteis-
työkumppaneiden kanssa

Palvelupolkukuvaus (masennuspotilaat) valmis
2. Sopimukset Sopimusten noudattaminen, tarv. reklamaatiot
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Sijoitus terveyteen

Tavoite Toimintasuunnitelma (vastuuhenkilö, -t)
1. Toiminta on kestävällä pohjalla

nyt ja tulevaisuudessa
Palvelutarpeen ennakointi- tiedämme mitä tarvitaan (ylilää-
kärit/tulosalueylilääkäri)

 toiminnan säännöllinen seuranta ja tarv. korjaavat
toimenpiteet, jatkuva kehittäminen

Resurssien tehokas/järkevä käyttö – tuottavuuden kasvu
(tulosaluejohto)

 yksiköille konkreettiset toimintatavoitteet

Talouden tasapainossa pysyminen ja tarvittaessa korjaa-
vien toimenpiteiden tekeminen (esimiehet, tulosaluejohto)

Toimiva ja perusteltu työnjako ulkopuolisten sairaaloiden
kanssa huomioiden esim. sijoitetut alaikäiset ja THL:n hoi-
toon määräämät asiakkaat (ylilääkärit, tulosalueylilääkäri)

Seurantamittarit

1. Toimintatuotot- ja kulut
Pysytään talousarviossa

1. Vapaa valinta
Laskusuunta v. 2021 verrattuna

1. Ostot ulkopuolisista sairaaloista Laskusuunta v. 2021 verrattuna

Psykiatrian tulosalueen palvelut 2022

Psykiatrinen tulosalue kuntalaskutettavat
käynnit

Toteuma 2019 Toteuma 2020
Toteuma        1-

10/2020
Suunnite 2021 Suunnite 2022

Muutos %
Suunnite 2022

/ Toteuma
2020

70 Psykiatria 38 545 34 984 28 151 37 500 37 500 7
74 Nuorisopsykiatria 13 390 13 645 10 464 13 500 13 500 -1
75 Lastenpsykiatria 4 714 6 024 4 758 5 050 6 100 1
Psykiatrinen tulosalue yhteensä 56 649 54 653 43 373 56 050 57 100 4

Psykiatrinen tulosalue hoitojaksot Toteuma 2019 Toteuma 2020
Toteuma
1-10/2020

Suunnite 2021 Suunnite 2022

Muutos %
Suunnite 2022

/ Toteuma
2020

Aikuispsykiatria 846 877 724 720 720 -18
Nuorisopsykiatria 213 157 164 200 200 27
Lastenpsykiatria 55 54 50 55 55 2

Yhteensä 1 114 1 088 938 975 975 -10
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 5.3.2 Psykiatrian tulosalueen tuloslaskelmat 2022

Taulukko: Tulosalueen ulkoinen tuloslaskelma

Taulukko: Tulosalueen tuloslaskelma, sisältää sisäiset erät ja vyörytykset

Psykiatrian tulosalue hoitopäivät Toteuma 2019 Toteuma 2020
Toteuma
1-10/2020

Suunnite 2021 Suunnite 2022

Muutos %
Suunnite 2022

/ Toteuma
2020

Aikuispsykiatria 18 396 15 789 13 513 17 900 16 000 1
Nuorisopsykiatria 2 986 2 767 2 274 3 010 2 900 5
Lastenpsykiatria 1 229 1 157 1 027 1 310 1 260 9

Yhteensä 22 611 19 713 16 814 22 220 20 160 13

PSYKIATRIAN TULOSALUE

TP 2020 Alkuperäinen TA
2021

Muutettu TA
2021, valtuusto

21.9.2021

TA 2022 Muutos %
TA 2022/ TP

2020

Muutos %
TA 2022/

Alkuper. TA
2021

Muutos %
TA 2022/

Muutettu TA
2021

TOIMINTATUOTOT 29 205 779 28 710 000 29 030 000 30 546 000 4,59 6,39 5,22
Myyntituotot, joista 28 764 564 28 223 000 28 583 000 30 151 000 4,82 6,83 5,49

Jäsenkunt. maksuos. ja korv. ky:lle 24 285 654 23 691 000 24 051 000 24 883 000 2,46 5,03 3,46
Jäsenkuntien maksuosuudet ulkop. laitokset 3 315 000 3 416 000 3 416 000 4 100 000 23,68 20,02 20,02

Maksutuotot 339 118 455 000 415 000 382 000 12,65 -16,04 -7,95
Tuet ja avustukset 81 784 20 000 20 000 -100,00 -100,00 -100,00
Muut toimintatuotot 20 313 12 000 12 000 13 000 -36,00 8,33 8,33

TOIMINTAKULUT -20 958 048 -21 224 400 -21 441 400 -22 872 300 9,13 7,76 6,67
Henkilöstökulut -13 119 374 -13 657 200 -13 657 200 -14 173 500 8,03 3,78 3,78

Palkat ja palkkiot yhteensä -10 861 838 -11 309 200 -11 309 200 -11 726 400 7,96 3,69 3,69
Henkilösivukulut -2 257 536 -2 348 000 -2 348 000 -2 447 100 8,40 4,22 4,22

Palvelujen ostot, joista -6 833 466 -6 538 200 -6 760 200 -7 679 000 12,37 17,45 13,59
Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa -3 833 270 -3 416 000 -3 782 000 -4 100 000 6,96 20,02 8,41

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -347 417 -352 000 -347 000 -386 800 11,34 9,89 11,47
Vuokrat -655 540 -676 000 -676 000 -627 000 -4,35 -7,25 -7,25
Muut toimintakulut -2 251 -1 000 -1 000 -6 000 166,55 500,00 500,00

TOIMINTAKATE 8 247 731 7 485 600 7 588 600 7 673 700 -6,96 2,51 1,12
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -43 0 0 0 -100,00
VUOSIKATE 8 247 688 7 485 600 7 588 600 7 673 700 -6,96 2,51 1,12
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -15 913 -15 000 -15 000 -14 000 -12,02 -6,67 -6,67
TILIKAUDEN TULOS 8 231 775 7 470 600 7 573 600 7 659 700 -6,95 2,53 1,14
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 8 231 775 7 470 600 7 573 600 7 659 700 -6,95 2,53 1,14

PSYKIATRIAN TULOSALUE

TP 2020 Alkuperäinen TA
2021

Muutettu TA
2021, valtuusto

21.9.2021

TA 2022 Muutos %
TA 2022/ TP

2020

Muutos %
TA 2022/

Alkuper. TA
2021

Muutos %
TA 2022/

Muutettu TA
2021

TOIMINTATUOTOT 29 222 039 28 710 000 29 030 000 30 546 000 4,53 6,39 5,22
Myyntituotot, joista 28 780 824 28 223 000 28 583 000 30 151 000 4,76 6,83 5,49

Jäsenkunt. maksuos. ja korv. ky:lle 24 285 654 23 691 000 24 051 000 24 883 000 2,46 5,03 3,46
Jäsenkuntien maksuosuudet ulkop. laitokset 3 315 000 3 416 000 3 416 000 4 100 000 23,68 20,02 20,02

Maksutuotot 339 118 455 000 415 000 382 000 12,65 -16,04 -7,95
Tuet ja avustukset 81 784 20 000 20 000 -100,00 -100,00 -100,00
Muut toimintatuotot 20 313 12 000 12 000 13 000 -36,00 8,33 8,33

TOIMINTAKULUT -22 103 843 -21 944 137 -22 161 137 -23 955 791 8,38 9,17 8,10
Henkilöstökulut -13 119 374 -13 657 200 -13 657 200 -14 173 500 8,03 3,78 3,78

Palkat ja palkkiot yhteensä -10 861 838 -11 309 200 -11 309 200 -11 726 400 7,96 3,69 3,69
Henkilösivukulut -2 257 536 -2 348 000 -2 348 000 -2 447 100 8,40 4,22 4,22

Palvelujen ostot, joista -7 979 261 -7 257 937 -7 479 937 -8 762 491 9,82 20,73 17,15
Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa -3 833 270 -3 416 000 -3 782 000 -4 100 000 6,96 20,02 8,41

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -347 417 -352 000 -347 000 -386 800 11,34 9,89 11,47
Vuokrat -655 540 -676 000 -676 000 -627 000 -4,35 -7,25 -7,25
Muut toimintakulut -2 251 -1 000 -1 000 -6 000 166,55 500,00 500,00

TOIMINTAKATE 7 118 196 6 765 863 6 868 863 6 590 209 -7,42 -2,60 -4,06
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -43 0 0 0 -100,00
VUOSIKATE 7 118 153 6 765 863 6 868 863 6 590 209 -7,42 -2,60 -4,06
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -15 913 -15 000 -15 000 -14 000 -12,02 -6,67 -6,67
TILIKAUDEN TULOS 7 102 239 6 750 863 6 853 863 6 576 209 -7,41 -2,59 -4,05
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 7 102 239 6 750 863 6 853 863 6 576 209 -7,41 -2,59 -4,05
VYÖRYTYSERÄT -6 233 586 -6 695 835 -6 695 835 -7 047 290 13,05 5,25 5,25
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN 868 653 55 028 158 028 -471 081 -154,23 -956,07 -398,10
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5.4 Tukipalvelujen tulosalue

Tukipalvelujen tulosalue muodostuu seuraavista palveluista:

Hoidon tukipalvelut
- Palveluneuvonta
- Sihteerityön yksikkö
- Sairaalahuolto
- Välinehuolto

Tietotekniikkapalvelut

Talous- ja materiaalihallinto
- Laskentapalvelut
- Tekstiilihuolto
- Materiaalitoiminnot
- Kahviotoiminta

Tekniset palvelut

Henkilöstöpalvelut
- Henkilöstöpalvelut
- Koulutuspalvelut
- Yhteistoiminta
- Rekrytointipalvelut
- Työterveyshuolto
- Virkistystoiminta

Asunnot

5.4.1 Tukipalvelujen tulosalueen toimintasuunnitelma 2022

Asiakkaat – laadukas hoito -  sinua kuunnellen

SHP Strateginen ta-
voite ja keskeiset
osa-alueet

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

SHP / tulosyksikkö /
tulosalue: tavoitteet
ja toteuttamissuunni-
telma

 Tukipalvelut tukee sairaanhoitopiirin muiden yksiköiden toi-
mintaa ja potilaan hoitoa mm. digitaalisilla palveluilla

 Tuetaan asiantuntijuudella hyvän palvelukokemuksen toteu-
tumista

 Rakennusten ja niiden laitteiden ja järjestelmien toimivuuden
turvaaminen ja kehittäminen.

Seuranta- mittarit
 IT-järjestelmien versiopäivitysten läpimenoaika tavoite on

alle 5 tuntia
 Palvelutasokyselyissä palvelun laatu on vähintään 4 (as-

teikolla 1-5)
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 Kaikki asiakaspalautteet (ulkoiset ja sisäiset asiakkaat) ja nii-
hin liittyvät kehittämisehdotukset käsitellään yksiköissä .

 eKirje on otettu käyttöön (kutsukirje potilaille)
Sairaanhoitopiiri strategia päivitetään vuodenvaihteessa 2021-2022.
Tarkemmat tavoitteet ja mittarit määritetään strategiatyön edetessä

Henkilöstö – palkitseva työ

SHP Strateginen ta-
voite ja keskeiset
osa-alueet

Houkutteleva ja arvostava työyhteisö, jossa osaajat voivat vai-
kuttaa työnsä sisältöön

 Matala hierarkia
 Oman työn kehittäminen ja jatkuva oppiminen
 Elämän ja työn yhteensovittaminen joustavasti
 Arvostava työyhteisö

SHP / tulosyksikkö /
tulosalue: tavoitteet
ja toteuttamissuunni-
telma

 Työterveyslaitoksen työhyvinvointikyselyn toteutus ja tulos-
ten hyödyntäminen.

 Lisätään henkilöstön koulutusmahdollisuuksia vuoden 2022
koulutussuunnitelmassa.

 Henkilöstön ja esimiesten keskinäistä luottamusta ja arvos-
tusta ylläpidetään välittömällä vuorovaikutuksella ja avoi-
mella palautteen-antokulttuurilla.

 Yksilöllisten keinojen käyttö työhyvinvoinnin edistämiseksi;
etätyö, työkierto, osa-aikaisuus, kuntoutus

Seuranta- mittarit

 Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimus (Työterveyslaitos),
jatkotoimenpiteiden laadinta ja seuranta

 Kehityskeskusteluiden toteuma 100 %.
 Lyhyet sairauspoissaolot vähenevät vuoden 2021 tasosta
 Toteutuneet koulutuspäivät henkilöä kohti

Sairaanhoitopiiri strategia päivitetään vuodenvaihteessa 2021-2022.
Tarkemmat tavoitteet ja mittarit määritetään strategiatyön edetessä

Kumppanuudet – yhdessä arvoa asiakkaalle

SHP Strateginen ta-
voite

Kumppanuuksien ja verkoston avulla varmistamme strategis-
ten tavoitteiden saavuttamisen

SHP / tulosyksikkö /
tulosalue: tavoitteet
ja toteuttamissuunni-
telma

 Toiminnan kehittäminen yhteistyössä kumppaneiden kanssa
 Verkostoituminen muiden sairaanhoitopiirien kanssa
 Oppilaitosyhteistyö
 Tarjotaan palveluja muille sairaanhoitopiirin yksiköille palve-

lukysynnän ja – tarpeen mukaan.
 Ollaan aloitteellisesti mukana Assi-sairaalan ja Tähtisairaa-

lan toiminnan kehittämisessä
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Seuranta- mittarit

 Haipro-ilmoitukset käsitellään 100 % ja tarvittavat korjaustoi-
met tehdään

 Tukipalveluyksiköiden kustannuksia seurataan  kuukausittain
 Palvelutasokyselyiden tulos vähintään 4 (asteikolla 1-5)
 Opiskelijapalautteet kerätään systemaattisesti

Sijoitus terveyteen

SHP Strateginen ta-
voite ja keskeiset
osa-alueet

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

tutkittuun tietoon
 Ennakoimme palvelutarpeen -  tiedämme mitä tarvitaan
 Käytämme resurssit tehokkaasti/järkevästi – tuottavuuden

kasvu
 Pidämme talouden tasapainossa
 Toimimme kestävän kehityksen periaatteella
 Elinvoimaa Hämeeseen

SHP / tulosyksikkö /
tulosalue: tavoitteet
ja toteuttamissuunni-
telma

 Talouden, tuottavuuden ja hoidon vaikuttavuuden seurantaa
kehitetään.

 HR-raportointi kytketään talouden ja toiminnan raportointiin
 Hankintojen suunnittelu, aikataulutus ja toteuttaminen teh-

dään yhteistyössä yksiköiden ja yhteistyökumppaneiden
kanssa

 Kestävä kehitys huomioidaan vähentämällä jätteitä ja  tehos-
tamalla. kierrätystä

 Etätyön lisääminen

Seuranta- mittarit

 Talousarviossa pysyminen
 Tuottavuusmittarit on suunniteltu ja otettu käyttöön
 Hankintoja koskeva suunnitelma on laadittu ja hankinnat teh-

dään sen mukaisesti
 Kestävän kehityksen periaatteet on laadittu
 Etätyön määrää on lisätty suunnitellusti

Sairaanhoitopiiri strategia päivitetään vuodenvaihteessa 2021-2022.
Tarkemmat tavoitteet ja mittarit määritetään strategiatyön edetessä

Valtuusto 14.12.2021 § 56 Liite 3



48(88)

5.4.2 Tukipalvelujen tulosalueen tuloslaskelmat 2022

Taulukko: Tulosalueen ulkoinen tuloslaskelma

Taulukko: Tulosalueen tuloslaskelma, sisältää sisäiset erät ja vyörytykset

TUKIPALVELUJEN TULOSALUE

TP 2020 Alkuperäinen TA
2021

Muutettu TA
2021, valtuusto

21.9.2021

TA 2022 Muutos %
TA 2022/ TP

2020

Muutos %
TA 2022/

Alkuper. TA
2021

Muutos %
TA 2022/

Muutettu TA
2021

TOIMINTATUOTOT 9 875 779 8 760 000 8 635 000 11 925 000 20,75 36,13 38,10
Myyntituotot, joista 3 398 177 3 534 000 3 534 000 7 164 000 110,82 102,72 102,72

Jäsenkunt. maksuos. ja korv. ky:lle 133 097 100 000 100 000 3 800 000 2 755,06 3 700,00 3 700,00
Maksutuotot 32 0 -100,00
Tuet ja avustukset 1 654 302 1 033 000 908 000 789 000 -52,31 -23,62 -13,11
Vuokratuotot 3 238 001 3 047 000 3 047 000 3 197 000 -1,27 4,92 4,92
Muut toimintatuotot 1 585 266 1 146 000 1 146 000 775 000 -51,11 -32,37 -32,37

TOIMINTAKULUT -40 795 672 -43 065 200 -42 805 200 -41 791 200 2,44 -2,96 -2,37
Henkilöstökulut -20 641 769 -21 989 200 -21 989 200 -20 008 200 -3,07 -9,01 -9,01

Palkat ja palkkiot yhteensä -14 297 897 -15 362 200 -15 362 200 -14 303 700 0,04 -6,89 -6,89
Henkilösivukulut -6 343 873 -6 627 000 -6 627 000 -5 704 500 -10,08 -13,92 -13,92

Palvelujen ostot -12 436 199 -13 664 000 -13 468 000 -13 851 000 11,38 1,37 2,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 209 803 -5 120 000 -5 056 000 -5 428 000 4,19 6,02 7,36
Vuokrat -1 295 546 -1 263 000 -1 263 000 -1 310 000 1,12 3,72 3,72
Muut toimintakulut -1 212 355 -1 029 000 -1 029 000 -1 194 000 -1,51 16,03 16,03

TOIMINTAKATE -30 919 893 -34 305 200 -34 170 200 -29 866 200 -3,41 -12,94 -12,60
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 610 646 484 000 1 605 000 445 000 -27,13 -8,06 -72,27
VUOSIKATE -30 309 247 -33 821 200 -32 565 200 -29 421 200 -2,93 -13,01 -9,65
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -9 388 954 -10 847 000 -10 847 000 -14 632 000 55,84 34,89 34,89
TILIKAUDEN TULOS -39 698 202 -44 668 200 -43 412 200 -44 053 200 10,97 -1,38 1,48
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET 245 848 210 000 211 269 210 000 -14,58 0,00 -0,60
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -39 452 353 -44 458 200 -43 200 931 -43 843 200 11,13 -1,38 1,49

TUKIPALVELUJEN TULOSALUE

TP 2020 Alkuperäinen TA
2021

Muutettu TA
2021, valtuusto

21.9.2021

TA 2022 Muutos %
TA 2022/ TP

2020

Muutos %
TA 2022/

Alkuper. TA
2021

Muutos %
TA 2022/

Muutettu TA
2021

TOIMINTATUOTOT 14 583 181 13 618 248 13 493 248 16 485 806 13,05 21,06 22,18
Myyntituotot, joista 8 105 580 8 392 248 8 392 248 11 724 806 44,65 39,71 39,71

Jäsenkunt. maksuos. ja korv. ky:lle 133 097 100 000 100 000 3 800 000 2 755,06 3 700,00 3 700,00
Maksutuotot 32 0 -100,00
Tuet ja avustukset 1 654 302 1 033 000 908 000 789 000 -52,31 -23,62 -13,11
Vuokratuotot 3 238 001 3 047 000 3 047 000 3 197 000 -1,27 4,92 4,92
Muut toimintatuotot 1 585 266 1 146 000 1 146 000 775 000 -51,11 -32,37 -32,37

TOIMINTAKULUT -40 797 057 -43 065 721 -42 805 721 -41 792 967 2,44 -2,96 -2,37
Henkilöstökulut -20 641 769 -21 989 200 -21 989 200 -20 008 200 -3,07 -9,01 -9,01

Palkat ja palkkiot yhteensä -14 297 897 -15 362 200 -15 362 200 -14 303 700 0,04 -6,89 -6,89
Henkilösivukulut -6 343 873 -6 627 000 -6 627 000 -5 704 500 -10,08 -13,92 -13,92

Palvelujen ostot -12 437 584 -13 664 521 -13 468 521 -13 852 767 11,38 1,38 2,85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 209 803 -5 120 000 -5 056 000 -5 428 000 4,19 6,02 7,36
Vuokrat -1 295 546 -1 263 000 -1 263 000 -1 310 000 1,12 3,72 3,72
Muut toimintakulut -1 212 355 -1 029 000 -1 029 000 -1 194 000 -1,51 16,03 16,03

TOIMINTAKATE -26 213 876 -29 447 473 -29 312 473 -25 307 161 -3,46 -14,06 -13,66
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 614 249 484 000 1 605 000 445 000 -27,55 -8,06 -72,27
VUOSIKATE -25 599 627 -28 963 473 -27 707 473 -24 862 161 -2,88 -14,16 -10,27
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -9 388 954 -10 847 000 -10 847 000 -14 632 000 55,84 34,89 34,89
TILIKAUDEN TULOS -34 988 581 -39 810 473 -38 554 473 -39 494 161 12,88 -0,79 2,44
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET 245 848 210 000 211 269 210 000 -14,58 0,00 -0,60
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -34 742 733 -39 600 473 -38 343 204 -39 284 161 13,07 -0,80 2,45
VYÖRYTYSERÄT 36 202 794 39 365 304 39 365 304 42 519 297 17,45 8,01 8,01
TILIKAUDEN YLI-ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN 1 460 061 -235 169 1 022 100 3 235 136 121,58 -1 475,67 216,52
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5.5 Yhtymähallinto

Yhtymähallinnon talousarvio muodostuu seuraavista kustannuspai-
koista:

Sairaanhoitopiirin yhteiset
- Luottamushenkilöhallinto
- Yhtymähallinto
- Perusterveydenhuollon yksikkö
- Kehittämisyksikkö
- Potilasasiamiesyksikkö
- Tietopalveluyksikkö
- Viestintäyksikkö

Hallintopalvelut
- Hallintopalvelut
- Potilasasiakirja-arkisto
- Turvallisuusyksikkö

Yhtymähallinnon talousarviossa käsitellään sairaanhoitopiirin yhteisiä
kustannuksia, ylimmän johdon palkat ja sairaanhoitopiirin johtajan suo-
rien alaisten johtamien yksiköiden kustannukset siltä osin kuin ne eivät
kuulu tulosalueille.

Kuntayhtymän hallintosäännön 7 §:ssä luetellaan sairaanhoitopiirin joh-
tajan ja hänen alaistensa suorat alaiset siltä osin kuin päätösvallan dele-
gointi säännössä edellyttää. Muut näiden viranhaltijoiden suorat alaiset
luetellaan vuosittain taloussuunnitelmassa. Sairaanhoitopiirin johtajalla ja
hänen alaisillaan on hallintosäännön 7 §:ssä mainittujen lisäksi seuraavat
alaiset:
- sairaanhoitopiirin johtaja on kehittämisjohtajan ja Assi-sairaalan pro-

jektijohtajan esimies
- johtajaylilääkäri on hallintoylilääkärin, potilasturvallisuuskoordinaat-

torin ja perusterveydenhuollon ylilääkärin esimies
- johtajaylihoitaja on asiakaspalvelun eritysasiantuntijan esimies
- talous- ja tukipalvelujohtaja on henkilöstöjohtajan, tietohallintojohta-

jan, teknisen johtajan, laskentapäällikön, hankintapäällikön, ravitse-
mispäällikön ja hoidon tukipalvelujen päällikön esimies

- hallintojohtaja on lakimiehen, arkistopäällikön, turvallisuuspäällikön,
sopimuskoordinaattorin ja hallinnon sihteereiden lähiesimiehen esi-
mies

- viestintäjohtaja on viestintäasiantuntijan esimies
- Kehittämisjohtaja on kehittämisylilääkärin ja kehittämispäällikön esi-

mies
- Assi-sairaalan projektijohtaja on projektipäällikön esimies.

Luottamushenkilöhallintoon sisältyvät yhtymävaltuuston ja –hallituksen
sekä tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen kustannukset.

Perusterveydenhuollon yksikkö vastaa terveydenhuoltolain 35 §:n mu-
kaisista toiminnoista. Henkilöstöön kuuluu perusterveydenhuollon ylilää-
käri ja ylihoitaja.

Potilasasiamiesyksikössä on 1,5 potilasasiamiehen työpanos. Työpa-
nosta myydään erillisen sopimuksen perusteella osittain terveyskeskuk-
selle.
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Tietopalveluun sisältyy informaatikon 50 % tehtävä sekä kirjallisuuskus-
tannukset, jotka rahoitetaan yhtymähallinnon palveluostoista.

Kehittämisyksikkö

Kehittämistoiminta on muutaman vuoden ajan organisoitu Kehittämis-
tiimi-mallilla, johon on koottu henkilöt, joiden työtehtäviin kuuluu merkit-
täviltä osiltaan kehittämistä. Kehittämistiimin toimintaa on koordinoinut
kehittämispäällikkö ja siihen kuuluu tällä hetkellä 22 henkilöä. Kehit-
tämistiimin pääasiallinen tehtävä on auttaa johtoa ja muita yksiköitä
strategian toteuttamisessa edistämällä kehittämisprojektien toteutumista
sekä osallistumalla muihin kehittämiseen tähtäävien toimintoihin ja työ-
ryhmiin.

Talousarviota valmisteltaessa on käynnissä kehittämisjohtajan rekry-
tointi. Tämän myötä kehittämisyksikön toimintaa on tarkoitus laajentaa
kattamaan sairaanhoitopiirin palvelukyvyn hallinnan kehittämiseen, sai-
raanhoitopiirin strategiseen kehittämiseen sekä Assin -hankkeen tuke-
miseen toiminnan kehittämisen osalta. Vuoden 2022 osalta kehittämis-
tiimistä merkittävä työpanos kohdistetaan myös hyvinvointialueen val-
mistelutyöhön. Muut kärkihankkeet ovat ulkopuolisten sairaaloiden käy-
tön vähentämiseen tähtäävät toimet, palvelupolkukuvausten toteuttami-
nen, asiakasosallisuuden mahdollistaminen, vaikuttavuuden lisääminen,
digitaalisuuden mahdollistaminen, toiminnanohjauksen sekä muiden tie-
tojärjestelmien kilpailuttaminen ja käyttöönotto, vakioitujen prosessien
kuvaaminen, merkittävä yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa sekä
osaamisen parantaminen ja lukuisat muut projektit.

Kehittämisyksikön talousarviossa on kehittämismäärärahaa 404 000 eu-
roa, josta 100 000 euroa on varattu Tähtisairaalahankkeen toteuttami-
seen. Kehittämismäärärahoja voidaan osittain käyttää myös kehittämis-
johtajan palkan kattamiseen. Toiminnalliset tulosalueet voivat käyttää
pieniin projekteihin noin 5 000 euroa/tulosalue. Vuoden aikana käytettä-
vää kehittämisrahoitusta jää noin 100 000 euroa. Lisäksi kehittämiseen
voidaan käyttää valtionapurahoituksia, kuten EU:n elpymistukihakemus
RRF-rahoitusta, niiltä osin kuin kehittämiskohteet sopivat rahoitusperus-
teisiin.

Potilasvakuutus

Vuoden 2021 alusta alkaen potilasvakuutus on otettu lakimuutoksen joh-
dosta kilpailutetulta yksityiseltä vakuutusyhtiöltä. Muutos on aiheuttanut
epävarmuutta potilasvakuutuksen kustannuksiin. Alkuvaiheessa pääosa
potilasvakuutuksen kustannuksista muodostuu kuitenkin vanhojen vahin-
kojen korvaamisesta. Vuodelle 2022 varattu määräraha on 2,6 milj. eu-
roa.

Tiedonhallinta

Potilasvakuutuksen lisäksi vaikeasti ennakoitavan riskin tulevien vuosien
budjetoinnille muodostaa varautuminen tiedonhallintalainsäädännön
vaatimusten vaiheittaiseen täytäntöönpanoon vuoden 2023 loppuun
mennessä. Kuntasektorin kustannuksiksi on arvioitu yli 100 miljoona eu-
roa, joten kustannukset sairaanhoitopiirille vuosina 2020-2023 lienevät
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satoja tuhansia euroja. Osittain tiedonhallinnan kustannukset ovat tieto-
tekniikkayksikössä tietoturvabudjetissa.

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut vastaa kuntayhtymän
- yhtymävaltuuston ja –hallituksen valmistelu-, sihteeri- ja toimeenpa-

notehtävistä
- johdon ja hallinnon sihteeripalveluista
- yhtenäisen hallintomenettelyn, päätöksenteon ja sopimustenhallin-

nan ohjauksesta ja valvonnasta.
- arkistotoimesta ja lähettipalveluista
- lakimiespalveluista ja oikeudellisesta neuvonnasta

Hallintopalveluihin on koottu turvallisuustoimintoja, kuten palo- ja pelas-
tusturvallisuus, henkilöturvallisuus, toimitila- ja rikosturvallisuus sekä tie-
toturvallisuus. Turvallisuuspäällikön johtamassa yksikössä työskentele-
vät lisäksi tietoturvapäällikkö ja tietosuojavastaava. Turvallisuusyksikön
suurin menoerä ovat sairaalan vartiointikustannukset, joiden kustannuk-
set ovat noin 665.000 euroa vuodessa.

Hallintopalvelujen ostoista merkittävin on posti- ja kuriirikustannukset, joi-
hin on varattu 308 000 €. Sairaanhoitopiiri edistää siirtymistä sähköisten
viestintäkanavien käyttöön. Siitä ei ole odotettavissa taloudellista sääs-
töä, mutta paperipostin käsittelystä johtuvat tietosuojariskit pitää saada
vähenemään.

5.5.1 Yhtymähallinnon toimintasuunnitelma 2022

Asiakkaat – laadukas hoito -  sinua kuunnellen

SHP Strategi-
nen tavoite ja
keskeiset osa-
alueet

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

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

Yhtymähallinnon keskeinen vastuu on huolehtia siitä, että sairaanhoitopiirin strategia
toteutuu. Pääosin yhtymähallinnon viranhaltijoista koostuvan yhtymäjohtoryhmän
vastuulla on yhtymätasolla huolehtia erityisesti strategian toteutumisesta, mittarei-
den laatimisesta, strategisten tavoitteiden kehittämisestä ja kehityshankkeiden tilan-
teen seuraamisesta.
Työvirrat:

- asiakkuus
- vaikuttavuus

Seuranta- mit-
tarit

Sairaanhoitopiiri strategia päivitetään vuodenvaihteessa 2021-2022. Tarkemmat ta-
voitteet ja mittarit määritetään strategiatyön edetessä.
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Henkilöstö – palkitseva työ

SHP Strategi-
nen tavoite ja
keskeiset osa-
alueet

Houkutteleva ja arvostava työyhteisö, jossa osaajat voivat vaikuttaa työnsä si-
sältöön

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

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

Yhtymähallinnon keskeinen vastuu on huolehtia siitä, että sairaanhoitopiirin strategia
toteutuu. Pääosin yhtymähallinnon viranhaltijoista koostuvan yhtymäjohtoryhmän vas-
tuulla on yhtymätasolla huolehtia erityisesti strategian toteutumisesta, mittareiden laa-
timisesta, strategisten tavoitteiden kehittämisestä ja kehityshankkeiden tilanteen seu-
raamisesta.

Työvirrat:
- henkilöstö

Seuranta- mit-
tarit

Sairaanhoitopiiri strategia päivitetään vuodenvaihteessa 2021-2022. Tarkemmat ta-
voitteet ja mittarit määritetään strategiatyön edetessä.
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Kumppanuudet – yhdessä arvoa asiakkaalle

SHP Strategi-
nen tavoite

Kumppanuuksien ja verkoston avulla varmistamme strategisten tavoitteiden
saavuttamisen

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

Yhtymähallinnon keskeinen vastuu on huolehtia siitä, että sairaanhoitopiirin strategia
toteutuu. Pääosin yhtymähallinnon viranhaltijoista koostuvan yhtymäjohtoryhmän vas-
tuulla on yhtymätasolla huolehtia erityisesti strategian toteutumisesta, mittareiden laa-
timisesta, strategisten tavoitteiden kehittämisestä ja kehityshankkeiden tilanteen seu-
raamisesta.

Työvirrat:
- kumppanuudet

Seuranta- mit-
tarit

Sairaanhoitopiiri strategia päivitetään vuodenvaihteessa 2021-2022. Tarkemmat ta-
voitteet ja mittarit määritetään strategiatyön edetessä.

Sijoitus terveyteen

SHP Strategi-
nen tavoite ja
keskeiset osa-
alueet

Toiminta on kestävällä pohjalla nyt ja tulevaisuudessa
1. Olemme hyvän hoidon edelläkävijä- tekemisemme perustuu tutkittuun tietoon
2. Ennakoimme palvelutarpeen -  tiedämme mitä tarvitaan
3. Käytämme resurssit tehokkaasti/järkevästi – tuottavuuden kasvu
4. Pidämme talouden tasapainossa
5. Toimimme kestävän kehityksen periaatteella
6. Elinvoimaa Hämeeseen

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

Yhtymähallinnon keskeinen vastuu on huolehtia siitä, että sairaanhoitopiirin strategia
toteutuu. Pääosin yhtymähallinnon viranhaltijoista koostuvan yhtymäjohtoryhmän vas-
tuulla on yhtymätasolla huolehtia erityisesti strategian toteutumisesta, mittareiden laa-
timisesta, strategisten tavoitteiden kehittämisestä ja kehityshankkeiden tilanteen seu-
raamisesta.

Työvirrat:
- tuottavuus
- kestävällä pohjalla oleva talous
- kestävän kehityksen ohjelma

Työvirroista hyvä hallinto, viestintä, tietotekniikka ja Assi-sairaala vaikuttavat kaikissa
strategian peruspilareiden teemoissa.

Seuranta- mit-
tarit

Sairaanhoitopiiri strategia päivitetään vuodenvaihteessa 2021-2022. Tarkemmat ta-
voitteet ja mittarit määritetään strategiatyön edetessä.
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5.5.2 Yhtymähallinnon tuloslaskelmat 2022

Taulukko: Tulosalueen ulkoinen tuloslaskelma.

Taulukko: Tulosalueen tuloslaskelma, sisältää sisäiset erät ja vyörytykset

YHTYMÄHALLINNON TULOSALUE

TP 2020 Alkuperäinen TA
2021

Muutettu TA
2021, valtuusto

21.9.2021

TA 2022 Muutos %
TA 2022/ TP

2020

Muutos %
TA 2022/

Alkuper. TA
2021

Muutos %
TA 2022/

Muutettu TA
2021

TOIMINTATUOTOT 5 056 437 4 724 000 4 724 000 6 144 000 21,51 30,06 30,06
Myyntituotot, joista 4 463 876 4 244 000 4 244 000 5 441 000 21,89 28,20 28,20

Jäsenkuntien jäsenmaksut 3 500 000 3 500 000 3 500 000 4 500 000 28,57 28,57 28,57
Tuet ja avustukset 352 394 300 000 300 000 607 000 72,25 102,33 102,33
Muut toimintatuotot 240 167 180 000 180 000 96 000 -60,03 -46,67 -46,67

TOIMINTAKULUT -4 140 394 -7 453 000 -7 444 000 -8 054 900 94,54 8,08 8,21
Henkilöstökulut -2 561 150 -2 730 100 -2 730 100 -3 041 900 18,77 11,42 11,42

Palkat ja palkkiot yhteensä -2 125 091 -2 274 800 -2 274 800 -2 537 700 19,42 11,56 11,56
Henkilösivukulut -436 060 -455 300 -455 300 -504 200 15,63 10,74 10,74

Palvelujen ostot -1 418 849 -4 170 900 -4 161 900 -4 470 000 215,04 7,17 7,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -53 165 -35 000 -35 000 -43 000 -19,12 22,86 22,86
Vuokrat -71 730 -100 000 -100 000 -82 000 14,32 -18,00 -18,00
Muut toimintakulut -35 499 -417 000 -417 000 -418 000 1 077,49 0,24 0,24

TOIMINTAKATE 916 044 -2 729 000 -2 720 000 -1 910 900 -308,60 -29,98 -29,75
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -1 098 0 0 -1 000 -8,92
VUOSIKATE 914 946 -2 729 000 -2 720 000 -1 911 900 -308,96 -29,94 -29,71
TILIKAUDEN TULOS 914 946 -2 729 000 -2 720 000 -1 911 900 -308,96 -29,94 -29,71
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 914 946 -2 729 000 -2 720 000 -1 911 900 -308,96 -29,94 -29,71

YHTYMÄHALLINNON TULOSALUE

TP 2020 Alkuperäinen TA
2021

Muutettu TA
2021, valtuusto

21.9.2021

TA 2022 Muutos %
TA 2022/ TP

2020

Muutos %
TA 2022/

Alkuper. TA
2021

Muutos %
TA 2022/

Muutettu TA
2021

TOIMINTATUOTOT 5 071 671 4 724 000 4 724 000 6 144 000 21,14 30,06 30,06
Myyntituotot, joista 4 479 110 4 244 000 4 244 000 5 441 000 21,48 28,20 28,20

Jäsenkuntien jäsenmaksut 3 500 000 3 500 000 3 500 000 4 500 000 28,57 28,57 28,57
Tuet ja avustukset 352 394 300 000 300 000 607 000 72,25 102,33 102,33
Muut toimintatuotot 240 167 180 000 180 000 96 000 -60,03 -46,67 -46,67

TOIMINTAKULUT -4 140 558 -7 453 000 -7 444 000 -8 055 094 94,54 8,08 8,21
Henkilöstökulut -2 561 150 -2 730 100 -2 730 100 -3 041 900 18,77 11,42 11,42

Palkat ja palkkiot yhteensä -2 125 091 -2 274 800 -2 274 800 -2 537 700 19,42 11,56 11,56
Henkilösivukulut -436 060 -455 300 -455 300 -504 200 15,63 10,74 10,74

Palvelujen ostot -1 419 013 -4 170 900 -4 161 900 -4 470 194 215,02 7,18 7,41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -53 165 -35 000 -35 000 -43 000 -19,12 22,86 22,86
Vuokrat -71 730 -100 000 -100 000 -82 000 14,32 -18,00 -18,00
Muut toimintakulut -35 499 -417 000 -417 000 -418 000 1 077,49 0,24 0,24

TOIMINTAKATE 931 113 -2 729 000 -2 720 000 -1 911 094 -305,25 -29,97 -29,74
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -1 098 0 0 -1 000 -8,92
VUOSIKATE 930 015 -2 729 000 -2 720 000 -1 912 094 -305,60 -29,93 -29,70
TILIKAUDEN TULOS 930 015 -2 729 000 -2 720 000 -1 912 094 -305,60 -29,93 -29,70
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 930 015 -2 729 000 -2 720 000 -1 912 094 -305,60 -29,93 -29,70
VYÖRYTYSERÄT 2 717 505 2 729 000 2 729 000 1 912 098 -29,64 -29,93 -29,93
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN 3 647 520 0 9 000 4 -100,00 -4 501 501,57 -99,96
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6 Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2022

Kuntayhtymän talousarviossa kuvataan sairaanhoitopiirin ja sairaanhoi-
topiirille kuuluvien toimintojen suunnitelmat, käyttötalous ja tuloslaskel-
mat sekä investoinnit ja kuntamaksut.

6.1 Yleiset perustelut ja sitovuustasot

Toimintatuotot

Toimintatuottojen kokonaismäärä on ilman ensihoitoa 253,0 milj. euroa.
Toimintatuotoista noin 90 % kertyy jäsenkuntien kuntamaksuista. Kunta-
laskutuksen tasosta ja vuosittain laskutettavasta määrästä sovitaan jä-
senkuntien kanssa. Ulkopuolisten kuntien laskutus tapahtuu hinnaston
mukaisilla hinnoilla. Somaattinen vuodeosastolaskutus ja operatiivinen
avohoito perustuu DRG –hinnoitteluun. Psykiatrian vuodeosastolaskutus
perustuu hoitopäiväkohtaiseen hinnoitteluun. Konservatiivinen ja psykiat-
rinen avohoito laskutetaan toimenpidekohtaisilla hinnoilla. Kuntalasku-
tuksen perusteena on edellisten kahden ja puolen vuoden em. hinnoitte-
lulla tapahtunut kuntakohtainen käyttö.

Suuret potilaskohtaiset kustannukset tasataan kuntien kesken asukaslu-
kujen suhteessa 84 000 euron ylittävältä osalta kahden viimeisen vuoden
keskiarvona.

Erityisvelvoitemaksuna (jäsenmaksuna) peritään 4 500 000 euroa. Tällä
katetaan mm. seuraavia menoja:

- Potilasvahinkovakuutus
- Myrkytystietokeskus
- Alueellinen hygieniatoiminta (pandemiaan varautumisasiat)
- Kehittämismäärärahat

Kuntamaksut kasvavat ilman ensihoitoa vuonna 2022 7,5 % vuoden 2021
alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Summa sisältää palliatiivisen
hoidon kustannusten siirron sairaanhoitopiirille sekä Ahveniston van-
hoista sairaalarakennuksista tehtävän lisäpoiston 3,7 milj. euroa. Kunta-
laskutuksen kokonaismäärä on 222,2 milj. euroa ilman ensihoitoa.

Ensihoidon kuntamaksut peritään asukaslukuperusteisesti, niiden määrä
vuonna 2022 on 8 449 000 euroa. Ensihoito ostetaan Kanta-Hämeen pe-
lastuslaitokselta. Pelastushelikopteritoiminnasta vastaa kuitenkin Pirkan-
maan sairaanhoitopiiri.

Maksutuottoihin sisältyvät potilasmaksut. Potilasmaksut on huomioitu
asiakasmaksuasetuksen enimmäismäärän mukaisina.

Toimintamenot

Toimintamenojen kokonaismäärä on 235,3 milj. euroa. Henkilöstömeno-
jen määrä talousarviossa on 104,5 milj. euroa (ilman ensihoitoa).

Vuoden 2021 talousarviossa ostoihin ulkopuolisista sairaaloista on va-
rattu 49,5 milj. euroa.
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Palliatiivinen hoito siirtyy 1.1.2022 kokonaisuudessaan sairaanhoitopiirin
vastuulle. Muutos kohdistuu palliatiivisen keskuksen osastohoidon lasku-
tuksen toteutumiseen sairaanhoitopiirin kautta eikä enää erillislaskutuk-
sena Koivikkokodilta suoraan kunnille. Arvio vuosittaisten osastohoitojen
kustannuksista on 1 547 000 € vuodessa jakautuen kunnittain seuraa-
vasti:
- Hattula      90 000 €
- Hausjärvi      25 000 €
- Hämeenlinna 1 000 000 €
- Janakkala    100 000 €
- Loppi      25 000 €
- Riihimäki    220 000 €
- Forssa      40 000 €
- Ypäjä        6 500 €
- Humppila                             6 500 €
- Jokioinen                                                 15 500 €
- Tammela                                                      18 500 €

Kunnat siirtävät toimintaan käytettävät määrärahat sairaanhoitopiirille.
Palliatiivisen toiminnan kustannukset eivät sisälly sairaanhoitopiirin vuo-
den 2022 kuntamaksujen 5 %:n kasvuun perustuvaan talousarvioraa-
miin, vaan ne tulevat sen lisäksi.

Palvelujen ostoihin on varattu 45,7 milj. euroa. Potilasvahinkovakuutus-
maksu sisältyy palveluiden ostoihin. Vuodelle 2022 potilasvahinkovakuu-
tusmaksuun on varattu 2,6 milj. euroa.

Aineisiin ja tarvikkeisiin sisältyvät lääkkeet, hoitotarvikkeiden hinnat sekä
teknisten palveluiden ostot, kuten sähkö, vesi, lämpö ja rakennusten- ja
kiinteistöjen korjaustarvikkeet, joiden hintojen arvioidaan nousevan. Ai-
neisiin ja tarvikkeisiin on varattu talousarviossa noin 29,8 milj. euroa.

Vuokria maksetaan noin 2,6 milj. euroa. Tästä suurin osa koostuu konei-
den ja laitteiden vuokrista sekä Riihimäen terveyskeskukselta psykiatri-
alle vuokrattujen tilojen vuokrista.

Alle 10 000 euron irtaimistohankinnat sisältyvät tulosyksiköiden talousar-
vioihin. Yksikköhinnaltaan yli 10 000 euron arvoiset irtaimistohankinnat
sekä yli 1 000 euron lääkintälaitteet ovat poistonalaista käyttöomaisuutta
ja sisältyvät investointimenoihin. Näiden osalta tulevat poistot vuosittain
talousarvioon. Samoin kiinteistökorjauksissa investointiluonteiset kor-
jaukset sisältyvät investointimenoihin ja rakennusten poistot sisältyvät ta-
lousarvion tuloslaskelmaan menona.

Edellä mainitut talousarvioluvut eivät sisällä ensihoitoa.

Poistot

Käyttöomaisuuden poistot ovat noin 18,4 milj. euroa. Poistoilla rahoite-
taan investointimenoja. Summa sisältää Ahveniston rakennusten poisto-
suunnitelman muutokseen sisältyvän poistojen 3,7 milj. euron lisäyksen.
Käytöstä poistuvien rakennusten tasearvo pyritään saamaan käyvän ar-
von mukaiseksi Assi-sairaalan valmistumiseen mennessä.

Uusien poistonalaisten investointien osalta noudatetaan valtuuston kesä-
kuussa 2012 hyväksymän poistosuunnitelman mukaisia poistoaikoja.
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Suunnitelman mukaisilla poistoilla tarkoitetaan taseeseen aktivoitujen py-
syvien vastaavien hankintamenojen kirjaamista kuluksi suunnitelman
mukaisina poistoina. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet hyväk-
syy valtuusto ja poistosuunnitelman hyväksyy hallitus. Poistosuunnitel-
man käytännön soveltamisesta yksittäistapauksiin päättää talous- ja tuki-
palvelujohtaja.

Lainanotto vuonna 2022

Kuntayhtymällä on ennen talousarviovuotta rahoituslaitosten lainoja noin
89,2 milj. euroa. Talousarvion mukaan lainoja otetaan lisää vuonna 2022
uuden sairaalan rakentamista varten 133,0 milj. euroa ja muihin inves-
tointeihin 1,6 milj. euroa.

Lainoja lyhennetään noin 9,2 milj. eurolla, joten lainamäärä kasvaa
vuonna 2022 noin 125,5 milj. eurolla.

Uuden sairaalan rakentamishanketta varten on rahoitussuunnitelmassa
varauduttu ottamaan lainaa vuosina 2021 - 2025 yhteensä 353,00 milj.
euroa. Hankeen rahoittajina toimivat Euroopan investointipankki (EIP) ja
Kuntarahoitus.  Vuoden 2022 jälkeen vastuu uuden sairaalan rahoituk-
sesta siirtyy 1.1.2023 aloittavalle hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueen
aloittamisesta johtuen Kuntarahoituksen lainat sairaalahankkeeseen jou-
dutaan nostamaan jo vuonna 2022.

Muihin investointeihin on vuonna 2022 varauduttu ottamaan lainaa noin
1,6 milj. euroa.

Rahoituskulut

Rahoituskuluissa on arvioitu korkotason pysyvän alhaalla vielä vuonna
2022. Rahoituskulut muodostuvat lähinnä lainojen korkokuluista.

Investoinnit

Investointeihin sisältyy suurimpana hankkeena uuden ASSI- sairaalan ra-
kentaminen. Muissa investointihankkeissa ovat mukana sairaaloiden
välttämättömät peruskorjaukset, laitehankinnat ja ICT-hankkeet.

Apuvälinekeskusliikelaitos

Vuoden 2008 alusta alkaen apuvälinekeskus on toiminut sairaanhoitopii-
rin liikelaitoksena. Apuvälinekeskus huolehtii sairaanhoitopiirin ja alueen
terveyskeskusten apuvälinepalveluista samoin kuin alueen kuntien vam-
maispalvelulain (hissit, kattonostimet ja kuulovammaisten hälytysjärjes-
telmät) mukaisista apuvälineistä. Apuvälinekeskus toimii omakustannus-
periaatteella tuottamatta pitkällä tähtäimellä enempää voittoa kuin tap-
piotakaan.

Talousarvion sitovuustasot

Hallitusta sitoo kuntayhtymän tuloslaskelman tilikauden tulos sekä inves-
tointimenojen yhteissumma.
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Muille kuin sairaanhoitopiirin jäsenkunnille tapahtuvan myynnin lisäyk-
sestä johtuen menoja voidaan lisätä enintään lisätuloja vastaava määrä.

Sairaanhoitopiirin johtajaa sitoo sairaanhoitopiirin tuloslaskelman toimin-
takate.

Palvelutuotantojohtajaa, johtajaylilääkäriä ja johtajaylihoitajaa sitoo kliini-
siä palveluja tuottavien tulosalueiden toimintakate kuitenkin siten, että
palkka- ja työnantajamaksuihin varattua määrärahaa ei saa ilman sai-
raanhoitopiirin johtoryhmän hyväksymistä käyttää muihin kuluihin. Kui-
tenkin palkkoja ja ostopalvelumäärärahoja voidaan tarkastella kokonai-
suutena siitä riippuen, kuinka vakanssit saadaan täytettyä. Palvelutuo-
tantojohtajan virkaa ei ole täytetty eikä siihen ole varattu määrärahaa
vuodelle 2022.

Talous- ja tukipalvelujohtajaa sitoo tukipalvelujen tulosalueen osalta tu-
losalueen toimintakate kuitenkin siten, että palkka- ja työnantajamaksui-
hin varattua määrärahaa ei saa ilman sairaanhoitopiirin johtoryhmän hy-
väksymistä käyttää muihin kuluihin. Kuitenkin palkkoja ja ostopalvelu-
määrärahoja voidaan tarkastella kokonaisuutena siitä riippuen, kuinka
vakanssit saadaan täytettyä.

Tulosalueylilääkäriä ja tulosalueylihoitajaa sitoo tulosalueen toimintakate
kuitenkin siten, että palkka- ja työnantajamaksuihin varattua määrärahaa
ei saa ilman sairaanhoitopiirin johtoryhmän hyväksymistä käyttää muihin
kuluihin. Kuitenkin palkkoja ja ostopalvelumäärärahoja voidaan tarkas-
tella kokonaisuutena siitä riippuen, kuinka vakanssit saadaan täytettyä.

Projektijohtajaa sitoo Assi-hankkeen investointikulujen määräraha.

Investointien osalta teknistä johtajaa sitoo talonrakennusinvestointien ko-
konaismääräraha (pl. Assi-hanke), tietohallintojohtajaa ohjelmistoinves-
tointien kokonaismääräraha ja hankintapäällikköä irtaimistoinvestointien
kokonaismääräraha.

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtokuntaa ja toimitusjohtajaa sitoo apu-
välinekeskusliikelaitoksen toimintakate sekä investointimääräraha, laina-
määrä kuntayhtymältä ja korkokulut.
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6.2 Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa 2022

Talousarvio 2022, sairaanhoitopiiri yhteensä
sisältää ensihoidon ja Apuvälinekeskusliikelaitoksen

Alkuperäinen
TA 2021 sis.
Covid19-ja
hoitovelan

purku

Muutettu TA
2021, valtuusto

21.9.2021 TA 2022

Muutos %
alkup. TA22-

TA21

Muutos %
muutettu

TA22-TA21
Kuntamaksut 214 876 000 217 323 052 230 698 000 7,4 % 6,2 %
Myyntituotot 15 196 000 15 196 000 15 968 000 5,1 % 5,1 %
Maksutuotot 9 800 000 8 900 000 9 097 000 -7,2 % 2,2 %
Tuet ja avustukset 5 492 000 4 398 265 1 399 000 -74,5 % -68,2 %
Vuokratuotot 3 050 000 3 050 000 3 200 000 4,9 % 4,9 %
Muut tuotot 1 510 000 1 510 000 1 162 000 -23,0 % -23,0 %
Toimintatuotot 249 924 000 250 377 317 261 524 000 4,6 % 4,5 %

Palkat ja palkkiot -86 035 300 -86 035 300 -86 055 800 0,0 % 0,0 %
Henkilösivukulut -21 008 700 -21 008 700 -20 397 200 -2,9 % -2,9 %
Henk.men. korj.erät 1 257 000 1 257 000 1 373 000 9,2 % 9,2 %
Ulkopuoliset sairaalat -42 000 000 -47 000 000 -51 047 000 21,5 % 8,6 %
Palvelujen ostot -53 221 000 -52 689 000 -53 549 000 0,6 % 1,6 %
Aineet ja tarvikkeet -30 381 000 -29 800 000 -29 842 000 -1,8 % 0,1 %
Vuokrat -2 797 000 -2 797 000 -2 552 000 -8,8 % -8,8 %
Muut kulut -1 478 000 -1 478 000 -1 666 000 12,7 % 12,7 %
Toimintakulut -235 664 000 -239 551 000 -243 736 000 3,4 % 1,7 %

Toimintakate 14 260 000 10 826 317 17 788 000 24,7 % 64,3 %

Rahoitustuotot ja -kulut 479 000 1 600 000 437 000 -8,8 % -72,7 %

Vuosikate 14 739 000 12 426 317 18 225 000 23,7 % 46,7 %

Poistot -14 949 000 -14 949 000 -18 435 000 23,3 % 23,3 %

Satunnaiset tuotot 0 0 0

Tilikauden tulos -210 000 -2 522 683 -210 000 0,0 % -91,7 %

Varausten ja rahastojen muutos 210 000 211 269 210 000 0,0 % -0,6 %

Tilikauden yli-/alijäämä 0 -2 311 414 0 -100,0 %
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Talousarvio 2022, ensihoito erikseen
sisältää Apuvälinekeskusliikelaitoksen

Alkuperäinen
TA 2021 sis.

Covid-ja
hoitovelan

purku

Muutettu TA
2021,

valtuusto
21.9.2021 TA 2022

Muutos %
alkup. TA22-

TA21

Muutos
%

muutettu
TA22-
TA21

Kuntamaksut 206 673 000 209 120 052 222 249 000 7,5 % 6,3 %
Myyntituotot 15 196 000 15 196 000 15 968 000 5,1 % 5,1 %
Maksutuotot 9 800 000 8 900 000 9 097 000 -7,2 % 2,2 %
Tuet ja avustukset 5 492 000 4 398 265 1 399 000 -74,5 % -68,2 %
Vuokratuotot 3 050 000 3 050 000 3 200 000 4,9 % 4,9 %
Muut tuotot 1 510 000 1 510 000 1 162 000 -23,0 % -23,0 %
Toimintatuotot 241 721 000 242 174 317 253 075 000 4,7 % 4,5 %

Palkat ja palkkiot -85 528 700 -85 528 700 -85 579 800 0,1 % 0,1 %
Henkilösivukulut -20 901 300 -20 901 300 -20 299 300 -2,9 % -2,9 %
Henk.men. korj.erät 1 257 000 1 257 000 1 362 100 8,4 % 8,4 %
Ulkopuoliset sairaalat -42 000 000 -47 000 000 -51 047 000 21,5 % 8,6 %
Palvelujen ostot -45 632 000 -45 100 000 -45 663 000 0,1 % 1,2 %
Aineet ja tarvikkeet -30 381 000 -29 800 000 -29 842 000 -1,8 % 0,1 %
Vuokrat -2 797 000 -2 797 000 -2 552 000 -8,8 % -8,8 %
Muut kulut -1 478 000 -1 478 000 -1 666 000 12,7 % 12,7 %
Toimintakulut -227 461 000 -231 348 000 -235 287 000 3,4 % 1,7 %

Toimintakate 14 260 000 10 826 317 17 788 000 24,7 % 64,3 %

Rahoitustuotot ja -kulut 479 000 1 600 000 437 000 -8,8 % -72,7 %

Vuosikate 14 739 000 12 426 317 18 225 000 23,7 % 46,7 %

Poistot -14 949 000 -14 949 000 -18 435 000 23,3 % 23,3 %

Satunnaiset tuotot 0 0 0

Tilikauden tulos -210 000 -2 522 683 -210 000 0,0 % -91,7 %

Varausten ja rahastojen muutos 210 000 211 269 210 000 0,0 % -0,6 %

Tilikauden yli-/alijäämä 0 -2 311 414 0 -100,0 %

TA 2021
yhteensä TA 2022

Muutos %
TA22-TA21

Ensihoito:
Kuntamaksut 8 203 000 8 449 000 3,0 %
Muut tuotot 0
Tuotot yhteensä 8 203 000 8 449 000 3,0 %

Palkat ja palkkiot -506 600 -476 000 -6,0 %
Henkilösivukulut -107 400 -97 900 -8,8 %
Henk.men.korj.erät 0 10 900
Palvelujen ostot -7 589 000 -7 886 000 3,9 %
Aineet ja tarvikkeet 0
Poistot 0
Kulut yhteensä -8 203 000 -8 449 000 3,0 %

Tilikauden tulos 0 0
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Talousarvio 2022, sairaanhoitopiiri yhteensä ilman Apuvälinekeskusliikelaitosta

Alkuperäinen
TA 2021 sis.

Covid-ja
hoitovelan

purku

Muutettu TA
2021, valtuusto

21.9.2021 TA 2022

Muutos %
alkup. TA22-

TA21

Muutos
%

muutettu
TA22-
TA21

Kuntamaksut 206 673 000 209 120 052 222 249 000 7,5 % 6,3 %
Myyntituotot 13 509 000 13 509 000 14 222 000 5,3 % 5,3 %
Maksutuotot 9 800 000 8 900 000 9 097 000 -7,2 % 2,2 %
Tuet ja avustukset 5 492 000 4 398 265 1 399 000 -74,5 % -68,2 %
Vuokratuotot 3 050 000 3 050 000 3 200 000 4,9 % 4,9 %
Muut tuotot 1 510 000 1 510 000 1 162 000 -23,0 % -23,0 %
Toimintatuotot 240 034 000 240 487 317 251 329 000 4,7 % 4,5 %

Palkat ja palkkiot -85 258 700 -85 258 700 -85 237 700 0,0 % 0,0 %
Henkilösivukulut -20 847 100 -20 847 100 -20 229 200 -3,0 % -3,0 %
Henk.men. korj.erät 1 257 000 1 257 000 1 362 100 8,4 % 8,4 %
Ulkopuoliset sairaalat -42 000 000 -47 000 000 -51 047 000 21,5 % 8,6 %
Palvelujen ostot -45 492 000 -44 960 000 -45 460 000 -0,1 % 1,1 %
Aineet ja tarvikkeet -28 801 000 -28 220 000 -28 150 000 -2,3 % -0,2 %
Vuokrat -2 783 000 -2 783 000 -2 538 000 -8,8 % -8,8 %
Muut kulut -1 465 000 -1 465 000 -1 652 000 12,8 % 12,8 %
Toimintakulut -225 389 800 -229 276 800 -232 951 800 3,4 % 1,6 %

Toimintakate 14 644 200 11 210 517 18 377 200 25,5 % 63,9 %

Rahoitustuotot ja -kulut 484 000 1 605 000 440 000 -9,1 % -72,6 %

Vuosikate 15 128 200 12 815 517 18 817 200 24,4 % 46,8 %

Poistot -13 249 000 -13 249 000 -16 785 000 26,7 % 26,7 %

Satunnaiset tuotot 0 0 0

Tilikauden tulos 1 879 200 -433 483 2 032 200 8,1 % -568,8 %

Varausten ja rahastojen muutos 210 000 211 269 210 000 0,0 % -0,6 %

Tilikauden yli-/alijäämä 2 089 200 -222 214 2 242 200 -1109,0 %

TA 2021
yhteensä TA 2022

Muutos %
TA22-TA21

Ensihoito:
Kuntamaksut 8 203 000 8 449 000 3,0 %
Muut tuotot 0
Tuotot yhteensä 8 203 000 8 449 000 3,0 %

Palkat ja palkkiot -506 600 -476 000 -6,0 %
Henkilösivukulut -107 400 -97 900 -8,8 %
Henk.men.korj.erät 0 10 900
Palvelujen ostot -7 589 000 -7 886 000 3,9 %
Aineet ja tarvikkeet 0
Poistot 0
Kulut yhteensä -8 203 000 -8 449 000 3,0 %

Tilikauden tulos 0 0
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Talousarvio 2022, Apuvälinekeskusliikelaitos

Tp 2020 Ta 2021 Ta 2022
Kuntamaksut
Myyntituotot 1 787 802 1 687 000 1 746 000
Sisäiset tuotot 2 100 279 2 289 200 2 442 200
Maksutuotot
Tuet ja avustukset 3 232
Vuokratuotot
Muut tuotot
Toimintatuotot 3 891 312 3 976 200 4 188 200

Palkat ja palkkiot -232 881 -270 000 -342 100
Henkilösivukulut -47 783 -54 200 -70 100
Henk.men. korj.erät 298
Palvelujen ostot (myös sisäiset) -414 877 -340 000 -403 000
Aineet ja tarvikkeet -1 567 729 -1 580 000 -1 692 000
Vuokrat -12 058 -14 000 -14 000
Muut kulut -13 889 -13 000 -14 000
Toimintakulut -2 288 917 -2 271 200 -2 535 200

Toimintakate 1 602 395 1 705 000 1 653 000

Rahoitustuotot ja -kulut -3 604 -5 000 -3 000

Vuosikate 1 598 791 1 700 000 1 650 000

Poistot -1 571 075 -1 700 000 -1 650 000

Tilikauden tulos 27 716 0 0
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6.3 Investointi- ja rahoitusosa 2022

Rahoituslaskelma 2022, sairaanhoitopiiri yhteensä

Toiminnan rahavirta
Vuosikate 18 225 000
Satunnaiset erät 0
Tulorahoituksen korjauserät 0 18 225 000

Investointien rahavirta
Käyttöomaisuusinvestoinnit -84 698 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin 0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 -84 698 000

Toiminnan ja investointien rahavirta -66 473 000

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset 0
Antolainasaamisten vähennykset 0 0

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 134 654 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 9 161 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 125 493 000

Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0
Vaihto-omaisuuden muutos 0
Saamisten muutos 0
Korottomien velkojen muutos 0 0

Rahoituksen rahavirta 125 493 000

Rahavarojen muutos 59 020 000
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Rahoituslaskelma 2021, ilman Apuvälinekeskusliikelaitosta

Toiminnan rahavirta
Vuosikate 18 817 200
Satunnaiset erät 0
Tulorahoituksen korjauserät 0 18 817 200

Investointien rahavirta
Käyttöomaisuusinvestoinnit -83 048 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin 0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 -83 048 000

Toiminnan ja investointien rahavirta -64 230 800

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset 0
Antolainasaamisten vähennykset 0 0

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 133 954 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 8 461 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 125 493 000

Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0
Vaihto-omaisuuden muutos 0
Saamisten muutos 0
Korottomien velkojen muutos 0 0

Rahoituksen rahavirta 125 493 000

Rahavarojen muutos 61 262 200
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6.3.1 Investointimenot ja -tulot sekä poistot ja lainoitus 2022

2022

Uuden sairaalan rakentamishanke
- Keskussairaalan tilaratkaisut/Allianssin TAS-vaihe 73 420
- Uuden sairaalan ICT -järjestelmät 350

Yhteensä 73 770

Yhteensä (sis. Pysäköintilaitoksen) 73 770
Lainanotto 133 000

2022
Rakentamishankkeet

- HML Osastojen suihkutilojen korjaukset 3-6 kerros 44010047 20
- HML Synnytyssalien sisäilmakorjaukset 44010071 150
- HML Puhtaan höyryn kehittimen uusinta 100
- HML viemärien korjaus 75
- HML C-rakennuksen vesikaton korjaus ja pellitykset 60
- HML Jäähdytyskompressorien sähkönsyötön jakaminen muuntajien M6 ja M9 kesken 60
- HML Lattiapinnoitteiden uusinta, K- ja P- kerrosten käytävät 50
- HML Virkistyspaikan kunnostus 50
- HML ICT konesalin jäähdytyskapasiteetin nosto 50
- RMK IV- konehuoneen saneeraus Röntgen siipi A-3 osa 44010111 400
- RMK Tavarahissin 5 uusinta 170
- RMK B-6 osan vainajien säilytystilojen muutostyö 150
- RMK Paloilmoitin järjestelmän saneeraus osoitteelliseksi järjestelmäksi 100
- RMK kutsujärjestelmän saneeraus 3 krs 80
- RMK Viemärien pinnoitus 60
- RMK Sähkönjakelun muuntajien uusinta 50
- RMK Hemodialyysiosaston perustamisen aiheuttamat muutostyöt 50
- RMK IV- konehuoneen saneeraus poliklinikka siipi A-4 osa
- RMK Tavarahissin 6 uusinta
- RMK kutsujärjestelmän saneeraus 4 krs
- RMK 2. kerros osaston saneeraus 44010080
- RMK Tavarahissin 7 uusinta
- RMK 5. kerros saneeraus
- RMK kutsujärjestelmän saneeraus 1 krs

Laitehankintoihin liittyvät rakentamishankkeet 310
- HML: Röntgen Lpv/ERCP laitehankinnan vaatimat tilamuutostyöt 100
- HML: Hammaskartiokeila-CT-laitehankinnan vaatimat tilamuutostyöt 40
- RMK: Natiivikuvauslaite 4:n uusinnan aiheuttamat tilamuutostyöt 75
- RMK:  CT-laitehankinnan vaatimat tilamuutostyöt
- RMK: Natiivikuvauslaite 6:n uusinnan aiheuttamat tilamuutostyöt 75
- Muut laitehankintoihin liittyvät tilamuutostyöt 20

Rakentamishankkeet yhteensä 1 985

Korjaus- ja muutostyöt
Hämeenlinnan yksikkö 465
Riihimäen yksikkö 285

Laitehankinnat (esim. röntgen- ja valvontalaitteet) 1 280
Irtaimistohankinnat 1 247

2 616
Osakkeiden osto 1 200
Maankäyttösopimus

200
INVESTOINTIMENOT 9 278

POISTOT 16 785

LAINAT
Lainojen lyhennykset 8 461
Lainanotto 954

APUVÄLINEKESKUSLIIKELAITOS
Irtaimistohankinnat 1 650
Lainojen lyhennykset 700
Poistot 1 650
Lainanotto 700

Muut investoinnit

Investointi-
kohde

ATK-järjestelmät

 - Pysäköintilaitos
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 6.3.2 Rakentamishankkeiden 2022 - 2025 perustelut

1. Keskussairaalan tilaratkaisut, Ahveniston Sairaala: 44010051

Keskussairaalan talousrakennuksen tilat on suunniteltu 1970-luvun alkupuolella ja otettu käyttöön
1975. Vastaavasti myös potilaiden hoitoon liittyvät tilat on suunniteltu samoihin aikoihin ja otettu
käyttöön 1979. Talousrakennus on peruskorjattu, mutta potilaiden hoitotilojen osalta korjausaste on
pieni.

Keskussairaalan kiinteistöjen kuntokartoitus on suoritettu 2013 – 2014 ja suunnittelua on hanke-
suunnitelmalla. Hankesuunnitelman perusteella on päädytty sairaalan oman tontin Ahvenistontien
puoleiselle reunalle sijoitettavan uuden sairaalan suunnitteluun. Sairaalan suunnittelua on jatkettu
2018 perustetun Allianssin kehitysvaiheena.

Allianssi työskentelee kahdessa vaiheessa, jotka ovat kehitys- ja toteutusvaihe. Konseptin valinnan
(lokakuu 2018) jälkeen kehitysvaiheessa siirryttiin yleissuunnitteluvaiheeseen, joka kestää noin
vuoden. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin valtuusto on päättänyt toteutusvaiheeseen siirtymisestä
vuonna 2020. Rakentamisen on alkanut vuonna 2021 ja sen arvioidaan kestävän siten, että toimin-
not saadaan siirrettyä uuteen sairaalaan vuoden 2026 aikana.

2. HML Osastojen suihkutilojen korjaukset 3-6 kerros, investointikohde: 44010047

Tilatyöryhmässä 30.8.2016 on päätetty, että osastojen suihkutilat (n. 40 kpl:tta) uusitaan. Projekti on
alkanut 2017 aikana ja jatkuu tarpeellisin osin vuonna 2022 jolloin se saadaan päätökseen. Vuoden
2022 aikana saneerataan viimeiset 4 kylpyhuonetta. Projekti on viivästynyt Koronapandemian ai-
heuttaman poikkeustilanteen johdosta.

3. HML Synnytyssalien sisäilmakorjaukset, investointikohde: 44010071

Saneeraus koostuu ulkoseinärakenteiden tiivistämisestä, vanhojen villa-alakattojen vaihdosta ja va-
laistuksen ja ilmanvaihdon päätelaitteiden uusimisesta, paloilmoitin järjestelmäuusinnasta, hoitaja-
kutsujärjestelmän uusinnasta sekä lattian eristämisestä funktionaalisella kalvolla.

Työt on aloitettu vuonna 2018 toteuttamalla korjaukset vaiheistaen neljässä osassa, siten että toi-
minta pystyi osastolla keskeytyksettä jatkumaan. 2022 aikana toteutetaan sellaiset työt joita ei vai-
heistuksen aikana ollut mahdollista toteuttaa. Projekti on viivästynyt Koronapandemian aiheuttaman
poikkeustilanteen johdosta.

4. HML Puhtaan höyryn kehittimen uusinta

Puhtaan höyryn kehittimessä on ollut toimintahäiriöitä. Pahimmillaan höyrynkehittimen toimintahäi-
riöt saattavat vaarantaa välinehuollon toiminnan ja siten vaikuttaa myös esimerkiksi leikkaustoimin-
taan. Investointi vaatii tarkkaa suunnittelua ja parhaimmillaan höyryn kehitin olisi sijoitettuna uuteen
tilaan. Mikäli päädytään sijoittamaan vanhan paikalle, syntyy merkittävä toiminnallinen haitta höyryn
käytön teollisen höyryn käytön johdosta. Investoinnin suunnittelu tarkentuu vuoden 2021 aikana.

5. HML viemärien korjaus

HML- yksikön viemäreiden elinkaari on loppuvaiheillaan. Ajoittain tapahtuu yksittäisiä viemärivauri-
oita, jotka aiheuttavat haittaa toiminnalle. Vauriot ovat olleet yksittäisiä ja paikallisia. Investoinnilla
pyritään pinnoittamaan tai uusimaan paikallisia viemärikohtia sellaisissa kohteissa, joissa huono
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kunto havaitaan ja sitä voidaan ennen vaurioitumista parantaa. Suurta linjasaneerausta ei ole tar-
koitus tehdä, sillä tällainen vaatisi toiminnalle väistötiloja, joita ei ole käytettävissä, eikä olisi perus-
teltua Ahveniston sairaalan rakentamisen johdosta.

6. HML C-rakennuksen vesikaton korjaus ja pellitykset

C-rakennuksen käyttöä jatketaan Assi-sairaalan valmistumisen jälkeen. Vesikaton osalta on tehtävä
saneeraustöitä, jotta käyttöä voi jatkaa. Myös tekninen käyttöikä on saavutettu. Saneeraustyöhön
varaudutaan 2022 talonrakennus investointibudjetissa.

7. HML Jäähdytyskompressorien sähkönsyötön jakaminen muuntajien M6 ja M9 kesken

HML-yksikön jäähdytyskompressorien sähkönsyöttö on järjestetty yhden muuntajan M9 kautta. Sai-
raalan kesäkuukausien aikainen jäähdytystarve on kasvanut edellisiin vuosiin verrattuna. Maksimaa-
linen jäähdytyslaitteiston kuormitus lisää kuuman sään vaikutuksia jäähdytyslaitteiston sähkönsyöt-
töjärjestelmille. Investoinnin tarkoituksena on estää jäähdytyslaitoksen muuntajan M9 ylikuumene-
minen pitkäkestoisten helteisten ja kuumien säätilojen vallitessa. Lisäksi investoinnilla saadaan käyt-
tövarmuutta lisättyä kaikissa olosuhteissa, sillä jäähdytyskompressorien sähkönsyöttö saadaan ha-
jautettua nykyistä paremmin.

8. HML Lattiapinnoitteiden uusinta, K- ja P- kerrosten käytävät

C, D ja F rakennusosien pohjien pettämistä on havaittu ja sitä kautta on tullut esiin korjaustarvetta
K- ja P- kerrosten käytäväosuuksien lattiapinnoitteiden osalta. Investoinnissa uusitaan tarpeelliset
osiot K- ja P- kerrosten käytävien lattiapinnoitteesta siten, että lattioiden elinkaari saadaan riittämään
ja palvelemaan toimintaa kaikilta osin Ahveniston Sairaalan valmistumiseen saakka.

9. HML Virkistyspaikan kunnostus

Suvirannan virkistyspaikan kunnostaminen erillisen suunnitelman mukaan tarvittaessa. Vaatii erilli-
sen päätöksen virkistyspaikan käyttötarkoituksesta ja käytön jatkamisesta virkistystarkoituksiin, en-
nen mahdollisen kunnostussuunnittelun aloittamista ja mahdollisten muutostöiden toteuttamista.

10. HML ICT konesalin jäähdytyskapasiteetin nosto

Konesali 3:ssa nousee kesäisin parhaillaan lämpötila noin 30 asteeseen. Lämpötila on vaaraksi lait-
teiden kestävyydelle. Tulevaisuudessa konesaliin on tulossa lisää lämpökuormaa.

Investointi sisältää uuden suunnitelman mukaisen jäähdytyskoneen asennuksineen.

11. RMK IV-konehuoneen saneeraus Röntgen-siipi A3 osa, investointikohde: 44010111

IV-laitteisto on vanhaa alkuperäistä tekniikkaa, joka on elinkaarensa päässä. Tiloilla on lisääntyvä
jäähdytystarve. Lisäksi uudella laitteistolla voidaan parantaa energiatehokkuutta ja vähentää huk-
kaa.

Investointi sisältää tarpeelliset IV-kanavamuutokset, uudet IV-laitteistot ja tarvittavat järjestelmät
energiatehokkuuden parantamisseksi. Investoinnin suunnittelu on käynnistetty vuoden 2019 aikana,
projekti kilpailutetaan vuonna 2021 ja toteutetaan vuonna 2022. Projekti on viivästynyt Koronapan-
demian aiheuttaman poikkeustilanteen johdosta.
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12. RMK Tavarahissin 5 uusinta

RMK-yksikön aulatilojen tavarahissien ohjausjärjestelmä ja mekaniikka ovat käyttöikänsä lopussa.
Ohjauselektroniikkaan ei ole saatavilla varaosia (tavarahissi 7 oli keväällä 2020 viikon pois käytöstä
ja se saatiin käyttöön aikaisemmin kunnostetun tavarahissi 8 vanhoilla osilla). Koska myös meka-
niikka (johteet ja korien mekaaniset osat) ovat käyttöikänsä lopussa on tavarahissien uusiminen pe-
rusteltua.

Tavarahissejä 5 ja 6 käytetään tavaran siirtoihin ja potilasosastojen ruokavaunujen siirtoon. Ne ovat
myös ainoat inva-hissit rakennuksen A1-osalla (7 kerrosta + 2 kellarikerrosta), joten ne ovat myös
asiakaskäytössä. Tavarahissiä 7 käytetään potilashissinä sekä vainajien siirtoon potilasosastoilta.
Tavarahissi 7 on käytännössä mahdollista ottaa eristyshissiksi myös esim. pandemia-aikoina.

Suurin osa RMK-yksikön tavara- ja potilaskuljetuksista kulkee tavarahissien 5-7 kautta ja niiden häi-
riötön käyttö on välttämätöntä sairaalan toiminnalle. Tavarahissien uusintaa on kaavailtu vuosille
2021-2023 vuosi / hissi aikataululla (hissi 5 – 2022, hissi 6 -2023, hissi 7 – 2024). Projekti on viiväs-
tynyt Koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen johdosta.

Hissien uusinta ei aiheuta merkittävää haittaa sairaalan toiminnalle, yhden hissin uusinnan aikana
on aina käytössä kaksi muuta tavarahissiä. Aikaisemmissa modernisoinneissa on varauduttu uusiin
hisseihin sähkönsyötön osalta, joten muita kuluja ei synny merkittävissä määrin hissien uusinnasta.

13. RMK B-6 osan vainajien säilytystilojen muutostyö

Sairaanhoitopiirin omaa toimintaa on vainajien säilytys, jonne tulee vainajia myös sairaalaan ulko-
puolelta (kotoa, laitoksista ja onnettomuuksista). Vuodessa vainajia on 650-700. Lääketieteelliset
avaukset (noin 65 vuodessa) tehdään obduktioyksikössä, mutta oikeuslääketieteelliset avaukset
(noin 170) toteutetaan Helsingissä. Vainaja laitetaan arkkuun ja siirretään seurakunnan kylmiöön
usein omaisten läsnä ollessa.

RMK-yksikön vainajien säilytystilat ovat alkuperäisessä kunnossaan ja elinkaarensa päässä, sekä
kapasiteetiltaan vajaa (15 vainajapaikkaa, ei pakastimia). Investoinnilla uusitaan ja laajennetaan säi-
lytystilat nykyisten ja tulevaisuuden tarpeita vastaaviksi.

14. RMK paloilmoitin järjestelmän saneeraus osoitteelliseksi järjestelmäksi

Paloilmoittimen saneeraus osoitteelliseksi on aloitettu 2016 A1 osan 1 kerroksen saneerauksen yh-
teydessä. Muutostyö on edennyt rakentamishankkeiden mukaisesti niin että noin 45 % järjestel-
mästä on muutettu osoitteelliseksi. Tarkoitus on saada tämä hanke valmiiksi kattamaan koko kiin-
teistö. Järjestelmän saneeraamaton osa on 30 vuotta vanha ja varaosien saanti on haasteellista.
Uusi järjestelmä parantaa merkittävästi paloturvallisuutta. Projekti on viivästynyt Koronapandemian
aiheuttaman poikkeustilanteen johdosta.

15. RMK kutsujärjestelmän saneeraus 3 krs

Hoitajakutsujärjestelmä on yksi tärkeimmistä potilasturvallisuusjärjestelmistä. Nykyinen järjestelmä
on yli 30 vuotta vanha ja siihen ei ole saanut uusia varaosia enää yli 5 vuoteen. Järjestelmän luotet-
tavuus heikkenee sen vanhetessa. Järjestelmä on elinkaarensa päässä. Järjestelmä kattaa 3 vuo-
deosastoa (kerrokset 3-5) ja poliklinikkatilat. Tarkoitus olisi saneeraa yksi kohde vuodessa aloittaen
kerroksen 3 järjestelmästä.
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Hanke toteutetaan vuosien 2021 - 2024 aikana.

Tärkeän järjestelmän ylläpito on haastavaa ja sen epäluotettava toiminta saattaa aiheuttaa merkit-
tävää riskiä potilasturvallisuudelle.

16. RMK viemärien pinnoitus

Rakennuksen pääviemäri 00-kerroksen lattiapinnan alapuolella, viemäri on suurimmalta osin pinnoi-
tettu. Pinnoitus puuttuu noin 40 metrin matkalta. Viemärin pinnoitustyö ei häiritse sairaalan toimintaa,
mutta sen rikkoontumisesta sairaalan toiminta häiriintyy. Ajankohta kesällä 2022 mahdollisten sul-
kujen aikakana, jolloin viemärin käyttö on vähäistä. Työn aikana myös selvitetään mahdolliset tar-
peet pinnoitukselle muidenkin rakennuksen alla olevien viemärien osalta, joiden korjaus ja tarkempi
tutkiminen muuna aikana on haasteellista.

17. RMK Sähkönjakelun muuntajien uusinta

RMK-yksikön 20 kV sähkönsyötön muuntajien (2 kpl) tavanomaisessa kunnonvalvonnassa on ha-
vaittu muuntajaöljyjärjestelmän happamoitumista. Öljyt on mahdollista vaihtaa tai uusia muuntaja-
järjestelmät. Kustannusarvioselvityksen perusteella pelkästään öljyihin keskittyvien korjaavien toi-
menpiteiden kustannusarvio oli noin 18 000 €. Tämä ei kuitenkaan täysin poistaisi kunnonvalvon-
nassa havaittua ongelmaa.

Lisäksi muuntajat ovat yli 50 vuotta vanhoja ja näiden uusinnan kustannusarvio on noin 50 000 €.

Investoinnilla on järkevää uusia ikääntyneet muuntaja, jolloin myös muuntajakapasiteettia voidaan
nykyisestä nostaa (700 kVA => 1000 kVA), jolloin järjestelmä palvelee pitkäkestoisemmin ja parem-
min tarkoitustaan.

18. RMK Hemodialyysiosaston perustamisen aiheuttamat muutostyöt

RMK-yksikössä ei ole ollut hemodialyysiosastoa. Selvitykset RMK-yksikköön sijoittuvan satelliitti-he-
modialyysiosaston perustamisesta on aloitettu. Mikäli hanke toteutetaan, aiheutuu muutostyökus-
tannuksia tarpeellisten hoitopaikkojen, eristystilojen ja muiden tilojen osalta.

19. RMK IV-konehuoneen saneeraus Poliklinikka-siipi A4 osa

IV-laitteisto on vanhaa alkuperäistä tekniikkaa, joka on elinkaarensa päässä. Tiloilla on lisääntyvä
jäähdytystarve. Lisäksi uudella laitteistolla voidaan parantaa energiatehokkuutta ja vähentää huk-
kaa.

Investointi sisältää tarpeelliset IV-kanavamuutokset, uudet IV-laitteistot ja tarvittavat järjestelmät
energiatehokkuuden parantamiseksi.

20. RMK Tavarahissin 6 uusinta

RMK-yksikön aulatilojen tavarahissien ohjausjärjestelmä ja mekaniikka ovat käyttöikänsä lopussa.
Ohjauselektroniikkaan ei ole saatavilla varaosia (tavarahissi 7 oli keväällä 2020 viikon pois käytöstä
ja se saatiin käyttöön aikaisemmin kunnostetun tavarahissi 8 vanhoilla osilla). Koska myös meka-
niikka (johteet ja korien mekaaniset osat) ovat käyttöikänsä lopussa on tavarahissien uusiminen pe-
rusteltua.
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Tavarahissejä 5 ja 6 käytetään tavaran siirtoihin ja potilasosastojen ruokavaunujen siirtoon. Ne ovat
myös ainoat inva-hissit rakennuksen A1-osalla (7 kerrosta + 2 kellarikerrosta), joten ne ovat myös
asiakaskäytössä.

Tavarahissiä 7 käytetään potilashissinä sekä vainajien siirtoon potilasosastoilta. Tavarahissi 7 on
käytännössä mahdollista ottaa eristyshissiksi myös esim. pandemia-aikoina.

Suurin osa RMK-yksikön tavara- ja potilaskuljetuksista kulkee tavarahissien 5-7 kautta ja niiden häi-
riötön käyttö on välttämätöntä sairaalan toiminnalle. Tavarahissien uusintaa on kaavailtu vuosille
2021-2023 vuosi / hissi aikataululla (hissi 5 – 2022, hissi 6 -2023, hissi 7 – 2024). Projekti on viiväs-
tynyt Koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen johdosta.

Hissien uusinta ei aiheuta merkittävää haittaa sairaalan toiminnalle, yhden hissin uusinnan aikana
on aina käytössä kaksi muuta tavarahissiä. Aikaisemmissa modernisoinneissa on varauduttu uusiin
hisseihin sähkönsyötön osalta, joten muita kuluja ei synny merkittävissä määrin hissien uusinnasta.

21. RMK kutsujärjestelmän saneeraus 4 krs

Hoitajakutsujärjestelmä on yksi tärkeimmistä potilasturvallisuusjärjestelmistä. Nykyinen järjestelmä
on yli 30 vuotta vanha ja siihen ei ole saanut uusia varaosia enää yli 5 vuoteen. Järjestelmän luotet-
tavuus heikkenee sen vanhetessa. Järjestelmä on elinkaarensa päässä. Järjestelmä kattaa 3 vuo-
deosastoa (kerrokset 3-5) ja poliklinikkatilat. Tarkoitus olisi saneeraa yksi kohde vuodessa aloittaen
kerroksen 3 järjestelmästä.

Hanke toteutetaan vuosien 2021 - 2024 aikana.

Tärkeän järjestelmän ylläpito on haastavaa ja sen epäluotettava toiminta saattaa aiheuttaa merkit-
tävää riskiä potilasturvallisuudelle.

22. RMK 2. kerros osaston saneeraus, investointikohde: 44010080

2-kerroksen tiloille on suunniteltu peruskorjaustasoista remonttia (viemärit, sähköt, sairaalakaasut,
ilmanvaihto, hoitajakutsu, sprinklerilaitteisto) vuoden 2018 aikana. Tilojen käyttötarkoitus kuitenkin
on muuttunut. Ennen remontin aloitusta 2-kerroksen tuleva käyttötarkoitus selvitetään ja tuleva käyt-
tötarkoitus huomioidaan remontin sisällössä ja lopullisessa suunnittelussa.

23. RMK Tavarahissin 7 uusinta

RMK-yksikön aulatilojen tavarahissien ohjausjärjestelmä ja mekaniikka ovat käyttöikänsä lopussa.
Ohjauselektroniikkaan ei ole saatavilla varaosia (tavarahissi 7 oli keväällä 2020 viikon pois käytöstä
ja se saatiin käyttöön aikaisemmin kunnostetun tavarahissi 8 vanhoilla osilla). Koska myös meka-
niikka (johteet ja korien mekaaniset osat) ovat käyttöikänsä lopussa on tavarahissien uusiminen pe-
rusteltua.

Tavarahissejä 5 ja 6 käytetään tavaran siirtoihin ja potilasosastojen ruokavaunujen siirtoon. Ne ovat
myös ainoat inva-hissit rakennuksen A1-osalla (7 kerrosta + 2 kellarikerrosta), joten ne ovat myös
asiakaskäytössä
Tavarahissiä 7 käytetään potilashissinä sekä vainajien siirtoon potilasosastoilta. Tavarahissi 7 on
käytännössä mahdollista ottaa eristyshissiksi myös esim. pandemia-aikoina.

Suurin osa RMK-yksikön tavara- ja potilaskuljetuksista kulkee tavarahissien 5-7 kautta ja niiden häi-
riötön käyttö on välttämätöntä sairaalan toiminnalle. Tavarahissien uusintaa on kaavailtu vuosille
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2021-2023 vuosi / hissi aikataululla (hissi 5 – 2022, hissi 6 -2023, hissi 7 – 2024). Projekti on viiväs-
tynyt Koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen johdosta.

Hissien uusinta ei aiheuta merkittävää haittaa sairaalan toiminnalle, yhden hissin uusinnan aikana
on aina käytössä kaksi muuta tavarahissiä. Aikaisemmissa modernisoinneissa on varauduttu uusiin
hisseihin sähkönsyötön osalta, joten muita kuluja ei synny merkittävissä määrin hissien uusinnasta.

24. RMK 5. kerros saneeraus

5-kerroksen tiloille on alustavasti suunniteltu peruskorjaustasoista remonttia (vesi-, viemäri-, lämmi-
tys-, ilmanvaihto-, sähkö-, sprinkleri- ja pintamateriaalien uusinnat sekä mahdollisten sairaalakaasu-
jen ja hoitajakutsujen uusinnat). Ennen remontin aloitusta kerroksen tuleva käyttötarkoitus selvite-
tään ja se huomioidaan remontin sisällössä ja lopullisessa suunnittelussa.

25. RMK kutsujärjestelmän saneeraus 1 krs

Hoitajakutsujärjestelmä on yksi tärkeimmistä potilasturvallisuusjärjestelmistä. Nykyinen järjestelmä
on yli 30 vuotta vanha ja siihen ei ole saanut uusia varaosia enää yli 5 vuoteen. Järjestelmän luotet-
tavuus heikkenee sen vanhetessa. Järjestelmä on elinkaarensa päässä. Järjestelmä kattaa 3 vuo-
deosastoa (kerrokset 3-5) ja poliklinikkatilat. Tarkoitus olisi saneeraa yksi kohde vuodessa aloittaen
kerroksen 3 järjestelmästä.

Hanke toteutetaan vuosien 2021 - 2024 aikana.

Tärkeän järjestelmän ylläpito on haastavaa ja sen epäluotettava toiminta saattaa aiheuttaa merkit-
tävää riskiä potilasturvallisuudelle.

26. Laitehankintoihin liittyvät rakentamishankkeet

Sairaanhoidollisissa toimissa käytettävä sairaanhoidollinen laitteisto uusiutuu jatkuvasti. Uusilla lait-
teilla korvataan käyttöikänsä päättäviä vanhoja laitteita. Lisäksi kokonaan uutta laitteistoa otetaan
sairaalassa käyttöön. Osa laitehankinnoista vaativat tilamuutoksia, kytkentöjä tai muuten rakennus-
, sähkö-, LVI- tai lääkintätekniikkaan vaativia töitä.

Esimerkiksi kuvantamisen osalta, jo nykyiset tilojen rakenteet pääosin voidaan säilyttää säteilysuo-
jauksien osalta, sillä nämä pääosin ovat hyväkuntoisia, näin ollen suuria rakenteellisia muutoksia ei
tavinne tehdä. Kuvaushuoneiden välittömässä läheisyydessä on esim. LVI- ja sähköteknisiä tiloja,
joiden suhteen tyypillisesti tulee tehdä muutoksia nykyisiin ratkaisuihin, mutta kuitenkin täysuusin-
noilta useimmiten välttyen.

Vuosien 2022-2025 aikana uusittavat kuvauslaitteet ovat elinkaarensa päässä. Näiden uusinnan yh-
teydessä selvitetään mahdollisuudet siirtää uudet laitteet Assi-sairaalan käyttöön, kun toiminnot siir-
tyvät uuteen sairaalaan vuonna 2026.
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6.5 Kuntamaksut

6.5.1 Kuntamaksut vuonna 2022, ilman ensihoitoa, poistosuunnitelman muutosta vuodelle 2022
ja Koivikko-kodin kuntamaksuja

6.5.2 Kuntamaksujen vertailu 2021 – 2022, ilman ensihoitoa, poistosuunnitelman muutosta vuo-
delle 2022 ja Koivikko-kodin kuntamaksuja

Keskus- Ulkopuol. Jäsen- Tasaus-
sairaala sairaalat maksu maksu Yhteensä

Forssa 9 120 000 5 532 000 443 000 173 000 15 268 000
Humppila 1 060 000 538 000 57 000 65 000 1 720 000
Jokioinen 2 726 000 1 621 000 134 000 100 000 4 581 000
Tammela 3 066 000 1 787 000 159 000 103 000 5 115 000
Ypäjä 967 000 716 000 61 000 69 000 1 813 000
Forssan seutu 16 939 000 10 194 000 854 000 510 000 28 497 000

Hattula 9 331 000 2 096 000 248 000 202 000 11 877 000
Hämeenlinna 76 772 000 18 820 000 1 790 000 -408 000 96 974 000
Janakkala 16 109 000 5 081 000 428 000 -211 000 21 407 000
Hämeenlinnan seutu 102 212 000 25 997 000 2 466 000 -417 000 130 258 000

Hausjärvi 7 816 000 2 717 000 216 000 35 000 10 784 000
Loppi 7 847 000 2 384 000 207 000 -53 000 10 385 000
Riihimäki 28 088 000 8 208 000 757 000 -75 000 36 978 000
Riihimäen seutu 43 751 000 13 309 000 1 180 000 -93 000 58 147 000

YHTEENSÄ 162 902 000 49 500 000 4 500 000 0 216 902 000

Lisäksi Hämeenlinnalta laskutetaan jätevesimaksua 100 000 euroa.

Alkup. kuntamaksut Kuntamaksut
2021 2022 euroa %

Forssa 13 824 000 15 268 000 1 444 000 10,45
Humppila 1 600 000 1 720 000 120 000 7,50
Jokioinen 4 065 000 4 581 000 516 000 12,69
Tammela 4 900 000 5 115 000 215 000 4,39
Ypäjä 1 716 000 1 813 000 97 000 5,65
Forssan seutu 26 105 000 28 497 000 2 392 000 9,16

Hattula 11 270 000 11 877 000 607 000 5,39
Hämeenlinna 93 133 000 96 974 000 3 841 000 4,12
Janakkala 20 208 000 21 407 000 1 199 000 5,93
Hämeenlinnan seutu 124 611 000 130 258 000 5 647 000 4,53

Hausjärvi 10 487 000 10 784 000 297 000 2,83
Loppi 9 726 000 10 385 000 659 000 6,78
Riihimäki 35 644 000 36 978 000 1 334 000 3,74
Riihimäen seutu 55 857 000 58 147 000 2 290 000 4,10

YHTEENSÄ 206 573 000 216 902 000 10 329 000 5,00

Lisäksi Hämeenlinnalta laskutetaan jätevesimaksua 100 000 euroa.

Muutos 2022/2021
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6.5.3 Kuntamaksujen vertailu 2021- 2022 ilman ensihoitoa ja Koivikko-kodin kuntamaksuja, sisäl-
täen poistosuunnitelman muutoksen vuodelle 2022

6.5.4 Ensihoidon kuntamaksut 2022

Kuntamaksut Kuntamaksut Muutos 2022/2021 Poistosuun. Kokonaismuutos
2021 2022 euroa % muutos 2022/2021 euroa

Forssa 13 824 000 15 268 000 1 444 000 10,45 207 000 11,94
Humppila 1 600 000 1 720 000 120 000 7,50 24 000 9,00
Jokioinen 4 065 000 4 581 000 516 000 12,69 62 000 14,22
Tammela 4 900 000 5 115 000 215 000 4,39 70 000 5,82
Ypäjä 1 716 000 1 813 000 97 000 5,65 22 000 6,93
Forssan seutu 26 105 000 28 497 000 2 392 000 9,16 385 000 10,64

Hattula 11 270 000 11 877 000 607 000 5,39 212 000 7,27
Hämeenlinna 93 133 000 96 974 000 3 841 000 4,12 1 743 000 6,00
Janakkala 20 208 000 21 407 000 1 199 000 5,93 366 000 7,74
Hämeenlinnan seutu 124 611 000 130 258 000 5 647 000 4,53 2 321 000 6,39

Hausjärvi 10 487 000 10 784 000 297 000 2,83 178 000 4,53
Loppi 9 726 000 10 385 000 659 000 6,78 178 000 8,61
Riihimäki 35 644 000 36 978 000 1 334 000 3,74 638 000 5,53
Riihimäen seutu 55 857 000 58 147 000 2 290 000 4,10 994 000 5,88

YHTEENSÄ 206 573 000 216 902 000 10 329 000 5,00 3 700 000 6,79

Lisäksi Hämeenlinnalta laskutetaan jätevesimaksua 100 000 euroa.

2021 2022 euroa %

Forssa 808 000 832 000 24 000 2,97
Humppila 105 000 108 000 3 000 2,86
Jokioinen 243 000 251 000 8 000 3,29
Tammela 289 000 298 000 9 000 3,11
Ypäjä 111 000 115 000 4 000 3,60
Forssan seutu 1 556 000 1 604 000 48 000 3,08

Hattula 452 000 465 000 13 000 2,88
Hämeenlinna 3 262 000 3 360 000 98 000 3,00
Janakkala 781 000 804 000 23 000 2,94
Hämeenlinnan seutu 4 495 000 4 629 000 134 000 2,98

Hausjärvi 393 000 405 000 12 000 3,05
Loppi 378 000 389 000 11 000 2,91
Riihimäki 1 381 000 1 422 000 41 000 2,97
Riihimäen seutu 2 152 000 2 216 000 64 000 2,97

YHTEENSÄ 8 203 000 8 449 000 246 000 3,00

Muutos 2022/2021
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6.5.5 Kuntamaksut 2022, Koivikko-koti

Kuntamaksut
2022

Forssa 40 000
Humppila 6 500
Jokioinen 15 500
Tammela 18 500
Ypäjä 6 500
Forssan seutu 87 000

Hattula 90 000
Hämeenlinna 1 000 000
Janakkala 100 000
Hämeenlinnan seutu 1 190 000

Hausjärvi 25 000
Loppi 25 000
Riihimäki 220 000
Riihimäen seutu 270 000

YHTEENSÄ 1 547 000
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7 Kanta-Hämeen apuvälinekeskusliikelaitos

Kanta-Hämeen apuvälinekeskusliikelaitos on kunnallinen liikelaitos, joka
on osa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän organisaatiota.
Liikelaitos tarjoaa tuottamiaan palveluja sairaanhoitopiirin sosiaali- ja ter-
veydenhuollon toimintayksiköille lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinei-
den osalta sekä kunnille vammaispalvelujen apuvälineiden (hissit, kat-
tonostimet ja kuulovammaisten hälytysjärjestelmät) osalta.

7.1 Apuvälinekeskusliikelaitoksen toimintasuunnitelma 2022

Asiakkaat – laadukas hoito -  sinua kuunnellen

SHP Strategi-
nen tavoite ja
keskeiset osa-
alueet

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

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

 Apuvälinekeskusliikelaitosta koskevan selvityksen pohjalta esitettyjen
toimenpiteiden toteuttaminen

 Hyvinvointialueeseen liittyvän valmistelun tekeminen
 Effector -tietojärjestelmän kehittäminen apuvälinepalveluissa
 Intran sisällön kehittäminen apuvälipalveluissa

Seuranta- mit-
tarit

 Apuvälinekeskusliikelaitoksen selvitykseen perustuvien toimenpiteiden
toteutuminen

 Hyvinvointialueeseen liittyvät tarvittavat valmistelut on tehty
 Mahdollisten Effector-tietojärjestelmän kehittämistoimien toteutuminen
 Intran sisältöä kehitetty niin, että se antaa monipuoliset ja riittävät tiedot

apuvälinekeskusliikelaitoksen toiminnasta
 Asiakaspalaute

Sairaanhoitopiiri strategia päivitetään vuodenvaihteessa 2021-2022. Tarkemmat
tavoitteet ja mittarit määritetään strategiatyön edetessä
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Henkilöstö – palkitseva työ

SHP Strategi-
nen tavoite ja
keskeiset osa-
alueet

Houkutteleva ja arvostava työyhteisö, jossa osaajat voivat vaikuttaa
työnsä sisältöön

- Matala hierarkia
- Oman työn kehittäminen ja jatkuva oppinen
- Elämän ja työn yhteensovittaminen joustavasti
- Arvostava työyhteisö

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

 Osaamisen kehittäminen, koulutukset sekä hyödyllisen koulutustarjon-
nan seuranta

 Työn tekemisen kohdentuminen oikeille osaajille (apuvälineasiantuntija
versus apuvälinepalvelulogistikko) vähentää työn kuormittavuutta ja pa-
rantaa työhyvinvointia.

 Toimivien sijaisjärjestelyjen mahdollistuminen
 Etätyön kehittäminen apuvälinepalveluissa

Seuranta- mit-
tarit

 Kehityskeskustelujen toteutuminen
 Mahdollisuus osallistua ulkopuolisiin koulutuksiin ja koulutusten määrä
 Sijaistusten määrät (myös apuvälinepalvelulogistikko)
 Etätyön määrä

Sairaanhoitopiiri strategia päivitetään vuodenvaihteessa 2021-2022. Tarkemmat
tavoitteet ja mittarit määritetään strategiatyön edetessä

Kumppanuudet – yhdessä arvoa asiakkaalle

SHP Strategi-
nen tavoite

Kumppanuuksien ja verkoston avulla varmistamme strategisten tavoittei-
den saavuttamisen

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

 Yhteistyön kehittäminen (mm. apuvälineprosessit, luovutusperusteet,
MDR-asetus) alueen terveyskeskusten apuvälineyksiköiden ja Erva-alu-
een apuvälinekeskusten (Tays, E-Pshp) kanssa. Yhteistyö sosiaalitoi-
mien kanssa.

 Kumppanuuskysely terveyskeskusten apuvälineyksiköille ja kuntien sosi-
aalitoimille

 Opintokäynnit muissa apuvälineyksiköissä esim. Satakunnan apuväli-
nekeskus, Pirkanmaan apuvälinekeskus

Seuranta- mit-
tarit

 Yhteistyökokousten määrä
 Asiakaspalaute
 Kumppanuuskyselyn toteuttaminen
 Opintokäyntien määrä

Sairaanhoitopiiri strategia päivitetään vuodenvaihteessa 2021-2022. Tarkemmat
tavoitteet ja mittarit määritetään strategiatyön edetessä

Valtuusto 14.12.2021 § 56 Liite 3



77(88)

Sijoitus terveyteen

SHP Strategi-
nen tavoite ja
keskeiset osa-
alueet

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

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

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

 Erva-alueen hankintayhteistyöhön osallistuminen apuvälinehankinnoissa
 Tehtyjen hankintasopimusten toteutumisen seuranta

Seuranta- mit-
tarit

 Talousarvion toteuman seuranta
 Erva-yhteishankintojen toteutumisen määrä
 Hankintasopimusten toteutumisen seuranta (reklamaatiot)

Sairaanhoitopiiri strategia päivitetään vuodenvaihteessa 2021-2022. Tarkemmat
tavoitteet ja mittarit määritetään strategiatyön edetessä
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7.2 Apuvälinekeskusliikelaitoksen tuloslaskelma sekä rahoitus- ja investointilaskelma 2022

Apuvälinekeskusliikelaitoksen tuloslaskelma 2022

Liikevaihto 4 188 200
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen lisäys(+) tai vähennys(-) 0
Valmistus omaan käyttöön 0
Liiketoiminnan muut tuotot 0
Tuet ja avustukset kuntayhtymältä 0
Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -1 692 000
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0

Palvelujen ostot -403 000 -2 095 000
Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -342 100
Henkilösivukulut -70 100

Eläkekulut 0
Muut henkilösivukulut 0 -412 200

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -1 650 000
Arvonalentumiset 0 -1 650 000

Liiketoiminnan muut kulut -28 000
Liikeylijäämä 3 000
Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 0
Muut rahoitustuotot 0
Kuntayhtymälle maksetut korkokulut -3 000
Muille maksetut korkokulut 0
Korvaus peruspääomasta 0
Muut rahoituskulut 0 -3 000

Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 0
Satunnaiset tuoto ja kulut

Satunnaiset tuotot 0
Satunnaiset kulut 0 0

Ylijäämä enen varauksia 0
Poistoeron lisäys (-) ja vähennys (+) 0
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0
Tilikauden yli-/alijäämä 0
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Apuvälinekeskusliikelaitoksen rahoituslaskelma 2022

Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä 3 000
Poistot ja arvonalentumiset 1 650 000
Rahoitustuotot- ja kulut -3 000
Satunnaiset erät 0
Tulorahoituksen korjauserät 0 1 650 000

Investointien rahavirta
Investointimenot -1 650 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin 0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 -1 650 000

Toiminnan ja investointien rahavirta 0

Rahoituksen rahavirta
Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys kuntayhtymältä 700 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta 0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kuntayhtymälle -700 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta 0
Lyhytaikaisten laonjen muutos kuntayhtymältä 0
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta 0 0

Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset 0
Rahoituksen rahavirta 0

Rahavarojen muutos 0

Apuvälinekeskusliikelaitoksen investointilaskelma 2022

Menot
Irtaimistohankinnat 1 650 000
Sisäinen lainanlyhennys 700 000
Ulkoinen lainanlyhennys 0
Menot yhteensä 2 350 000 2 350 000

Tulot
Poistot 1 650 000
Sisäinen laina 700 000
Tulot yhteensä 2 350 000 2 350 000
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Talousarvio 2022, Apuvälinekeskusliikelaitoksen vaikutus sairaanhoitopiirin talouteen

Ta 2022, shp
ilman

liikelaitosta
Ta 2022,
liikelaitos

Ta 2022 shp
sis.

liikelaitoksen
Kuntamaksut 230 698 000 230 698 000
Myyntituotot ulkoiset 14 222 000 1 746 000 15 968 000
Myyntituotot sisäiset 65 588 293 2 442 200 68 030 493
Maksutuotot 9 097 000 9 097 000
Tuet ja avustukset 1 399 000 1 399 000
Vuokratuotot 3 200 000 3 200 000
Muut tuotot 1 162 000 1 162 000
Toimintatuotot 325 366 293 4 188 200 329 554 493

Palkat ja palkkiot -85 713 700 -342 100 -86 055 800
Henkilösivukulut -20 327 100 -70 100 -20 397 200
Henk.men. korj.erät 1 373 000 1 373 000
Ulkopuoliset sairaalat -51 047 000 -51 047 000
Palvelujen ostot ulkoiset -53 346 001 -203 000 -53 549 001
Palvelujen ostot sisäiset -67 977 274 -53 218 -68 030 492
Aineet ja tarvikkeet -28 150 000 -1 692 000 -29 842 000
Vuokrat -2 538 000 -14 000 -2 552 000
Muut kulut -1 652 000 -14 000 -1 666 000
Toimintakulut -309 378 075 -2 388 418 -311 766 493

Toimintakate 15 988 218 1 799 782 17 788 000

Rahoitustuotot ja -kulut 440 000 -3 000 437 000

Vuosikate 16 428 218 1 796 782 18 225 000

Poistot -16 785 000 -1 650 000 -18 435 000

Satunnaiset tuotot 0 0 0

Tilikauden tulos -356 782 146 782 -210 000

Varausten ja rahastojen muutos 210 000 0 210 000

Tilikauden yli-/alijäämä -146 782 146 782 0

Vyörytyserät 146 782 -146 782 0

Tilikauden yli-/alijäämä vyörytyserien jälkeen 0 0 0
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Liite 1
Hoitopäivät

Operatiivinen tulosalue hoitopäivät Toteuma 2019 Toteuma 2020
Toteuma
1-10/2020

Suunnite 2021 Suunnite 2022

Muutos %
Suunnite 2022

/ Toteuma
2020

Yleis- ja pehmytosakirurgia 18 895 18 158 14 086 17 670 18 310 1
Ortopedia 7 308 6 469 5 503 9 155 9 160 42
Silmätaudit 2 083 1 158 1 267 2 410 2 110 82
Korva-, nenä ja kurkkutaudit 1 131 932 693 1 100 980 5
Hammas-, suu- ja leukasairaudet 281 188 225 290 300 60
Naistentaudit 1 269 1 040 859 1 160 1 160 12
Äitiyspoliklinikka/ synnytykset 5 165 4 908 4 139 5 490 5 300 8

Yhteensä 36 132 32 853 26 772 37 275 37 320 13

Konservatiivinen tulosalue hoitopäivät Toteuma 2019 Toteuma 2020
Toteuma
1-10/2020

Suunnite 2021 Suunnite 2022

Muutos %
Suunnite 2022

/ Toteuma
2020

Akuuttilääketiede, tarkkailu 6 158 4 240 3 536 6 345 4 400 4
Syöpätaudit 221 204 213 190 250 23

Sisätaudit ilman kardiologiaa 10 059 9 151 7 457 9 290 9 570 5
Kardiologia (Sydänsairaala) 3 686 3 778 3 205 4 455 4 640 23

Sisätaudit yhteensä 13 745 12 929 10 662 13 745 14 220 10
Keuhkosairaudet 3 776 3 783 3 398 3 800 3 800 0
Neurologia 7 476 6 626 5 718 7 785 7 530 14
Ihotaudit 185 127 37 155 50 -61
Lastentaudit 2 429 2 084 1 476 2 455 1 680 -19
Lastenneurologia 30 11 6 25 20 82

Yhteensä 34 020 30 004 25 046 34 500 31 940 15

Psykiatrian tulosalue hoitopäivät Toteuma 2019 Toteuma 2020
Toteuma
1-10/2020

Suunnite 2021 Suunnite 2022

Muutos %
Suunnite 2022

/ Toteuma
2020

Aikuispsykiatria 18 396 15 789 13 513 17 900 16 000 1
Nuorisopsykiatria 2 986 2 767 2 274 3 010 2 900 5
Lastenpsykiatria 1 229 1 157 1 027 1 310 1 260 9

Yhteensä 22 611 19 713 16 814 22 220 20 160 13
Hoitopäivät yhteensä 92 763 82 570 68 632 93 995 89 420 14
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Liite 2

Hoitojaksot

Operatiivinen tulosalue hoitojaksot Toteuma 2019 Toteuma 2020
Toteuma       1-

10/2021
Suunnite 2021 Suunnite 2022

Muutos %
Suunnite 2022

/ Toteuma
2020

Yleis- ja pehmytosakirurgia 5 418 5 601 4 880 5 500 5 700 2
Ortopedia 2 738 2 552 2 244 2 850 2 850 12
Silmätaudit 2 073 1 155 1 266 2 400 2 100 82
Korva-, nenä ja kurkkutaudit 773 706 522 750 670 -5
Suusairaudet 244 171 209 250 255 49
Naistentaudit 786 702 598 720 720 3
Äitiyspoliklinikka/ synnytykset 1 376 1 378 1 098 1 450 1 400 2

Yhteensä 13 408 12 265 10 817 13 920 13 695 13#JAKO/0!

Konservatiivinen tulosalue hoitojaksot Toteuma 2019 Toteuma 2020
Toteuma
1-10/2020

Suunnite 2021 Suunnite 2022

Muutos %
Suunnite 2022

/ Toteuma
2020

Akuuttilääketiede, tarkkailu 6 017 4 142 3 456 6 200 4 300 4
Syöpätaudit 58 48 61 50 65 35

Sisätaudit (ilman kardiologiaa) 1 923 2 466 2 107 1 960 2 020 -18
Kardiologia 977 1 400 1 226 940 980 -30

Sisätaudit yhteensä 2 900 3 866 3 333 2 900 3 000 -22
Keuhkosairaudet 745 907 731 750 750 -17
Neurologia 1 191 1 206 1 046 1 240 1 200 0
Ihotaudit 18 11 5 15 5 -55
Lastentaudit 1 010 791 602 1 020 700 -12
Lastenneurologia 17 6 6 15 10 67

Yhteensä 11 956 10 977 9 240 12 190 10 030 11

Psykiatrinen tulosalue hoitojaksot Toteuma 2019 Toteuma 2020
Toteuma
1-10/2020

Suunnite 2021 Suunnite 2022

Muutos %
Suunnite 2022

/ Toteuma
2020

Aikuispsykiatria 846 877 724 720 720 -18
Nuorisopsykiatria 213 157 164 200 200 27
Lastenpsykiatria 55 54 50 55 55 2

Yhteensä 1 114 1 088 938 975 975 -10
Hoitojaksot yhteensä 26 478 24 330 20 995 27 085 24 700 11
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Liite 3
Kuntalaskutettavat käynnit

Operatiivinen tulosalue kuntalaskutettavat
käynnit

Toteuma 2019 Toteuma 2020
Toteuma
1-10/2021

Suunnite 2021 Suunnite 2022

Muutos %
Suunnite 2022

/ Toteuma
2020

11 Anestesiologia ja tehohoito 230 209 311 240 500 139
20 Kirurgia 406 396 356 430 440 11
20G Gastroenterologinen kirurgia 8 719 7 827 8 302 8 380 10 250 31
20L Lastenkirurgia 2 553 2 175 2 251 2 440 2 780 28
20P Plastiikkakirurgia 4 480 3 442 3 507 4 330 4 330 26
20U Urologia 6 853 5 233 6 864 7 120 8 470 62
20V Verisuonikirurgia 2 637 2 049 2 020 2 550 2 495 22
20Y Yleiskirurgia 2 579 2 278 1 890 2 550 2 335 3

Kirurgia yhteensä 28 230 23 402 25 199 27 800 31 100 33
20O Ortopedia ja traumatologia 15 545 14 571 12 856 15 700 16 100 10
31 Naistentaudit 8 403 7 712 6 699 8 270 8 270 7
32 Synnytys 6 428 6 350 6 003 6 300 6 800 7
50 Silmätaudit 20 457 15 442 13 533 23 000 20 600 33
55 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 15 444 13 476 12 533 15 200 14 900 11
58 Hammas-, suu- ja leukasairaudet 4 421 3 506 3 078 4 400 4 400 25
Operatiivinen tulosalue yhteensä 99 158 84 668 80 212 100 910 102 670 21

Konservatiivinen tulosalue kuntalaskutettavat
käynnit

Toteuma 2019 Toteuma 2020
Toteuma
1-10/2020

Suunnite 2021 Suunnite 2022

Muutos %
Suunnite 2022

/ Toteuma
2020

10 Sisätaudit 3 285 4 105 2 522 3 620 3 510 -14
10E Sisätautien endokrinologia 7 012 4 874 4 435 7 820 6 160 26
10G Sisätautien gastroenterologia 9 994 7 731 7 731 11 150 10 740 39
10H Kliininen hematologia 7 300 5 467 6 848 8 030 9 515 74
10R Reumatologia 8 204 6 047 6 676 8 980 9 275 53

Sisätaudit yhteensä 35 795 28 241 28 214 39 600 39 200 39
101 Dialyysi 7 422 7 737 5 413 7 800 7 000 -10
10I Infektiosairaudet 694 666 457 720 600 -10
10M Nefrologia 3 467 3 099 3 979 3 900 5 000 61
10K Kardiologia (Sydänsairaala) 9 558 9 408 10 266 10 500 11 000 17

15 Akuuttilääketiede 334 340 222 310 260 -24
15E Akuuttilääketiede/esh 19 332 23 802 21 307 17 560 24 980 5
15Y Akuuttilääketiede/pth 24 849 15 493 14 252 27 130 16 710 8

Akuuttilääketiede yhteensä 44 515 40 050 36 254 45 000 41 950 5
40 Lastentaudit 11 809 8 719 8 878 11 500 11 000 26
60 Ihotaudit ja allergologia 12 021 7 307 9 445 12 300 12 300 68
65 Syöpätaudit 9 026 9 265 6 932 9 600 8 500 -8
77 Neurologia 8 541 7 750 8 167 9 800 11 200 45
78 Lastenneurologia 4 125 3 243 3 405 3 800 4 500 39
80 Keuhkosairaudet 12 361 12 612 11 095 12 600 13 800 9
96 Fysiatria 8 646 8 904 7 551 8 200 9 300 4
97 Geriatria 329 440 114 450 0 -100
Konservatiivinen tulosalue yhteensä 168 309 147 441 140 170 175 770 175 350 19

Psykiatrinen tulosalue kuntalaskutettavat
käynnit

Toteuma 2019 Toteuma 2020
Toteuma        1-

10/2020
Suunnite 2021 Suunnite 2022

Muutos %
Suunnite 2022

/ Toteuma
2020

70 Psykiatria 38 545 34 984 28 151 37 500 37 500 7
74 Nuorisopsykiatria 13 390 13 645 10 464 13 500 13 500 -1
75 Lastenpsykiatria 4 714 6 024 4 758 5 050 6 100 1
Psykiatrinen tulosalue yhteensä 56 649 54 653 43 373 56 050 57 100 4

Yhteensä 324 116 286 762 263 755 332 730 335 120 17
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Liite 4

Sairaansijat 2022

Osasto sairaansijat
4B 22
6A 36
6BH 18 lisäksi 6 päiväkäyntipaikkaa
6BK (Sydänsairaala) 16
Rmk kuntoutus 12
3A 10 lisäksi 6 päiväkäyntipaikkaa
Konservatiivinen yhteensä 114
5A 36
5B 36
os. 1 24
Operatiivinen yhteensä 96
P2 17
P3P 14
P4K 17
P5 14
P6 11
Lastenpsykiatria 7
Psykiatria yhteensä 80
Sairaansijat yhteensä 290
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Henkilöstö – palkitseva työ
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Asiakkaat – laadukas hoito, sinua kuunnellen
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Sijoitus terveyteen
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    Yhteenveto  1(12) 
 
  28.5.2021 (18.5.2021)   
 

 

 
 
Ehdotukset Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän talousarvioon 2022 ja 
taloussuunnitelmaan 2022 – 2025 
 
Hämeenlinnan kaupunki 
 

• Sairaanhoitopiiri tuo lausuntopyynnössään esille useita kuntayhtymän taloustilan-
teeseen mahdollisesti negatiivisesti vaikuttavia toimintaympäristötekijöitä / - muu-
toksia. Talouden näkökulmasta tarve keskimääräiselle kuntamaksujen kasvulle vuo-
den 2021 talousarviosta on 3 - 4,4%. Pidemmällä aikavälillä kuntamaksujen vuosit-
taisen kasvun arvioidaan olevan 3 - 3,5%:n luokkaa. 

• Näyttää ilmeiseltä, että nyt esitellyillä suunnittelupohjilla erikoissairaanhoidon 
kasvu muodostuu peruspalveluiden kasvua suuremmaksi. Tällä uralla emme saa pe-
ruspalveluja yleisesti ja perusterveydenhuoltoa erityisesti kehittämisen painopis-
teeksi. Tässä yhteydessä on huomattavaa, että viimeiset lainsäädäntömuutokset 
(mm. ikälaki, asiakasmaksulaki) ovat vähentäneet merkittävästi peruspalvelujen tu-
loja ja lisänneet menoja. Valtion toimesta ollaan myös suunnittelemassa toimia, joi-
den lisäävä kustannusvaikutus kohdistuu pääosin peruspalveluihin. Lastensuojelun 
henkilöstömitoitus ja perusterveydenhuollon palvelutakuu luovat sosiaali- ja tervey-
denhuoltoon entisestään kustannuspaineita, joita mitä ilmeisimmin ei tulla kom-
pensoi-maan täysimääräisesti valtionosuuksien kasvussa. Tämä tarkoittaa käytän-
nössä supistavaa suunnittelua ja tehostamisen kautta saatavia panosvähennyksiä 
toimialueilla, joissa lainsäädännöstä johtuvat paineet ovat vähäisemmät. Erikoissai-
raanhoito kuuluu näihin vähäisempien paineiden toimialueisiin. 

• Arvioidut keskimääräiset kasvut ovat merkittävästi suurempia kuin mitä muutama 
vuosi sitten arvioitiin. Hämeenlinnan kuntamaksut vuonna 2021 ovat noin 93 milj. 
euroa. Mikäli Hämeenlinnan kuntamaksut kasvaisivat keskimääräisellä maksujen 
kasvutahdilla, tarkoittaisi tämä vuodelle 2022 noin 2,8 - 4,1 milj. euroa. Pidemmällä 
aikavälillä kasvu olisi noin 2,9 - 3,4 milj. euroa (vuoden 2022 tasossa laskettuna). 

• Erikoissairaanhoito näyttelee vain noin 20%:n osuutta kaupungin kokonaismenoista 
ja vain reilun 30%:n osuutta sote-menoista. Vaikka talous saattaa kasvaa koronan 
johdosta kohtuullisesti lähivuosina (vertailuvuosien ollessa kasvun osalta negatiivi-
sia) on talouden iso kuva edelleen sellainen, että Suomeen tai Eurooppaan ei odo-
teta lähivuosina nopeaa talouskasvua tai julkisen talouden vahvistumista. Tämä tar-
koittaa sitä, että kuntien verotulot eivät ole kasvamassa jatkossakaan nopeaa tah-
tia. Lisäksi valtionhallinnossa talouden sopeutustoimet tulevat suurella todennäköi-
syydellä vaikuttamaan kuntien valtionosuuksien tasoon negatiivisesti. Täten kuva-
tun kaltainen euromääräinen kasvu pelkästään erikoissairaanhoidon menoissa on 
täysin kestämätön kuntien näkökulmasta. 

• Hämeenlinnan kaupunki valmistelee parhaillaan omaa talouskehystään tuleville 
vuosille. Tässä vaiheessa tarkkoja lukuja ei ole tiedossa, mutta on selvää, että yli 
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2:%n menojen kasvuun kunnilla ei ole nykyisellä kunnallisveron tasolla varaa. Pai-
netta lisäävät edellä mainitut lainsäädännöstä tulevat lisäpaineet sekä väestön 
ikääntyminen, joka näkyy suoraan ikäihmisten palveluiden ja terveydenhuollon ky-
syntäpaineen kasvuna. Ikääntymisen kääntöpuolena on muiden ikäryhmien (lapset, 
nuoret, työikäiset) määrän väheneminen. Sekä peruspalveluissa että erikoissairaan-
hoidossa tulee allokoida resursseja uudelleen ikääntymisestä johtuen. Vähenevän 
kysynnän erikoisaloilta tulee resurssia siirtää kasvavan kysynnän alueille. 

• Edellä on kuvattu Hämeenlinnan kuntamaksujen tasoa, mikäli Hämeenlinnan mak-
sut kasvaisivat kuntien keskimääräisellä tasolla. Tämä kuvaustapa osoittaa koko 
Kanta-Hämeen kuntakentän haasteen erikoissairaanhoidon maksujen kasvutahdin 
osalta. Sairaanhoitopiirin lausuntopyynnön yhteydessä toimittamien alustavien käy-
tön mukaisten laskelmien perusteella Hämeenlinnan kuntamaksut kasvaisivat vuo-
desta 2021 vuoteen 2022 noin 2,5-3,8%:a eli 2,3-3,8 milj. euroa. Kuvattu alarajan 
mukainenkin kasvutahti on kaupungin nykyiselle kuntaverotuksen tasolle liian suuri. 
Neuvottelut sairaanhoitopiirin kuntamaksujen kasvusta tulee käydä keskimääräisen 
kasvutahdin mukaisilla luvuilla. Mikäli kuntatalouden sopeuttaminen vaatii radikaa-
limpia toimia esimerkiksi YT-menettelyjen käynnistämistä henkilöstö-vaikutustar-
koituksessa, tulee myös sairaanhoitopiirissä olla käytössä samat työkalut kuin mitä 
kunnissa tältä osin päätetään. 

• Mikäli Hyvinvointialueuudistus toteutuu, on hyvin todennäköistä, että vuosi 2022 
on uudistuksen taloudellisen vaikutuksen laskentavuosi. Kuntien näkökulmasta hy-
vinvointialueille siirtyvien palveluiden kustannusten tulisi kasvaa mahdollisimman 
vähän ennen laskentavuosia ja laskentavuosina. Tämä on haastavaa, mutta myös 
tosiasia. Soten tuottavuuden jatkuva parantaminen on hyvinvointialueuudistuk-
sessa tärkeätä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen että kuntien talouden kannalta. 
Nykyisillä laskelmilla Kanta-Hämeessä tuotetaan sotepalvelut kokonaisuutena var-
sin taloudellisesti. Tämä muodostaa maakunnan sotepalvelujen kannalta positiivi-
sen tulevaisuusnäkymän, jossa hyvinvointialueen laskennalliseen rahoitukseen siir-
tyminen merkitsee kasvavaa rahoituspottia nykyiseen verrattuna. Sote-kokonaisuu-
den toiminnallista tuottavuutta tarvitaan erityisesti siksi, että AS-SI-sairaalan lai-
noista koituvat pääomavuokrat ja vanhan sairaalan alaskirjaukset rasittavat erityi-
sesti hyvinvointialueen alkuvuosia. 

• Kaupunki haluaa edelleen myös muistuttaa, että ASSI-sairaalainvestoinnin lähtö-
kohta oli, että investointi maksaa itsensä takaisin 20 vuodessa eikä siten lisää kun-
tien kuntamaksuja normaalia kustannuskehitystä voimakkaammin. Tästä lähtökoh-
dasta tulee edelleen kaikin keinoin pitää kiinni. Hämeenlinnan kaupunki muistuttaa, 
että ASSI:n suunnittelun lähtökohtana on ollut tehokkuuden lisääminen hyvin suun-
niteltujen tilakonseptien kautta. Sairaalan rakennuskonseptin tehokkuus tarkoittaa 
käytäntöön vietynä sitä, että sama tai suurempi tuotantokyky voidaan toteuttaa vä-
häisemmällä henkilöstöresurssilla. On tärkeää pitää suunnittelussa koko ajan esillä 
se, mistä henkilöstöresurssia tosiasiallisesti vähennetään ASSI:n rakentumisen 
myötä? 

• Potilasvahinkomaksujen (potilasvahinkojen) kehitykseen tulee kiinnittää tulevina 
vuosina edelleen erityistä huomiota. Sairaanhoitopiirin on yhdessä kuntien kanssa 
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työskenneltävä jatkossakin ponnekkaasti lähetekäytäntöjen kehittämisessä perus-
terveydenhuollossa. Vastuu tästä on toki kunnilla itsellään. 

• Vuoden 2022 talouteen vaikuttavissa tekijöissä on lausuntopyynnössä nostettu 
esiin kaksi tekijää, jotka aiheuttavat painetta henkilöstön lisäämiseksi Kanta-Hä-
meen sairaanhoitopiirissä yhteensä 20-40 vakanssilla. Nämä tekijät ovat työaikalain 
vaikutukset lääkärityöhön (10-20 vakanssia) ja psykiatrian yhteistyö perustervey-
denhuollon kanssa (10-20 vakanssia). Kunnallisen työmarkkinalaitoksen työmarkki-
natutkijan (Juho Ruskoaho) mukaan työaikalailla on lisäävää vaikutusta lääkäriva-
kanssien määrään, mutta hyvällä suunnittelulla vuotuisen maksimityöaikakaton 
puitteissa voidaan vakanssien lisäämisen painetta merkittävästi säädellä ja vähen-
tää. Tarkkaan työaikasuunnitteluun luo painetta osaltaan myös se, että lääkärityö-
voimaa ei ole kansallisesti saatavilla, jos jokainen sairaanhoitopiiri joutuu lisäämään 
vastaavassa suhteessa erikoislääkäreitä. Näin ollen paine löytää ratkaisuja, jotka pi-
tävät lisätyövoiman tarpeen mahdollisimman pienenä, on merkittävä. 

• Resurssien lisäämiseen psykiatrian yhteistyöhön perusterveydenhuollon kanssa on 
esitetty puolestaan 10-20 vakanssin (psykiatriset hoitajat, psykologit) lisäämistä. Eri-
koistuneiden mielenterveyspalvelujen kokonaissuunnittelu ja prosessien ohjaus 
sekä kytkentä peruspalveluihin on tällä hetkellä Hämeenlinnan näkökulmasta koko-
naisuutena koordinoimatta sekä perus- ja erityispalvelujen että sosiaali- ja terveys-
palvelujen välillä. Tämä koskettaa kaikkia psykiatrian osa-alueita lastenpsykiatriasta 
aikuispsykiatriaan. Palveluprosessien kokonaisohjaus on puutteellista. Eri palvelut 
johdetaan toisista erillään ja ne toimivat enemmän tai vähemmän koordinoidusti 
yhteen. Hämeenlinnan osalta tilaaja-tuottaja –mallista luopuminen kesäkuussa 
2017 on sirpaloittanut palvelujen järjestämisvastuuta ja kokonaisuuden ohjausta 
entisestään. 

• Resurssin lisääminen psykiatrisiin palveluihin ei ole järkevää ennen kuin palvelupro-
sessien kokonaisuus on koordinoitu sekä jatkuvuus ja työnjako selkeä. THL:n hyvin-
vointialue-arvioinnissa Kanta-Hämeen mielenterveys-palveluiden ongelmaksi ei ole 
määrittynyt resurssivaje vaan hajanaisuus. Tämän vuoksi Hämeenlinnan kaupunki 
ehdottaa, että Hämeenlinnan osalta mitään psykiatrian resurssilisäyksiä ei toteuteta 
ennen kuin palvelujen kokonaisuus ja prosessien ohjaus suunnitellaan yhdessä. 
Vahvan yhteisen järjestämisfunktion rakentamisen yhteydessä on tarpeen myös 
määritellä erikoissairaanhoidon rooli palveluketjussa olemassa olevien henkilöstö-
vajeen realiteettien pohjalta. Peruspalvelujen ohjausroolia (case management) yk-
sittäisten potilaiden kohdalla tulee vahvistaa. Mielenterveyspalveluissa yleensä tu-
lee vahvistaa peruspalvelujen roolia ja niitä toimia, jotka tuovat palvelut mahdolli-
simman lähelle potilaiden ja asiakkaiden arkista elämän ympäristöä. Keskeistä on 
myös vahvistaa palveluita asukkaiden elämän kriisi- ja käännekohdissa ennaltaeh-
käisevästi. Tämä tarkoittaa palveluiden jalkautumista ja viemistä entistä lähemmäs 
potilaiden arkea. Erikoissairaanhoidon rooli palveluketjussa tulee tarkentaa tästä 
tavoitteesta käsin. Muiden kuin lakisääteisten resurssien lisäämisistä tulee pidättäy-
tyä myös hyvinvointialueiden siirtolaskelmiin liittyvistä syistä johtuen. 
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• Kokonaisuutena siis voidaan todeta henkilöstön lisäämispaineiden kohdalla se, että 
annetut arviot henkilöstön lisäämistarpeista vuodelle 2021 ovat vahvasti ylimitoite-
tut. Työaikalaista johtuva henkilöstön lisäystarve on suunnittelussa painettava mini-
miin. Erikoissairaanhoidon psykiatrisissa palveluissa erikoissairaanhoidon resurssia 
on puolestaan pyrittävä pikemminkin vähentämään yhteissuunnittelulla peruspal-
veluiden kanssa. Mielenterveyspalvelujen kokonaisuus edellyttää joka tapauksessa 
yhteisen – mutta peruspalvelupainotteisen - järjestämisfunktion kehittämistä, jolla 
vastataan yhteisen kokonaiskuvan muodostamiseen sekä yhteiseen peruspalvelu-
painotteiseen resurssi- ja prosessisuunnitteluun. 

• Hämeenlinnan kaupunki on tyytyväinen, että toimenpiteisiin siirtoviivekäytännöstä 
luopumiseksi on ryhdytty ja ollaan siirtymässä moderniin sairaaloiden väliseen poti-
lasohjaukseen, jossa koko maakunnan sairaalakapasiteetti tulee tehokkaampaan 
käyttöön. On lisäksi tärkeää jatkaa myös vuonna 2022 työkalujen kehittämistä poti-
lasohjauksen sujuvoittamiseksi. 

• Toiminnan näkökulmasta erikoissairaanhoidon ja kuntien perusterveyden-huollon 
yhteistoiminnan keskeisenä tavoitteena on edelleen luoda edellytykset sille, että 
asiakkuuksia ei siirry valinnanvapauden vuoksi pois sairaanhoitopiirin omasta tuo-
tannosta, ns. ulkopuolisille sairaaloille. Siksi määrätietoiset toimenpiteet kilpailuky-
vyn parantamiseksi, asiakaskadon minimoimiseksi ja uusien ulkoisten asiakkaiden 
saamiseksi ovat välttämättömiä. Kuntien perusterveydenhuollon ja sairaanhoitopii-
rin välistä yhteistyötä lähetekäytännöissä tulee edelleen tiivistää ja konkretisoida 
vaikuttaviksi toimiksi. 

• Kuntien mahdollisuudet ja näkymät kestävään sosiaali- ja terveydenhuollon rahoi-
tukseen edellyttävät erittäin matalaan menokehitykseen sitoutumista pitkällä aika-
jänteellä. On ilmeistä, että toiminnan kustannuskehitys ylittää rahoituksen mahdol-
lisuudet 2022 ja sitä seuraavina vuosina ilman merkittäviä tasapainotustoimia. Kun-
tien mahdollisuudet kasvattaa rahoitusta ovat erittäin rajalliset kaikkien toiminnan 
rahoitusinstrumenttien (kunnallisverot, valtionosuudet, asiakasmaksut, muut tulot) 
näkökulmista. Suunnitelmakauden ajalle on rakennettava erittäin alhaiseen nykyra-
hoitustason kasvuun perustuva talousraami, jossa erikoissairaanhoidon rahoitusta-
son kasvu on alhaisempi kuin sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa. 

• Tuottavuuden lisääminen erikoissairaanhoidossa edellyttää hyvää käsitystä siitä, 
mikä on tuottavuuden taso eri toiminnoissa. Hämeenlinnan kaupunki on kiinnittä-
nyt sopimusohjauksessa huomiota esimerkiksi Riihimäen neurologisen kuntoutus-
osaston toimintaan. Ehdotamme selvitettäväksi olisiko osa neurologisesta kuntou-
tuksesta tarkoituksenmukaisempaa ja tehokkaampaa toteuttaa esimerkiksi Ilvesko-
dissa? Tässä taloudellisessa tilanteessa on tarpeen laajemminkin tutkia eri toiminto-
jen, prosessien ja osaprosessien vaihtoehtoiset tuotantotavat. 

• Yhteinen maakunnallinen sote-valmistelu on nostanut kehittämisen keskiöön monia 
yhteisiä teemoja, joista maakunnan kattava ICT-valmistelu, yhteinen prosessien 
suunnittelu ja tiedolla johtamisen rakenne ovat keskeisiä. Sairaanhoitopiirillä on ol-
lut keskeinen rooli monissa yhteisissä hankkeissa, joilla on myös kauaskantoisia ta-
loudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia kaikille maakunnan toimijoille. On tärkeää, 
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että sairaanhoitopiiri on jatkossakin mukana yhteisissä hankkeissa ja rakentaa yh-
dessä kuntien kanssa maakunnan kattavia ratkaisuja. Sipilän hallituskauden maa-
kuntavalmistelussa laadittiin sosiaali- ja terveyspalvelujen sähköisen asioinnin di-
giagenda, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tarkasteltiin kokonaisuu-
tena. On tärkeää, että erikoissairaanhoito kytkee oman ICT-kehittämisensä tiiviisti 
maakunnan kokonaisuuteen. 

• Vuonna 2020 käyttöön otetut uudet prosessit sopimusneuvotteluissa ja yhteisen 
valmistelun tiivistämisessä tulevien vuosien suunnittelussa ovat vieneet erikoissai-
raanhoidon ohjausta parempaan suuntaan. Lopputuloksena vuoden 2021 talousar-
vioprosessissa oli kuitenkin se, että Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri teki talousarvi-
onsa sopimusohjauksessa annettuja raameja korkeammalla tasolla. Tällainen ti-
lanne johti siihen, että vastaavilla virkamiehillä kaupungin puolella ei ole mahdol-
lista allekirjoittaa palvelusopimuksia. Vuoden 2021 osalta tilanne ratkaistiin erityis-
toimenpitein, mutta toistuessa ja jatkuessa tällainen tilanne murentaa koko sopi-
musohjauksen perusteita. Erikoissairaanhoito ja ensihoito eivät voi irrottautua ra-
hoittajan kehyksestä ja rahoitusmahdollisuuksista vaan niitä tulee suunnitella osana 
kokonaisuutta. 

 
Hattula 
  

• Sairaanhoitopiirin laskutus edustaa yli 23 prosenttia Hattulan kunnan toiminnan 
nettomenoista. Kunnan talous on siis hyvin riippuvainen sairaanhoitopiirin toimin-
nan tehokkuudesta. Sairaanhoitopiirin laskelmien mukaan Hattulan kuntalaskutuk-
sen kasvu tulee olemaan suurempaa kuin valtaosassa kunnista. Sairaanhoitopiirin 
esittämistä talousarviovaihtoehdoista maltillisempi, 3 prosentin kasvuun perustuva 
vaihtoehto tuo sekin Hattulaan yli 0,4 milj. euron kasvun kuntalaskutukseen. Tämä 
vastaa noin 0,25 prosenttiyksikön korotusta kunnallisveroprosenttiin. Suuremman 
menokasvun vaihtoehto toisi mukanaan vielä suuremman taloushaasteen jo ennes-
tään tiukkaan talouteen. Edellä mainituista syistä johtuen kunta katsoo, että sai-
raanhoitopiirin talousarvio tulee laatia niin, että kuntalaskutuksen kasvu pystytään 
pitämään kokonaisuutena korkeintaan 2 prosentin tasolla vuonna 2022. 

• Hattulan kunta pitää erittäin positiivisena sitä, että sairaanhoitopiiri panostaa pit-
kän aikavälin taloussuunnitteluun. Erityisesti Assi-hankkeen ja siihen liittyvien alas-
kirjausten vaikutukset kuntien maksuosuuksiin ja sairaanhoitopiirin talouteen tulee 
olla mahdollisimman tarkasti laskettu ja kuntien tiedossa. Lisäksi koronapandemian 
vaikutukset tulee olla mahdollisimman selkeästi eriteltynä talouden suunnittelussa 
ja seurannassa. Erittäin tärkeää on myös jatkaa tuottavuuden kehittämistä, jotta 
sairaanhoitopiirin palvelutuotanto ja kustannuskehitys kestää vertailun muiden sai-
raanhoitopiirien kanssa.  
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Janakkala 
 

• Vuosi 2021 ja sitä seuraavat vuodet tulevat eroamaan vuodesta 2020 niin koronati-
lanteen, talouskasvun kuin kuntatalouden kestävän kehityksen suhteen. Koronan 
aiheuttama jälkilasku yhdistettynä muihin menoja lisääviin tekijöihin aiheuttaa kun-
tien menoihin merkittävää kasvupainetta. Kuntien talousnäkymät lähivuosien osalta 
ovat heikkenevät, koska kertaluonteisilla tukitoimenpiteillä ei pystytä korjaamaan 
kestävästi kuntatalouden tulo- ja menokehityksen välistä epäsuhtaa. Yleisesti on to-
dettava, että kuntien mahdollisuudet kasvattaa rahoitustaan (valtionosuudet, kun-
nallisverot, asiakasmaksut, muut tulot) ovat hyvin rajalliset. 

• Kuntatalouden menoja kasvattavat paitsi koronaan liittyvät kustannukset myös 
henkilöstön palkkaratkaisut ja maan hallituksen päättämät julkisen sektorin tehtä-
vien laajennukset, jotka kohdentuvat erityisesti kuntien peruspalveluihin. Sosiaali- 
ja terveydenpalveluihin liittyvistä muutoksista esimerkkinä mainittakoon asiakas-
maksulain uudistus ja vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen nosto. Kuntalasku-
tuksen kokonaiskasvuun vaikuttavat keskeisimmin ulkopuolisten sairaaloiden 
käyttö, henkilöstökulujen ja työaikalainsäädännön muutosten vaikutusten suuruus 
ja muut yllä kuvatut asiat. Sairaanhoitopiirin esittämän arvion mukaan kuntamaksu-
jen kokonaiskasvu on noin 3-4.4%. Edellä mainittujen vaihtoehtojen perusteella sai-
raanhoitopiiri on laskenut kuntamaksujen muutokset kuntakohtaisesti vuodelle 
2022. Laskelmat perustuvat palveluiden käyttöön vuosilta 2019, 2020 ja 1-3/2021. 
Laskelma tarkentuu 2,5 vuoden käyttöä vastaavaksi, kun toteumat vuodelta 2021 
ajalta 1-6/2021 ovat tiedossa. 

• Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin 22.4.2021 kuntaan toimittamassa kirjelmässä on 
esitetty sairaanhoitopiirin keskeisimmät vuoden 2022 talousarvioon vaikuttavat te-
kijät: 
 Asiakasmaksulain muutosten vaikutukset tulokertymään, 
 Ulkopuolisten sairaaloiden käytön arvioidaan vuonna 2022 olevan vähintään 

44,5 milj. euroa ja enimmillään 46,5 milj. euroa. 
 Työaikalain vaikutukset lääkärityön, ensihoidon ja päivystyksen järjestelyyn 

(arvioitu lisäystarve on 10-20 lääkärin vakanssia) 
 Psykiatrian yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa. Resurssitarpeen lisäyk-

sen suuruusluokka alueella on 10-20 psykiatrista hoitajaa tai psykologia 
 Kuntasektorin uusista virka- ja työehtosopimuksista ja niiden kustannusvai-

kutuksistavuodelle 2022 ei tällä hetkellä ole tietoa. 
 Potilasvakuutuksesta sairaanhoitopiirille tuleva kulukirjaus on vuosittain 

vaihdellut merkittävästi. Potilasvakuutuksen arviointi on hankalaa, koska 
vuodelle 2021 potilasvakuutus on kilpailutettu ja vuodelle 2022 potilasva-
kuutus on mahdollisesti siirtymässä yliopistosairaaloiden perustamalle yhti-
ölle. 

• Sairaanhoitopiirin alustavan arvion mukaan kuntamaksujen kasvu asettuisi kuiten-
kin tämän hetkisten tietojen mukaan vuoteen 2026 saakka noin 3-3.5%:n vuotuisen 
kasvun tasolle ja laskisi tämän jälkeen. Tällä kuntamaksujen tasolla K-HSHP arvioi 
pystyvänsä kattamaan sairaanhoitopiirin kulut, Assi -sairaalahankkeen kustannukset 
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ja Ahveniston vanhojen rakennusten alaskirjauksesta syntyvän alijäämän kuntalain 
edellyttämässä ajassa. 

• Sairaanhoitopiirin lausuntopyynnön yhteydessä toimittamien alustavien käytön mu-
kaisten laskelmien perusteella Janakkalan kunnan kuntamaksut (ilman ensihoitoa) 
kasvaisivat vuodesta 2021 vuoteen 2022 noin 3-4.4% eli 606 000 - 892 000 euroa. 
Janakkalan näkemyksen mukaan neuvottelut sairaanhoitopiirin kuntamaksujen kas-
vusta tulee käydä keskimääräisen kasvutahdin mukaisilla luvuilla. Janakkalan kunta 
valmistelee myös parhaillaan omaa talouskehystään vuodelle 2022 ja suunnitelma-
vuosille 2022-2025. Tässä vaiheessa tarkkoja lukuja ei ole vielä tiedossa, mutta läh-
tökohtaisesti yli 2%:n kustannusten kasvuun erikoissairaanhoidonkaan osalta ei ole 
kunnan taloussuunnitelmassa varauduttu. Janakkalan kunta edellyttää, että K-HSHP 
rakentaa suunnitelmakaudelle 2022-2025 rahoitustason kasvun osalta tiukan ta-
louskehyksen. 

• Valtion toimesta kustannuspainetta kunnille tuovat lainsäädännölliset lisävelvoit-
teet. Näistä esimerkkinä mainittakoon lastensuojelun henkilöstömitoitus ja perus-
terveydenhuollon palvelutakuu, joita tuskin tullaan kompensoimaan kunnille täysi-
määräisesti valtionosuuksien kasvuna. Edellä mainittujen lisäksi kustannuspaineita 
kunnille tuo väestön ikääntyminen, joka näkyy suoraan ikäihmisten palveluiden ja 
terveydenhuollon kysynnän merkittävänä kasvuna. Sekä peruspalveluissa että eri-
koissairaanhoidossa tulee kohdentaa resursseja uudelleen vähenevän kysynnän pal-
veluista kasvavan kysynnän kohteisiin. 

• Kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden näkökulmasta erikoissairaanhoidon vuosit-
tain kasvavat rahoitustarpeet kaventavat väistämättä jäsenkuntien mahdollisuuksia 
panostaa perustason sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tällä asetelmalla on lähes mah-
dotonta saada peruspalveluja ja perusterveydenhuoltoa nykyistä vahvemmin kehit-
tämisen keskiöön. Huomion arvioista on myös se, että viimeisillä lainsäädäntömuu-
toksilla (esim. asiakasmaksulaki) on vaikutuksia myös perustason sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden asiakasmaksujen tulokertymään. Asiakasmaksulain uudistus tar-
koittaa Janakkalan osalta varovaisen arvion mukaan noin 200 000 euron tulojen me-
netystä vuositasolla. Muutokset tarkoittavat väistämättä myös menojen lisäystä 
mm. henkilöstön palkkakustannusten osalta (vrt. hoitajamitoituksen nosto). Mitä 
tulee muihin kuntasektorin uusiin virka- ja työehtosopimuksiin liittyviin palkankoro-
tuksiin ja niiden kustannusvaikutuksiin vuodelle 2022, niistä ei ole vielä tietoa. 

• Sairaanhoitopiiri esittää sangen mittavia resurssilisäyksiä (10-20 lääkärivakanssia, 
10-20 psykiatrista hoitajaa tai psykologia), jotka on esitetty suurella vaihteluvälillä. 
Työaikalakiin perustuva henkilöstön lisäystarve on esitettävä tarkemmalla tasolla ja 
lähtökohtaisesti minimitarpeen mukaisesti. Esille on tuotava lisäysten toiminnalliset 
ja kustannuksiin liittyvät vaikutukset suhteessa nykytilanteeseen. Erikoissairaanhoi-
don psykiatristen palveluiden ja mielenterveyspalveluiden resurssitarpeita on arvi-
oitava kiinteässä yhteistyössä kuntien peruspalveluiden kanssa ja suhteessa yhtei-
sesti muodostettuun kokonaiskuvaan palveluiden painotuksesta. THL:n tekemässä 
hyvinvointialueiden arvioinnissa Kanta-Hämeen mielenterveyspalveluiden keskei-
simpänä haasteena on palveluiden hajanaisuus, ei niinkään resurssivaje. Janakkalan 
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kunta ehdottaa, että ennen kuin resursseja lisätään, tulee palveluprosessit kokonai-
suutena kuten myös toimijoiden roolit ja työnjako selkeyttää erikoissairaanhoidon 
ja peruspalveluiden välillä psykiatrian ja mielenterveyspalveluiden kokonaisuu-
dessa. Nämä tulee tarkastella ja suunnitella tiiviinä yhteistyönä. 

• Kuntatalouteen luo lisäpaineita myös mittavat Assi-sairaalan rakentamisesta aiheu-
tuvat investointikustannukset. Assi-sairaalan rakentaminen on todettu tarpeelliseksi 
ja välttämättömäksi investoinniksi lakisääteisten erikoissairaanhoidon palveluiden 
varmistamiseksi Kanta-Hämeessä. Mittava rakentamisinvestointi tulee väistämättä 
vaikuttamaan myös Janakkalan kunnan mahdollisuuksiin rahoittaa perustason sote-
palveluita. 

• Janakkalan kunta edellyttää, että K-HSHP pitää kustannuskehityksen nykyrahoitus-
tasoon nähden maltillisena ja Assi-sairaalan investointi toteutuu suunnitellun ta-
lousarvion mukaisesti tai sen alle. Taloudelliset ja toiminnalliset riskit tulee enna-
koida, tunnistaa ja minimoida. Janakkalan kunta korostaa myös sitä, että jäsenkun-
tien maksuosuuksien määrittelyssä Assi-investoinnista aiheutuvat kustannukset on 
erotettava sairaanhoitopiirin muista käyttö- ja investointikustannuksista. Jäsenkun-
tien tulee pystyä seuraamaan maksuosuuksiensa kustannuksia ja niiden perusteita 
eksaktisti. 

• Tuottavuusohjelman toteutusta tulee jatkaa suunnitelmallisesti asetettujen tavoit-
teiden mukaisena. Tämä sisältää suunnitelmat toiminnallisesta tehostamisesta sekä 
rajapintayhteistyön ja hoitoprosessien kehittämisestä erikoissairaanhoidon ja pe-
rusterveydenhuollon välillä. Säästöjen ja tuottavuuden kasvupotentiaali on nähtävä 
erikoissairaanhoidon sisäisissä kehittämiskohteissa, mutta myös erikoissairaanhoi-
don, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon aidossa integraatiossa, saumatto-
missa hoitoprosesseissa ja digitaalisissa palveluissa. 

• Koronapandemia on tuonut myös uudenlaisia toimintakäytänteitä sosiaali- ja ter-
veyspalveluihin kautta linjan. Voidaan jopa puhua koronan tuomasta mittavasta di-
giloikasta kuntakentässä (mm. etäkokoukset, etäkonsultaatiot ja videoneuvottelut 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä). Näitä toimintamalleja tulee 
hyödyntää myös jatkossa erikoissairaanhoidon etäkonsultaatiossa esimerkiksi Ja-
nakkalan perhekeskuksen tiimeihin (esim. lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria). Digi-
taalisten palveluiden systemaattinen lisääminen ja jatkokehittäminen ovat todennä-
köisesti keino lisätä erikoissairaanhoidon tuottavuutta ja hillitä myös vuosittaista 
kulukehitystä pidemmällä aikajänteellä. 

• Tiedolla johtamisen näkökulmasta painopisteen tulee olla yhteisen ymmärryksen 
luomisessa maakunnan kokonaisuudesta ja sen tulevaisuudesta osiensa summana. 
Tässä työssä sairaanhoitopiirillä on yksi avainrooleista, jolloin myös sen vastuu ko-
konaisuudesta korostuu. ICT:n osalta toivotaan toiminnallisista muutoksista ja kun-
takohtaisista kustannuksista tiedot seuraavalle vuodelle ajoissa kuntien talousar-
vion laadintaa varten. 

• Janakkalan sosiaali- ja terveyspalveluiden näkökulmasta yhteistyö ja vuoropuhelu 
KHSHP: n kanssa ovat toimineet hyvin. Myönteisenä kehityksenä mainittakoon 
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vuonna 2020 aloitetut sopimusneuvottelut ja yhteisen valmistelun tiivistäminen tu-
levien vuosien suunnittelussa. Yhteistä keskustelua ja kehittämistä eri tasoilla tarvi-
taan niin toiminnan kuin myös taloudenkin suunnittelun, ohjauksen ja seurannan 
osalta. Hyvänä pidetään myös sitä, että keskustelut talousarvion 2022 ja talous-
suunnitelman 2022-2025 reunaehdoista on aloitettu jo aiempia vuosia varhaisem-
massa vaiheessa. 

 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 
 

• Maakunnan terveydenhuollon potilasohjaus on joustavaa ja prosessit toimivat maa-
kunnan sisällä yksiköiden välillä. Myös potilasjärjestelmien toimivuus molempiin 
suuntaan tulee turvata yhteistyöllä. 

• Maakunnan sairaalapaikat ovat tehokkaassa ja tarkoituksenmukaisessa käytössä. 
Ulkopuolisten sairaaloiden käyttöön liittyvät prosessit ovat kunnossa ja myös ko-
tiuttaminen oman alueen sairaalaan, sosiaalihuollon yksiköihin tai suoraan kotiin on 
joustavaa ja nopeaa. 

• Henkilöstö liikkuu tarvittaessa yksiköiden välillä ja yhteistyötä asiantuntijoiden vä-
lillä tehostetaan. Myös rekrytoinneissa huomioidaan koko maakunnan tarve. 

• Peruspalvelujen tukemiseen kiinnitetään huomiota maakunnallisesti, jotta lähipal-
velut voidaan turvata mahdollisimman kattavasti tarpeeseen perustuen koko maa-
kunnan alueella. 

• KHSHP jatkaa ja arvioi edelleen uudistusohjelmansa täytäntöönpanoa, joka tähtää 
vaikuttavuuden lisäämiseen, talouden hallinnan ja ennustettavuuden kehittämiseen 
ja tuottavuuden kehittämiseen. 

• Sairaanhoitopiirin tulee toimia kustannustehokkaasti siten, että kuntalaskutuksen 
kasvu on maltillinen. 

 
Forssan kaupunki 
 

• KHSHP jatkaa edelleen uudistusohjelmaansa, joka tähtää vaikuttavuuden lisäämi-
seen, talouden hallinnan ja ennustettavuuden kehittämiseen ja tuottavuuden kehit-
tämiseen.  

• Ahveniston sairaalaan kohdalla noudatetaan poistosuunnitelmaa ja pidättäydytään 
taloussuunnitelmakaudella isoista lisäpoistoista, koska Ahveniston sairaalan palve-
luntuottokyvyssä ei ole tapahtunut lisäpoistoja tukevaa olennaista muutosta. 

• KHSHP:n ja FSHKY:n välistä yhteistyötä kehitetään edelleen monipuolisten, tehok-
kaiden ja sujuvien lähipalvelujen turvaamiseksi. 

• KHSHP:n ja FSHKY:n potilastietojärjestelmiä pyritään asiakkaan keskiössä ollessa ke-
hittämään yhteensopiviksi hoitoketjujen kehittämiseksi ja järjestelmiin liittyvien päi-
vityskustannusten hillitsemiseksi. 
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Jokioinen 
 

• Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että kuntakohtaiset kasvuprosentit ovat kestä-
mättömän suuria Jokioisten kunnalle. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että 
 kunta tukee KHSHP uudistusohjelmaa, joka tähtää vaikuttavuuden lisäämi-

seen, talouden hallinnan ja ennustettavuuden kehittämiseen ja tuottavuu-
den kehittämiseen, 

 Ahveniston sairaalaan kohdalla noudatetaan poistosuunnitelmaa ja pidät-
täydytään taloussuunnitelmakaudella isoista lisäpoistoista, koska Ahvenis-
ton sairaalan palveluntuottokyvyssä ei ole tapahtunut lisäpoistoja tukevaa 
olennaista muutosta, 

 KHSHP:n ja FSHKY:n välistä yhteistyötä kehitetään edelleen monipuolisten, 
tehokkaiden ja sujuvien lähipalvelujen turvaamiseksi, ja 

 kutsuu KHSHP:n edustajan Jokioisten kunnanhallituksen kokoukseen avaa-
maan kustannuskehitystä, syy- ja seuraussuhteita erikoissairaanhoidon kus-
tannuksissa ja kertomaan näkemyksensä terveyden edistämisen painopis-
teissä (kunta) sekä varhaisen tuen ja perusterveydenhuollon palveluissa 
(FSHKY) vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi. 

 
Riihimäen kaupunki 
 

• Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin lausuntopyynnössä esittämä kustannusnousu on 
merkittävä. Kustannusnousun hillitsemiseksi tulee tarkastella nykyisten toimintojen 
kustannuksia ja arvioida niiden sopeuttamismahdollisuuksia. Esitetty kustannusten 
nousu niin vuodelle 2022 kuin suunnitteluvuosillekin on kuntien näkökulmasta mer-
kittävästi liian korkea. Riihimäen kaupunki esittää kuntamaksujen kokonaiskasvuksi 
enintään 2,0 % vuonna 2022. 

 
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä (28.5.2021) 
 

• Sairaanhoitopiiri kiinnittää lausuntopyynnössä huomiota siihen, että vuoden 2022 
talousarvioon voi olla tarpeellista lisätä 10-20 psykiatrista hoitajaa tai psykologia. 
On välttämätöntä, että mahdollisesta henkilöresurssin lisäyksestä käydään perus-
teellinen keskustelu maakunnan perusterveydenhuollon palveluita tuottavien orga-
nisaatioiden kanssa ja sovitaan roolit ja työnjako. Vasta tämän jälkeen on mahdol-
lista sopia siitä, mihin organisaatioon psykiatrian ja mielenterveyspalveluiden lisäre-
sursseja oikeasti tarvitaan. Sairaanhoitopiirin ei pidä käynnistää tämän alueen lisä-
rekrytointeja ennen kuin tarpeesta ja kohdentamisesta on sovittu hyvässä ja tiiviissä 
yhteisyössä maakunnan perusterveydenhuollon toimijoiden kanssa ja muodostettu 
tilanteesta yhteinen kokonaiskuva.  

• Assi-sairaalan rakentaminen on välttämätön ja pakollinen investointi. Jotta perus-
terveydenhuollon toimintaedellytykset riittävän kuntarahoituksen suhteen säilyvät, 
on tärkeää, että rakentamisajan kustannukset pysyvät hallinnassa ja talousarvion 
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mukaisena. Assi-sairaalan toiminnalliset ja taloudelliset riskit on tunnistettava ja mi-
nimoitava ja investoinneista aiheutuvat kustannukset on erotettava sairaanhoitopii-
rin muista käyttö- ja investointikus-tannuksista.  

• Sairaanhoitopiirin tulee jatkaa tuottavuusohjelman toteuttamista.  
• Kanta-Häme tarvitsee kliinisten erikoisalojen hammaslääkäreitä. Nykyinen toiminta-

tapa on sirpaleista erikoissairaanhoitotasoisen hammashoidon järjestämisen suh-
teen. Kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkärit voisivat toimia kiinteästi sekä 
perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon konsultoinnin tukena niin suun 
terveydenhuollossa kuin muillekin terveydenhuollon erikoisaloille.  

• Uuden Assi-sairaalan toteutuksen yhteydessä toivotaan sairaanhoitopiirin tasolla 
arviota maakunnan sairaansijoista ja tarpeista tuleville vuosille sekä erikoissairaan-
hoidossa että perusterveydenhuollossa.  

• KHSHP geriatrian poliklinikan lääkäri on alkuvuonna irtisanoutunut. Alueellisen pal-
veluketjun toimivuuden kannalta on ensisijaisen tärkeää, että keskussairaalaan ge-
riatrian poliklinikka ja keskussairaalatasoiset geriatrian palvelut jatkuvat edelleen 
keskeytyksettä. 

 
Hausjärvi 
 

• Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin esittämät perusteet talousarvion kasvulle tulee 
perustua tuleviin säästöihin toimintojen järkiperäistämisessä ja tuottavuuden kas-
vuedellytysten parantamisessa. Ulkopuolisten sairaaloiden käyttöä tulle hillitä ja ul-
kopuolisia palveluja on hankittava tarkasti harkittujen tarpeiden mukaan. Kaikki va-
kanssien lisätarpeet on harkittava tarkasti ja niiden pitää perustua tuottavuuden 
kasvuun. 

• Perusterveydenhuollon lähipalveluiden toteutuminen ja erikoissairaanhoidon palve-
lujen saaminen on Riihimäen seudulla ensiarvoisen tärkeää. Erityisesti psykiatrisen 
hoidon saatavuus koetaan tärkeäksi ja siihen pitäisi olla riittävät resurssit. Erikoissai-
raanhoidon, perusterveydenhuollon ja kuntien väliseen yhteistyön kehittämiseen 
panostaminen on tulevaisuutta. Tämän täytyy myös tietää toimintojen ja palvelujen 
kehittämistä Riihimäen sairaalassa. 

• Vuoden 2022 ja tulevien vuosien osalta Kanta-Hämeen erikoissairaanhoidon kustan-
nuksiin merkittävästi vaikuttava Assi-sairaala ei saa kaatua kuntien syliin korkeina 
kuntamaksuina. Assi-sairaalan vanhojen kiinteistöjen jälki käyttö ja poistot on tar-
koin harkittava, jotta alaskirjaukset eivät tule kohtuuttomasti rasittamaan kuntien 
taloutta. 

• Kuntamaksujen kokonaiskasvu tulee olla hillittyä ja kasvussa tulee huomioida tuot-
tavuuspotentiaalin kasvattaminen 1-2 %:tiin prosenttiin vuodessa. Tämä edellyttää 
sitä, että henkilöstön määrä pysyy ennallaan ja tuottavuus kasvaa tulevaisuusohjel-
man mukaisesti. Organisaatiota ja johtamisjärjestelmää on selkeytettävä, prosessit 
ja hoitopolut yhdenmukaisiksi ja henkilöstölähtöisyys ja tiedolla johtaminen jal-
kautettava kaikille tasoille. Data-analyysin perusteella tuottavuuden parantamiseksi 
tunnistetut kehitysalueet tarjoavat jopa 8 M€ vuotuisen tuottavuuspotentiaalin. 
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• Hausjärven kunta esittää, että kuntamaksujen kokonaiskasvu on enintään 2,0 % 
vuonna 2022. 
 

Loppi 
 

• Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin lausuntopyynnössä esittämät perusteet talousar-
vion kasvulle ovat merkittäviä ja osa jopa välttämättömiä. Ulkopuolisten sairaaloi-
den käyttöä tulee arvioida kriittisesti ja ulkopuolisia palveluja hankitaan tarkasti 
harkittujen tarpeiden mukaisesti. Myös työaikalain vaikutusten aiheuttama arvioitu 
lääkärivakanssien lisätarve tulee arvioida tarkasti ja täsmentää resurssilisäyksen 
määrä.  

• Seudullisten toimenpiteiden osalta kaikki yhteistyön kehittämiseen ja organisaatio-
rajapintojen poistamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat kannatettavia. Perustervey-
denhuollon lähipalveluiden säilyminen ja erikoissairaanhoidon jalkauttaminen seu-
duille on tärkeää. Myös erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön 
parantaminen antaa mahdollisuuden kokonaistaloudellisesti järkevien palvelukoko-
naisuuksien luomiseen. Erityisesti psykiatri-sen hoidon saatavuudessa on ollut haas-
teita ja tämä koetaan tärkeäksi kehittämiskohteeksi. Erikoissairaanhoidon psykiat-
rian, perusterveydenhuollon ja kuntien yhteistyön kehittämiseen tulee panostaa.  

• Vuoden 2022 ja tulevien vuosien osalta Kanta-Hämeen erikoissairaanhoidon kustan-
nuksiin merkittävästi vaikuttava tekijä on Assi-sairaala. Assi-sairaalaan liittyvistä ko-
rotuspaineista muun muassa korko- ja poistoerien kustannusten osalta tulee saada 
enemmän tietoa. Assi-sairaalan rahoituksesta ja vanhan sairaalan alaskirjauksesta 
sekä selvityksestä näiden vaikutuksista tulevien vuosien talouteen on tehty Lopen 
kunnan valtuustossa aloite 1.3.2021. Aloite ja selvityspyyntö on toimitettu Kanta-
Hämeen sairaanhoitopiiriin Tero Pitkämäelle 6.4.2021.  

• Kuntamaksujen kokonaiskasvu tulee olla hillittyä ja kasvussa tulee huomioida aikai-
semman tuottavuusohjelman suunta. Lopen kunta esittää kuntamaksujen kokonais-
kasvuksi enintään 2,0 % vuonna 2022. 
 

Valtuusto 14.12.2021 § 56 Liite 3



    Yhteenveto  1(2) 
 
  17.11.2021  
 

 

 
 
Jäsenkuntien lausunnot Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin esitykseen lisäpoistoista 
 
Forssa 
 

• Ennen poistosuunnitelman hyväksymistä kaikkien rakennusten jatkokäyttömahdollisuuk-
sista on oltava valmiina suunnitelma. Jatkokäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon seu-
raavaa 

o Kuntakentällä on vakiintunut tapa tarkastella tilapäisesti tyhjilleen jäävien tilojen ta-
searvoja.  

o Aikataulu jatkokäytön realistiselle arvioinnille tulee siirtää lähelle uuden sairaalan 
valmistumista. 

o Sairaanhoitopiiri tekee omistamiensa maa-alueiden arvotarkastelun ja hyödyntää 
mahdollisen arvonkorotuksen poistoasian ratkaisemisessa. 

• Lisäksi kaupunki toteaa, että asian merkittävyyden johdosta poistosuunnitelmasta tulisi 
päättää sairaanhoitopiirin valtuustossa hallituksen sijasta. 

 
Jokioinen 

 
• Ennen poistosuunnitelman hyväksymistä suunnitelma rakennusten jatkokäyttömahdolli-

suuksista kaikkien rakennusten osalta on oltava valmis ja suunnittelussa tulee huomioida 
seuraavaa: 

o Koko hyvinvointialue ja sen tulevat toiminnot sekä Ahveniston alueen mahdollisuu-
det Assi-sairaalaa laajempana hyvinvointikeskittymänä 

o Kuntakentän vakiintunut tapa tarkastella tilapäisesti tyhjilleen jäävien tilojen tasear-
voja 

o Aikataulu jatkokäytön realistiselle arvioinnille tulee siirtää lähemmäksi uuden sairaa-
lan valmistumista 

o Sairaanhoitopiiri tekee omistamiensa maa-alueiden arvotarkastelun ja hyödyntää 
mahdollisen arvonkorotuksen poistoasian ratkaisemisessa. 

• Asian merkittävyyden johdosta poistosuunnitelmasta tulisi päättää sairaanhoitopiirin val-
tuustossa hallituksen sijasta. 

 
Loppi 
 

Kunnanhallitus päättää antaa omistajaohjauksena Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille, että 
* ennen poistosuunnitelman hyväksymistä suunnitelma rakennusten jatkokäyttömahdolli-
suuksista kaikkien rakennusten osalta on oltava valmis ja suunnittelussa tulee huomioida 
seuraavaa: 

o koko hyvinvointialue ja sen tulevat toiminnot sekä Ahveniston alueen mahdollisuu-
det Assisairaalaa laajempana hyvinvointikeskittymänä, 

o kuntakentän vakiintunut tapa tarkastella tilapäisesti tyhjilleen jäävien tilojen tasear-
voja, 

o aikataulu jatkokäytön realistiselle arvioinnille tulee siirtää lähemmäksi uuden sairaa-
lanvalmistumista. 

* sairaanhoitopiiri tekee omistamiensa maa-alueiden arvotarkastelun ja hyödyntää mahdol-
lisen arvonkorotuksen poistoasian ratkaisemisessa. 
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Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että asian merkittävyyden johdosta poistosuunnitelmasta tu-
lisi päättää sairaanhoitopiirin valtuustossa hallituksen sijaan. 
 

Riihimäki 
 

• Kaupunginhallitus päättää antaa omistajaohjauksena Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille, 
että ennen poistosuunnitelman hyväksymistä suunnitelma rakennusten jatkokäyttömahdolli-
suuksista kaikkien rakennusten osalta on oltava valmis ja suunnittelussa tulee huomioida 
seuraavaa: 

o Kuntakentän vakiintunut tapa tarkastella tilapäisesti tyhjilleen jäävien tilojen tasear-
voja 

o Aikataulu jatkokäytön realistiselle arvioinnille tulee siirtää lähemmäksi uuden sairaa-
lan valmistumista 

o Sairaanhoitopiiri tekee omistamiensa maa-alueiden arvotarkastelun ja hyödyntää 
mahdollisen arvonkorotuksen poistoasian ratkaisemisessa. 

• Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että asian merkittävyyden johdosta poistosuunnitelmasta 
tulisi päättää sairaanhoitopiirin valtuustossa hallituksen sijasta. 

 
Tammela 
 

• Sairaanhoitopiirin esittämä ratkaisu lisäpoistojen toteuttamiseksi ei ole peruskuntien eli 
omistajien edunmukainen ratkaisu. Ennen poistosuunnitelman hyväksymistä tulee olla kaik-
kien rakennusten osalta laadittuna jatkokäyttöön keskittyvä selvitys. Tässä selvityksessä 
tulee minimissään huomioida koko hyvinvointialue ja sen tulevat toiminnot sekä Ahveniston 
alueen mahdollisuuden ASSI -sairaalaa laajempana hyvinvointikeskittymänä.  

• Selvityksessä tulee tarkastella kuntakentän vakiintunut tapa kirjata tilapäisesti tyhjilleen jää-
vien tilojen tasearvot. Lisäksi selvityksessä tulee arvioida nykyisä parempi ajankohta poisto-
jen arvioinnille, ottaen huomioon uuden sairaalan valmistuminen ja sen mahdollinen myö-
hästyminen. Osana selvitystä tulee olla sairaanhoitopiirin tekemä arvontarkastelu omista-
miensa maa-alueiden osalta. Tässä tarkastelussa on huomioitava mahdollisuus arvonkoro-
tuksen hyödyntämiseen, osana poistoasian ratkaisemista.  

• Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että asian merkittävyyden johdosta poistosuunnitelmasta tu-
lee päättää sairaanhoitopiirin valtuustossa hallituksen sijasta. Näin jokainen omistajakunta 
pääsee päättämään kuntia koskettavaan asiaan. 
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Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän poistojen 
perusteet

Hallitus 23.11.2021 § 161

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

Kunnan kirjanpidossa noudatetaan soveltuvien osin kirjanpitolakia. 
Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa ohjeet 
kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on 
antanut 15.11.2011 yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman 
mukaisista poistoista. Tämä ohje on tullut noudatettavaksi viimeistään 
tilivuodesta 2013 alkaen.

Yleisohjeella ohjataan suunnitelman mukaisten poistojen tekemistä 
sekä yhdenmukaistetaan kunnissa ja kuntayhtymissä käytettäviä 
poistoaikoja - ja menetelmiä. Yksittäinen kunta tai kuntayhtymä voi 
poiketa annetuista ohjeista perustellusta syystä.

Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto hallintosäännössä 
tai erillisellä päätöksellä.

Seuraavaan on koottu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston poistoja 
koskevan yleisohjeen seuraavat asiat, jotka muodostavat 
sairaanhoitopiirin poistojen perustan. 

- poistopohjan määrittäminen
- pysyvien vastaavien muutokset
- poistosuunnitelma
- poistokohteiden ryhmittely
- poistosuunnitelman muuttaminen
- pysyvien vastaavien kirjanpito
- pysyviä vastaavia koskevat tilinpäätöstiedot

Tarkemmat kirjanpitoa koskevat yksityiskohdat sisältyvät 
kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen, joka on liitteenä.

Poistopohjan määrittäminen

Kirjanpitolain 5:5.1 §:n mukaan pysyviin vastaaviin kuuluvan aineellisen 
omaisuuden hankintameno aktivoidaan ja kirjataan vaikutusaikanaan 
suunnitelman mukaan poistoina kuluksi.

Suunnitelmapoistojen pohjana on pysyvien vastaavien hankintameno. 
Hyödykkeen hankintamenoon luetaan pääsääntöisesti sen hankinnasta 
ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot (KPL 4:5.1§). 
Varsinaisen ostohinnan lisäksi hankintamenoon sisällytetään 
esimerkiksi rahti-, maahantuonti- ja asennusmenot. Mahdolliset saadut 
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alennukset vähentävät hankintamenoa. Arvonlisäverollisessa 
toiminnassa käytettävän pysyvien vastaavien hyödykkeen ostohintaan 
sisältyvää arvonlisäveroa ei lueta hankintamenoon. Kunnassa 
suunnitelmapoistojen pohjana käytettävään hankintamenoon ei 
myöskään lueta palautusjärjestelmän (AVL 130 §) arvonlisäveroa. 

Kunnan valmistaessa omaan käyttöön pysyvien vastaavien hyödykkeen 
(esim. rakennuksen tai kiinteän rakenteen) kirjataan sen 
hankintamenoksi valmistuksen muuttuvat menot, jotka on voitava 
selvittää kirjanpitotositteisiin perustuvan kirjanpidon tai 
kustannuslaskelman avulla.

Pysyvien vastaavien muutokset

Olennaiset muutokset pysyvien vastaavien tulonodotuksissa tai arvo 
kunnan palvelutuotannossa tulee ensisijaisesti ottaa huomioon 
poistosuunnitelmaa muuttamalla. Jos tulonodotusten tai arvon 
palvelutuotannossa pysyväisluonteista alenemista ei ole pystytty 
ennakoimaan poistosuunnitelmassa, ja tilinpäätöstä laadittaessa 
havaitaan aktivointiedellytysten lakanneen poistosuunnitelman 
kohteena olevan pysyvien vastaavien hyödykkeen osan kohdalta 
kokonaan, kunnassa on tehtävä kertaluonteinen lisäpoisto. 

Hyödykkeen jäljellä olevaa taloudellista pitoaikaa ja sitä kautta 
poistosuunnitelmaa on tarkistettava hyödykekohtaisesti säännöllisesti 
myös kertaluonteisen lisäpoiston tekemisen jälkeen. Pysyvien 
vastaavien hyödykkeistä, jotka eivät ole suunnitelmapoistojen kohteena, 
tehdään tarvittaessa KPL 5:13 §:n mukainen arvonalennuskirjaus.

Osoituksena arvonalentumisesta saattavat olla esimerkiksi seuraavat 
seikat: 

- Omaisuuserä on vahingoittunut. 
- Hyödykkeen käyttömäärässä tai -tavassa palvelutuotannossa on 

tapahtumassa muutoksia lähitulevaisuudessa. 
- Omaisuuserän tulonodotukset tai palvelutoimintaan liittyvät 

odotukset ovat tai tulevat olemaan odotettua huonommat. 
- Kauden aikana on tapahtunut tai lähitulevaisuudessa on 

tapahtumassa merkittäviä haitallisia muutoksia teknologia- tai 
markkinaympäristössä (liikelaitos) tai kunnan 
toimintaympäristössä. 

Arvonalentumis- tai lisäpoiston kirjauksen tarvetta harkittaessa 
hyödykkeen ja sijoituksen todennäköiset tulonodotukset ja arvo 
palvelutuotannossa arvioidaan varovaisuuden periaatetta noudattaen. 
Kun hyödykettä käytetään kunnan maksullisessa suorite- tai 
palvelutuotannossa, sen arvo määritetään suhteessa toiminnan 
tulonodotuksiin.

Esimerkiksi toiminnan lopettamisen seurauksena tyhjilleen jääneen 
kiinteistön tai käyttämättä jääneiden koneiden hankintameno voidaan 
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kuitenkin joutua kirjaamaan kuluksi, jollei niistä saada esimerkiksi 
vuokratuottoja tai niitä ei käytetä kunnan palvelutuotannossa.

Poistosuunnitelma

Suunnitelmapoistot edellyttävät kunnalta poistosuunnitelman laatimista 
sekä erillistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden seurantaa ja poistojen 
laskentajärjestelmän ylläpitämistä. Poistosuunnitelman 
hyväksymismenettelystä otetaan määräykset kunnan hallintosääntöön 
tai erilliseen taloussääntöön. Poistosuunnitelman laatimisessa on 
suositeltavaa olennaisuuden periaatteen mukaisesti keskitettyä 
rahamääriltään merkittä-vimpien pysyvien vastaavien 
hyödykenimikkeiden poistojen oikeaan laskentaan.

Pysyviin vastaaviin kuuluvien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
hankintamenot tulee poistaa vaikutusaikanaan. Pysyvien vastaavien 
vaikutusajalla tarkoitetaan hyödykkeen taloudellista pitoaikaa. Pysyvien 
vastaavien hankintameno jaksotetaan poistoina kuluksi pääsääntöisesti 
sen koko taloudelliselle pitoajalle. Taloudellisen pitoajan päätyttyä on 
hyödykkeen hankintamenon oltava kokonaan poistettu mahdollista 
jäännösarvoa lukuun ottamatta. 

Jäännösarvo voidaan määritellä esimerkiksi samanlaisen, mutta 
pitoaikansa lopussa olevan pysyvien vastaavien hyödykkeen 
todennäköisen luovutushinnan perusteella. Jäännösarvon määrittelyssä 
noudatetaan varovaisuuden periaatetta.

Taloudellisella pitoajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jona pysyvän vastaavan 
hyödykkeen ennakoidaan hyödyttävän kuntaa tuloa tuottamalla tai 
aikaa, jona hyödykkeen ennakoidaan hyödyttävän kunnan palvelujen 
tuottamista. Pysyvien vastaavien hyödykkeen taloudellinen pitoaika on 
yleensä lyhyempi kuin sen tekninen pitoaika, joka riippuu hyödykkeen 
teknisestä käyttökelpoisuudesta kunnan harjoittamassa toiminnassa.

Taloudellisen pitoajan määrittelyssä noudatetaan varovaisuuden 
periaatetta. Lähtökohtaisesti poistoaika määritellään kyseisen 
hyödykkeen yksilöllisten tulontuottamis- tai palvelutuotantokyvyn 
perusteella varovaisuuden periaatteella

Poistojen oikeaa tasoa on arvioitava myös kirjanpito- ja kuntalakien 
edellyttämän oikean ja riittävän kuvan antamisen tarkoituksessa.

Suunnitelmapoistoilla seurataan periaatteessa pysyvien vastaavien 
hyödykkeen tulontuottamiskyvyn tai kunnassa palvelujen tuotantokyvyn 
vähenemistä. Tämä puolestaan riippuu usein joko hyödykkeen käytön 
määrästä tai ajan kulumisesta taikka molemmista näistä tekijöistä. 
Poistojen tarkoituksena ei kuitenkaan ole seurata ensi sijassa 
hyödykkeen fyysistä kulumista tai sen todennäköisen luovutushinnan 
pienenemistä. 
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Suunnitelman mukainen poistaminen edellyttää hyödykkeiden 
hankintamenon kirjaamista ennalta laaditun suunnitelman mukaan 
järjestelmällisesti kuluksi. Poistot tulee tehdä suunnitelman mukaisesti 
tilikauden tuloksesta riippumatta. Suunnitelmapoistoja ei siten voida 
pienentää toteutuneen tuloksen jäädessä jonakin tilikautena ennakoitua 
vähäisemmäksi. 

Suunnitelmapoistot voidaan laskea useilla erilaisilla menetelmillä. 
Poistomenetelmä voi perustua tuottojen tai käytön mukaiseen 
menetelmään. Tulevaisuuden ennakointiin liittyvien 
epävarmuustekijöiden vuoksi joudutaan usein soveltamaan 
kaavamaisia, ajan kulumiseen perustuvia poistomenetelmiä. 
Poistosuunnitelman laatiminen ja myöhempi tarkistaminen edellyttävät 
aina tapauskohtaista arviointia. Monissa tilanteissa useampikin eri 
poistomenetelmä ja -peruste ovat sallittuja edellyttäen, että valittu 
menetelmä johtaa hyödykkeen poistamiseen vaikutusaikanaan.

Kuntien pysyviin vastaaviin kuuluville rakennuksille suositeltavin 
poistomenetelmä on tasapoistomenetelmä. Kiinteät rakenteet ja laitteet 
sekä koneet ja kalusto voidaan poistaa joko tasapoisto- tai 
menojäännöspoistomenetelmällä. Mikäli kadut, tiet, torit, puistot ja 
vastaavat hyödykkeet käsitellään tasapoistomenetelmällä, on 
tarkoituksenmukaista yhdistellä kirjanpidossa yhden vuoden hankinnat 
pääryhmittäin yhdeksi nimikkeeksi.

Poistokohteiden ryhmittely

Kirjanpitolain 3:3.1 §:n 6 kohdan mukaan kukin hyödyke ja tase-eriin 
merkittävä erä tulee arvostaa erikseen. Tästä johtuen 
suunnitelmapoistot tulee laskea lähtökohtaisesti kullekin hyödykkeelle 
erikseen. Poistosuunnitelma voidaan kuitenkin laatia siten, että 
aineelliset ja aineettomat hyödykkeet jaotellaan olennaisuuden 
periaatetta noudattaen poistoajan ja poistomenetelmän perusteella 
ryhmiin. Suunnitelmapoistojen perusteet määritellään tällöin ainoastaan 
ryhmäkohtaisesti. Poistokohteiden ryhmittelyn lähtökohtana pidetään 
kirjanpitolautakunnan kuntajaoston taseen esittämisestä antaman 
yleisohjeen (14.12.2010) mukaista pysyvien vastaavien hyödykkeiden 
ryhmittelyä. 

Poistosuunnitelman muuttaminen

Jos pysyvien vastaavien hyödykkeeseen liittyvät tulonodotukset tai 
palvelutuotantokyky muuttuvat olennaisesti, voidaan kyseessä olevan 
hyödykkeen poistosuunnitelmaa joutua muuttamaan. Aiempien 
tilikausien poistoja ei tällöin kuitenkaan oikaista. Poistosuunnitelman 
muutos koskee vain muutostilikauden ja sitä seuraavien tilikausien 
suunnitelmapoistoja. 

Poistosuunnitelmaa muutetaan, jos pysyvien vastaavien hyödykkeen 
tulonodotukset tai palvelutuotantokyky heikkenevät olennaisesti. Tällöin 
voidaan joutua tekemään myös kertaluonteinen poisto (lisäpoisto), jolla 

Valtuusto Kokouspäivä

14.12.2021

Esityslista

Sivu

 158



hyödykkeen poistamatta oleva hankintameno saatetaan vastaamaan 
entistä pienempiä tulonodotuksia tai palvelutuotantokykyä. 
Poistosuunnitelman muuttamisen on perustuttava kunkin hyödykkeen 
tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn muutoksiin. 
Pysyvien vastaavien kirjanpito

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden kirjanpito on suunnitelman mukaisia 
poistoja tehtäessä yleensä tarkoituksenmukaista laatia erillisenä 
osakirjanpitona. Erillinen kirjanpito täsmäytetään ainakin tilikausittain 
pääkirjanpidon kanssa.
 
Pysyvien vastaavien kirjanpito laaditaan pääsäännön mukaan 
hyödykekohtaisesti siten, että se käsittää kaikki pysyvien vastaavien 
hyödykkeet, joiden taloudellinen pitoaika ei ole vielä päättynyt sekä 
hyödykkeet, joiden hankintameno on jo kokonaan poistettu, jos ne 
edelleen osallistuvat kunnan tai kuntayhtymän suorite- tai 
palvelutuotantoon. Pysyvien vastaavien kirjanpidosta tulisi kunkin 
hyödykkeen osalta käydä ilmi ainakin seuraavat tiedot: 

- hyödykkeen tunnistetiedot, kuten nimike, tyyppi ja numero 
- hankintameno 
- valtionosuuden tai muun rahoitusosuuden määrä ja siitä 

erikseen palautusvelvollisen rahoitusosuuden määrä 
- hankinta-ajankohta kuukauden ja vuoden tarkkuudella 
- poistomenetelmä ja sen mahdolliset muutokset 
- poistoaika, jos se ei käy ilmi poistomenetelmää koskevista 

tiedoista 
- kiinteistöinvestoinneissa arvonlisäveron käsittely 

hankintahetkellä ja sen jälkeen tapahtuneet muutokset. 

Pysyviä vastaavia koskevat tilinpäätöstiedot

Tuloslaskelma

Suunnitelman mukaiset ja lisäpoistot, arvonalentumiset ja niiden 
palautukset sekä poistoeron muutokset esitetään tuloslaskelmassa 
kirjanpitolautakunnan kuntajaoston tuloslaskelmasta antaman 
yleisohjeen (24.1.2011) mukaisesti.

Tase

Taseen vastaavissa pysyvien vastaavien ryhmässä esitetään pysyvien 
vastaavien suunnitelmapoistoin vähennetty hankintameno. Pysyvien 
vastaavien arvonkorotukset sisällytetään taseen vastaavissa samaan 
erään kuin niiden kohde. Taseessa poistokohteet ryhmitellään 
kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän 
taseen laatimisesta (14.12.2010) mukaisen pysyvien vastaavien 
hyödykkeiden ryhmittelyn mukaisesti.

Suunnitelman mukaiset poistot tehdään ennalta laaditun suunnitelman 
mukaan pysyvien vastaavien taloudellisena pitoaikana.
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Liitetiedot

Poistoja koskevat liitetiedot esitetään tilinpäätöksessä 
kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kunnan ja kuntayhtymän 
tilinpäätöksen liitetiedoista antaman yleisohjeen mukaisesti 
(17.11.2009).

Liite (3) Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman 
mukaisista poistoista

                     
Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus esittää valtuustolle, että 
kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukainen suunnitelma 
poistojen perusteista hyväksytään käyttöönotettavaksi.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.
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Liite (4) Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman 
mukaisista poistoista

                     
Hallitus: Hallitus esittää valtuustolle, että kirjanpitolautakunnan 
kuntajaoston yleisohjeen mukainen suunnitelma poistojen perusteista 
hyväksytään käyttöönotettavaksi.

Päätös: 
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1 Johdanto 

1.1 Yleisohjeen tarkoitus 

 

Kunnan kirjanpidossa kirjanpitolakia noudatetaan soveltuvin osin. Kirjanpitolain 

säännösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Sen anta-

mat ohjeet kuuluvat kirjanpitolain 1 luvun 3 §:n edellyttämän hyvän kirjanpitotavan 

lähteisiin kunnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä. 

 

Tämän yleisohjeen tarkoitus on ohjata suunnitelman mukaisten poistojen tekemistä 

kunnassa ja kuntayhtymässä sekä yhdenmukaistaa kunnissa käytettäviä poistoaikoja 

ja -menetelmiä. Yksittäinen kunta voi poiketa annetuista ohjeista perustellusta syystä. 

Tällöin sen on selostettava olennaiset poikkeamat liitetiedoissa. Ohjeessa kunnalla 

tarkoitetaan jäljempänä myös kuntayhtymää, ellei toisin ole mainittu. 

 

Tämä yleisohje korvaa kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 15.11.2011 antaman 

yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. Tätä tarkis-

tettua ohjetta on noudatettava viimeistään tilivuodesta 2017 alkaen, mutta sitä saa so-

veltaa jo aikaisemmalta tilikaudelta laadittavaan tilinpäätökseen, edellyttäen, että 

poistosuunnitelma on tarkistettu  ennen kuin kyseisen vuoden tilinpäätös on kunnan-

hallituksessa hyväksytty1. [2016]  

 

Kuntajaosto katsoo, että suunnitelmapoistojen perusteet ovat sellaisia, jotka valtuusto 

hyväksyy hallintosäännössä tai erillisellä päätöksellä.  

 

Voimassa olevan kirjanpitolain (1336/1997, KPL) viimeisimmässä uudistuksessa (L 

1620/2015) on mm. seuraavia eroja aikaisempaan lainsäädäntöön verrattuna: 

 

− Kirjanpitolain 5 luvun 5a § aineettoman oikeuden hankintamenon jaksottamista 

koskevaa enimmäispoistoaikaa ei ole enää rajoitettu lailla 

− kirjanpitolain 5 luvun 8 §:n kehittämismenojen ja muiden pitkävaikutteisten me-

nojen poistoaikaa koskevat säännökset ovat muuttuneet. 

1.2 Poistoja koskevat säännökset ja kuntajaoston soveltamisohjeet 

1.2.1 Kirjanpitolain yleiset periaatteet, tilinpäätöserien määritelmät, arvostamis- ja 

jaksottamissäännökset sekä kuntajaoston soveltamisohjeet 

 

Olennaisuus tilinpäätösperiaatteena  

 

Tilinpäätöksessä esitettävä seikka on olennainen silloin, kun sen pois jättämisen tai 

väärin ilmoittamisen voidaan kohtuullisesti odottaa vaikuttavan päätöksiin, joita tie-

don käyttäjät tekevät tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen perusteella. Vaikka seik-

ka olisi yksittäisenä epäolennainen, olennaisuuden arviointi tulee kohdistaa kokonai-

suuteen, jos samankaltaisia seikkoja on useita. Erityistä painoarvoa on annettava sel-

laisten seikkojen esittämiselle, jotka ovat olennaisen merkityksellisiä oikealle ja riit-

tävälle kuvalle.  (KPL 3:2 §) Olennaisuusperiaate suhteutuu kirjanpitovelvollisen ko-

koon ja toiminnan laatuun ja luonteeseen nähden. [2016] 

                                                 
 1  

 ks. korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu 17.1.2012/32 KHO:2012:2 poistosuunnitelman muuttamiseen liittyen. 
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Muut yleiset tilinpäätösperiaatteet  

 

Kirjanpitolain 3 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan tilinpäätöstä ja toimintakertomusta 

laadittaessa sekä tilinavausta tehtäessä noudatettaviin periaatteisiin kuuluvat 

 

1) oletus kirjanpitovelvollisen toiminnan jatkuvuudesta 

2) johdonmukaisuus laatimisperiaatteiden ja -menetelmien soveltamisessa tilikaudesta 

toiseen 

3) huomion kiinnittäminen liiketapahtumien tosiasialliseen sisältöön eikä yksinomaan 

niiden oikeudelliseen muotoon (sisältöpainotteisuus) 

4) tilikauden tuloksesta riippumaton varovaisuus 

5) tilinavauksen perustuminen edellisen tilikauden päättäneeseen taseeseen 

6) tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen huomioon ottaminen riippumatta niihin 

perustuvien maksujen suorituspäivästä (suoriteperuste) 

7) kunkin hyödykkeen ja muun tase-eriin merkittävän erän erillisarvostus sekä  

8) taseessa vastaaviin ja vastattaviin kuuluvien erien ja tuloslaskelmassa tuottojen ja 

kulujen esittäminen täydestä määrästään niitä toisistaan vähentämättä, jollei yhdiste-

leminen ole tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi (netottamiskielto). [2016] 

 

Edellä 4 kohdassa mainittu varovaisuus edellyttää erityisesti, että tilinpäätöksessä ja 

toimintakertomuksessa otetaan huomioon  

 

 ainoastaan tilikaudella toteutuneet voitot 

 kaikki poistot ja arvonalennukset vastaavista 

 velkojen arvonlisäykset 

 kaikki päättyneeseen tai aikaisempiin tilikausiin liittyvät, ennakoitavissa olevat 

vastuut ja mahdolliset menetykset, vaikka ne tulisivat tietoon vasta tilikauden päät-

tymisen jälkeen. (KPL 3:3.2 §) 

 

Silloin, kun on kysymys kirjanpitolain 3 luvun 2 a §:ssä tarkoitetusta olennaisesta sei-

kasta, saadaan edellä mainitusta 1 ja 2 momentissa säädetystä periaatteesta poiketa 

vain erityisestä syystä. Tällaisen poikkeamisen on perustuttava lakiin tai sen nojalla 

annettuun säännökseen tai määräykseen. Liitetietoihin on sisällytettävä selostus poik-

keamisen perusteista sekä laskelma poikkeamisen vaikutuksesta tilikauden tulokseen 

ja taloudelliseen asemaan.  

 

KPL 4 luvun 3 §:ssä ja 5 §:n 1-3 momenteissa säädetään pysyvistä vastaavista ja han-

kintamenosta seuraavaa: 
 

4:3 § Pysyvät ja vaihtuvat vastaavat 

Taseen vastaavien erät jaetaan pysyviin ja vaihtuviin käyttötarkoituksensa perusteella. 

Pysyviä ovat erät, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa jatkuvasti useana tilikautena. 

Muut vastaavien erät ovat vaihtuvia.  

 

Kuntajaosto on täydentänyt kirjanpitolain pysyvien vastaavien määritelmää yleisoh-

jeessaan kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta siten, että kunnan pysyviä vas-

taavia ovat tulon tuottamisen tarkoituksesta riippumatta aineettomat ja aineelliset hyö-

dykkeet, jotka vaikuttavat jatkuvasti tuotannontekijöinä useana tilikautena sekä toimi-

alasijoittamisen osakkeet ja osuudet ja muut sijoitukset. Tämä pysyvien vastaavien kä-

sitteen laajennus on perusteltua sen vuoksi, että kunnan palvelutuotannossa tuotannon-
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tekijöiden hankinnan tarkoituksena ei välttämättä ole tulojen kerryttäminen, vaan pe-

ruspalvelujen tuottaminen, joka lakisääteisesti ja/tai valtuuston päätöksellä rahoitetaan 

verovaroin.   

 

4:5 § Hankintameno  

Hankintamenoon luetaan hyödykkeen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet välit-

tömät menot. 

Kohtuullinen osuus hankinnan ja valmistuksen välillisistä menoista saadaan lukea 

hyödykkeen hankintamenoon siltä osin kuin nämä menot kohdistuvat tuotantojaksoon. 

Nämä välilliset menot on voitava selvittää kustannuslaskelman tai -laskelmien avulla. 
[2016] 
 

Kuntajaoston yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta mukaan sellai-

sia menoja, jotka voidaan tämän pykälän perusteella aktivoida, ovat yleensä varas-

toinnin ja muiden materiaalitoimintojen kiinteät menot, tuotantojohdon palkka- ja so-

siaalimenot, tuotantolaitoksen hallintomenot kuten vakuutusmaksut sekä valmistus-

toiminnassa käytettävien pysyvien vastaavien hyödykkeiden poistot. Aktivoitavissa 

olevat välilliset menot ovat ominaisia valmistustoiminnassa. Omaan käyttöön valmis-

tettu hyödyke voi olla yhtä hyvin aineellinen kuin aineetonkin. [2016] 

 

Hyödykkeen tuotantoon kohdistettavissa olevan lainan korkomenot tuotantojaksolta 

saadaan lukea hankintamenoon. [2016] 

 

KPL 5 luvun 1 §:ssä säädetään tuottojen, kulujen ja menetysten jaksottamisesta ja 

KPL 5 luvun 5 §:ssä, 5a §:ssä sekä 7-13 §:ssä pysyviin vastaaviin kuuluvien aineellis-

ten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenojen sekä sijoitusten arvostamisesta ja 

jaksottamisesta.  

  

1.2.2 Tilinpäätöstietoja koskevat säännökset ja ohjeet 

 

Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelmassa vuosikatteen jälkeen esitetään erä Poistot 

ja arvonalentumiset jaettuna alaeriin Suunnitelman mukaiset poistot ja Arvonalentu-

miset. 

 

Kuntajaoston yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta esitetään lu-

vussa 2 Pysyvät vastaavat pysyvien vastaavien aineettomien ja aineellisten hyödyk-

keiden ja sijoitusten luokitteluperusteet. Tase-erittelyistä on annettu tarkemmat ohjeet 

edellä mainitussa kuntajaoston yleisohjeessa.  

 

Poistoja ja pysyviä vastaavia koskevista liitetiedoista on annettu tarkemmat ohjeet 

kuntajaoston yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista. 

1.3 Käsitteiden määrittely 

 

Pysyvät vastaavat 

Pysyviä vastaavia ovat erät, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa tai vaikuttamaan 

tuotannontekijöinä jatkuvasti useana tilikautena. Kunnan pysyviä vastaavia ovat tu-

lon tuottamisen tarkoituksesta riippumatta aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, jot-

ka vaikuttavat jatkuvasti tuotannontekijöinä useana tilikautena sekä toimialasijoitta-

misen osakkeet ja osuudet ja muut sijoitukset.  
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Hankintameno 

Hankintamenoon luetaan hyödykkeen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet vä-

littömät menot. Hankintamenoon saadaan lukea korkomenot ja kohtuullinen osuus 

hankinnan ja valmistuksen välillisistä menoista. [2016] 

 

Poistopohja 

Poistopohja on hyödykkeen hankintameno jäännösarvolla vähennettynä. 

 

Suunnitelman mukaiset poistot 

Suunnitelman mukaisella poistamisella tarkoitetaan pysyvien vastaavien aineellisten 

ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenojen kirjaamista kuluksi järjestelmällises-

ti niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Suunnitelman mukaisia poistoja nimite-

tään jäljempänä myös suunnitelmapoistoiksi.  

 

Mitä tässä yleisohjeessa sanotaan pysyvien vastaavien aineellisen ja aineettoman 

hyödykkeen hankintamenon poistamisesta suunnitelman mukaan, koskee soveltuvin 

osin myös muiden pitkävaikutteisten menojen poistamista.  

 

Kokonaispoistot 

Kirjanpitovelvollinen saa kirjata suunnitelman ylittäviä poistoja, jos siihen on vero-

tusperusteinen syy. 2[2016]
 Kunnan tilinpäätöksessä saadaan kirjata suunnitelman ylit-

täviä poistoja silloin kuin investoinnin hankintamenoa varten on aikaisemmin tehty 

investointivaraus. 

 

Tilinpäätökseen merkittyjen, tilikauden tuotoista vähennettyjen poistojen eli suunni-

telmapoistojen ja poistoeron muutoksen yhteissummaa nimitetään tilikauden koko-

naispoistoiksi.  

 

Poistoeron muutos ja poistoero  

Suunnitelman ylittävät poistot esitetään tuloslaskelmassa poistoeron muutoksena.  

Taseeseen merkittäviä suunnitelman ylittäviä poistoja sanotaan poistoeroksi. 

 

Lisäksi kunnan liiketoiminnassa taseen positiivista poistoeroa voi muodostua vero-

tuksen kumulatiivisista ylipoistoista tilikauden ja aikaisempien tilikausien kokonais- 

ja suunnitelmapoistojen erotuksena3. Mikäli kertynyt poistoero olisi kokonaistasolla 

negatiivinen, sitä ei merkitä tilinpäätökseen4. 

 

 

 

 

                                                 
2 

Sellainen kirjanpitovelvollinen, jonka toiminta perustuu kiinteistön hallintaan, saa poistaa pysyviin vastaaviin 

kuuluvan hyödykkeen hankintamenon sen vaikutusaikana ilman ennalta laadittua suunnitelmaa edellyttäen, että 

poistamisessa noudatetaan jatkuvuutta ja johdonmukaisuutta. Tämä ei oikeuta poikkeamaan aktivointivelvoitteesta 

silloin, kun menon arvioidaan tuottavan tuloa useampana tilikautena, eikä säädetystä enimmäisajasta poistojen te-

kemiselle (KPL 5:12.2§). [2016] 
 3  

Ks. verotukseen liittyvästä suunnitelman ylittävästä poistosta Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimi-

sesta, alaviite 47. 

4  

Kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimista koskevan yleisohjeen mukaan kunnan peruspääomaa voidaan korottaa 

vapaaehtoisista varauksista, muista omista rahastoista tai edellisten tilikausien ylijäämästä tehtävällä siirrolla. Siir-

rot peruspääomaan voivat perustua investointivarausten ja rahastojen purkamiseen niiden tulouttamisen sijasta tai 

siirrot voidaan tehdä edellisten tilikausien ylijäämästä. [2016] 
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Arvonalennus 

Jos pysyviin vastaaviin kuuluvan hyödykkeen tai sijoituksen todennäköisesti tulevai-

suudessa kerryttämä tulo on pysyvästi vielä poistamatonta hankintamenoa pienempi, 

on erotus eli hyödykkeen tai sijoituksen arvonalentuminen KPL 5:13 §:n mukaan kir-

jattava arvonalennuksena kuluksi.  

 

Arvonalentumiseksi merkitään kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksessä pysyvien 

vastaavien maa- ja vesialueiden, pysyvien vastaavien osakkeiden ja osuuksien sekä 

pysyviin vastaaviin kirjattujen taide-esineiden arvonalentumiset. Lisäpoisto, joka 

tehdään suunnitelman mukaisten poistojen kohteena olevasta aineettomasta tai ai-

neellisesta hyödykkeestä sen takia, että poistosuunnitelmaa on perustellusti muutet-

tu, merkitään suunnitelman mukaiseksi poistoksi. Mikäli poistonalainen hyödyke 

kuitenkin esimerkiksi tuhoutuu tulipalossa kokonaan tai hyödykkeen tulonodotukset 

muuttuvat olennaisesti tai poistuvat kokonaan sen käyttötarkoituksen muutoksesta 

johtuen, esitetään kulukirjaus tuloslaskelmassa erikseen arvonalentumisena. [2016] 

 

Vapaaehtoinen varaus 

Kunnassa tulee kysymykseen lähinnä investointivaraus, joka saadaan tehdä pysyvien 

vastaavien hyödykkeiden vastaista hankintamenoa varten. Investointivarauksella ka-

tettava kohde on yksilöitävä kunnan taloussuunnitelmassa. Vaikka kirjanpitolaki ei 

edellytä vapaaehtoisen varauksen yksilöimistä hankekohtaisesti, hyvän kirjanpitota-

van mukaisena pidetään sitä, että investointivarauksen tekeminen on suhteutettu lä-

hivuosien investointisuunnitelmiin. Menettelyä, jossa investointivarausta kartutetaan 

tai puretaan tilikauden tuloksen tasaamiseksi ilman, että siirtojen perustana on suun-

nitellut investointihankkeet tai niiden toteutuminen, ei pidetä hyvän kirjanpitotavan 

mukaisena. 

 

Kunnassa vapaaehtoisten varausten ja rahastojen lisäyksiä voi pääsääntöisesti tehdä 

enintään tuloslaskelman erän Tilikauden tulos osoittaman ylijäämän verran. Vapaa-

ehtoisten varausten ja rahastojen purkamisella tai poistoeron vähennyksellä ei voi 

pääsääntöisesti lisätä tilinpäätöksen varauksentekomahdollisuutta tilikauden ylijää-

mäistä tulosta suuremmaksi5. Jos taseessa on aikaisemmilta vuosilta alijäämää, va-

rausta ei voi tehdä enempää kuin tilikauden tuloksen ja aikaisempien tilikausien ali-

jäämän erotuksen verran.  

 

Liikelaitoksessa investointivaraus voidaan tehdä liikelaitoksen oman ylijäämäisen tu-

loksen perusteella kuitenkin enintään kunnan tai kuntayhtymän ylijäämäerien mää-

rästä. Ylijäämäeriin lasketaan mukaan kunnan tai kuntayhtymän tilikauden yli- tai 

alijäämä ja edellisten tilikausien yli- tai alijäämä sekä kunnan tai kuntayhtymän omat 

rahastot. Arvonkorotusrahastoa ei lasketa ylijäämäeräksi, koska näiden rahastojen 

pääoman käsitteleminen ylijäämänä tarkoittaisi arvioitujen, mutta vielä realisoitumat-

tomien luovutusvoittojen siirtämistä varauksiin. [2016] 

 

 

 

 

                                                 
5  

Varauksentekomahdollisuudesta ks. Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta, ja Yleisohje 

kunnallisen liikelaitoksen kirjanpidollisesta käsittelystä, luku Vapaaehtoisten varausten muutokset. 
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Lisäksi kunnan liiketoiminnassa saattaa muodostua tuloverovelvollisuus toisen kun-

nan alueella harjoittamastaan elinkeinotoiminnasta taikka kuntayhtymän elin-

keinotoiminnassa tai sen omistamista kiinteistöistä, jolloin ne voivat ko. liike- ja 

elinkeinotoiminnassa noudattaa varausten tekemisessä elinkeinoverolain säännöksiä 

vapaaehtoisista varauksista6. 
 

Kirjanpitolain 5:15 §:n mukaan tilinpäätöksessä saadaan tehdä investointi-, toiminta- 

tai muu sellainen verotusperusteinen varaus. Tällaista varausta kutsutaan verotuspe-

rusteiseksi varaukseksi.  

 

Verotusperusteisten varausten perustana on verotettavan tulon järjestely. EVL 54 §:n 

mukaan varaus hyväksytään verotuksessa vain, jos vähintään yhtä suuri vähennys on 

tehty kirjanpidossa. Kunnassa varauksia ei pääsääntöisesti tehdä verotusperusteisista 

syistä, mistä syystä varauksia kutsutaan vapaaehtoisiksi varauksiksi. [2016] 

 

Jäännösarvo 

Jäännösarvo on se arvioitu rahamäärä, jonka kirjanpitovelvollinen saisi hyödykkeen 

luovuttamisesta sen ikäisenä ja siinä kunnossa kuin sen odotetaan olevan taloudelli-

sen vaikutusaikansa päättyessä. Tästä määrästä vähennetään lisäksi arvioidut luovu-

tuksesta johtuvat menot. 

 

Menojäännöspoistomenetelmä  

Menojäännöspoistomenetelmässä poisto tehdään hyödykkeen hankintamenon kul-

loinkin poistamatta olevasta osasta tilikausittain poistosuunnitelman mukaisen pois-

toprosentin mukaan degressiivisesti. Menojäännöspoistomenetelmässä poistot laske-

taan hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaisesti. Menojäännöspoistoja sovelletaan pää-

sääntöisesti verotuksen poistoissa.7 

1.4 Kunnan määräämisvallassa olevat yhteisöt 

Kirjanpitolain 5:12.2 §:n perusteella yhtiö, jonka toiminta perustuu kiinteistön hallin-

taan, saa poistaa pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankintamenot niiden vaikutus-

aikana ilman ennalta laadittua suunnitelmaa edellyttäen, että poistamisessa noudate-

taan jatkuvuutta ja johdonmukaisuutta. Kyseistä helpotusta suunnitelman mukaisista 

poistoista voidaan soveltaa kuitenkin vain sellaisessa kiinteistön hallintaan perustu-

vassa yhtiössä tai muussa yhteisössä, jonka osake oikeuttaa omistajansa yksinomai-

sesti hallinnoimaan yhtiöjärjestyksessä tai muissa yhteisön säännöissä erikseen mää-

rättyä asumis- tai muuhun käyttöön tarkoitettua tilaa yhteisölle kuuluvasta kiinteistös-

tä. Tällaisen yhteisön on kuitenkin laskettava suunnitelman mukaiset poistot kunta-

konsernin tilinpäätöstä varten.8 Muita yhtiöitä tai yhteisöjä helpotus ei koske, vaikka 

niiden toiminta perustuisi kiinteistön hallintaan9. [2016] 

 

                                                 
6  

Ks. Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta ja Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman 

laatimisesta 

7  

Ks. kunnan ja kuntayhtymän tuloverovelvollisuudesta Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta, luku 

6.2 ja Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta, luku 11.2 

8 

Ks. Kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimista koskeva ohje 

9 

Ks. KILA:n yleisohje asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kirjanpidosta ja tilinpää-

töksestä (7.12.2010), luku 3.3 Poistot ja arvonalentumiset, myös KILA:n lausunto 1713/2003. 

Valtuusto 14.12.2021 § 57 Liite 4

javascript:link('SK,7830');


 11 

Yhteisöjen, jotka on vapautettu tekemästä suunnitelmapoistoja, on kuitenkin aina 

poistettava pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankintamenot ja muut pitkävaikuttei-

set menot niiden vaikutusaikana, jolla tarkoitetaan käytännössä enintään hyödykkeen 

teknistaloudellista käyttöaikaa. Myös KPL 5 luvun säännöksiä enimmäispoistoajoista 

on noudatettava silloinkin, kun poistosuunnitelmaa ei laadita. Edellä mainittujen kir-

janpitovelvollisten on myös noudatettava muita KPL 5 luvun säännöksiä.10 

 

Kiinteistötytäryhteisön  tulee ilmoittaa kunnan konsernitilinpäätöksen laadintaa var-

ten tilikauden suunnitelman mukaiset poistot sekä aineellisten hyödykkeiden suunni-

telman mukaan poistamatta oleva määrä, jos poistettavan aineellisten hyödykkeiden 

määrä on olennainen konsernitaseen kannalta ja jos kirjatut poistot poikkeavat olen-

naisesti kunnan suunnitelman mukaisista poistoista.11 Suunnitelmapoistot lasketaan 

tämän yleisohjeen mukaan. Olennaisuuden ja taloudellisuuden periaatteiden mukai-

sesti voidaan kuntakonsernin sisällä käytetyt erilaiset poistosuunnitelmat jättää yh-

denmukaistamatta. [2016] 

 

2 Poistopohjan määrittäminen 

2.1 Hyödykkeen hankintamenon aktivoiminen 

 

KPL 5:5.1 §:n mukaan sellaisen aineelliseen omaisuuteen kuuluvan hyödykkeen, jon-

ka arvioidaan tuottavan tuloa useana tilikautena, hankintameno poistetaan merkitse-

mällä se suunnitelman mukaan kuluksi kullekin tilikaudelle hyödykkeen vaikutusai-

kana (poisto). Tilikaudelle kuuluvalla poistolla vähennetty jäännös hankintamenosta 

merkitään pysyviin vastaaviin taseessa (aktivointi). [2016] 

 

KPL 5:5 a.1 §:n mukaan aineettomaan omaisuuteen kuuluvien vastikkeellisesti hankit-

tujen toimilupien, patenttien, lisenssien, tavaramerkkien sekä muiden vastaavien oi-

keuksien hankintameno on aktivoitava, jos oikeuden arvioidaan tuottavan tuloa use-

ampana tilikautena. Jos kirjanpitovelvollinen on itse luonut 1 momentissa tarkoitetun 

aineettoman oikeuden, sen hankintameno saadaan aktivoida varovaisuutta noudattaen 

edellyttäen, että oikeuden arvioidaan tuottavan tuloa useampana tilikautena. Aktivoitu 

hankintameno on poistettava suunnitelman mukaan vaikutusaikanaan. [2016] 

 

Perustamis- ja tutkimusmenot kirjataan aina tilikauden kuluksi (KPL 5:7-8 §). Kehit-

tämismenot saadaan aktivoida, jos niiden odotetaan tuottavan tuloa useampana tilikau-

tena. Aktivoidut kehittämismenot on poistettava suunnitelman mukaan vaikutusaika-

naan. Jollei kirjanpitovelvollinen voi luotettavalla tavalla arvioida vaikutusaikaa, on 

kehittämismenot poistettava enintään kymmenessä vuodessa. Kehittämismenoja ei 

saada aktivoida muina pitkävaikutteisina menoina. [2016] 

                                                 
10  

Ks. KILA:n lausunto 1805/2007 Pysyvien vastaamien hankintamenon kirjaamisesta kuluksi KPL 5:12 §:n mukai-

sesti ilman poistosuunnitelmaa 

     11 

Yhdistys ja säätiö saivat aikaisemmin poistaa pysyvien vastaavien hankintamenon niiden vaikutusaikana ilman 

ennalta laadittua suunnitelmaa. Uudistetun kirjanpitolain mukaan tämä poikkeusmahdollisuus on rajattu koske-

maan vain luonnollisia henkilöitä sekä kirjanpitovelvollisia, joiden toiminta perustuu kiinteistön hallintaan eikä se 

siis enää koske yhdistyksiä ja säätiöitä. Aikaisemmin kertynyt poistovajaus tulee oikaista.  

Ks. myös konsernitilinpäätöksen laatimista koskeva yleisohje [2016] 
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Kunnissa ei sovelleta kirjanpitolain 5:5 b §:n mukaista rahoitusleasingsopimuksella 

hankitun omaisuuden merkitsemistapaa, jossa vuokralleottaja saa merkitä hyödykkeen 

tilinpäätökseensä siten kuin se olisi ostettu.12
 [2016]  

2.2 Pysyvien vastaavien hankintameno 

 

Suunnitelmapoistojen pohjana on pysyvien vastaavien hankintameno. Hyödykkeen 

hankintamenoon luetaan pääsääntöisesti sen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutu-

neet välittömät menot (KPL 4:5.1§). Varsinaisen ostohinnan lisäksi hankintamenoon 

sisällytetään esimerkiksi rahti-, maahantuonti- ja asennusmenot. Mahdolliset saadut 

alennukset vähentävät hankintamenoa. Arvonlisäverollisessa toiminnassa käytettävän 

pysyvien vastaavien hyödykkeen ostohintaan sisältyvää arvonlisäveroa ei lueta han-

kintamenoon. Kunnassa suunnitelmapoistojen pohjana käytettävään hankintamenoon 

ei myöskään lueta palautusjärjestelmän (AVL 130 §) arvonlisäveroa. 

 

Kunnan valmistaessa omaan käyttöön pysyvien vastaavien hyödykkeen (esim. raken-

nuksen tai kiinteän rakenteen) kirjataan sen hankintamenoksi valmistuksen välittömät 

menot, jotka on voitava selvittää kirjanpitotositteisiin perustuvan kirjanpidon tai kus-

tannuslaskelman avulla. 

 

Valmistuksessa käytetyt ostetut aineet, tarvikkeet, asennusmenot ja palvelut sekä ali-

hankinnat luetaan osaksi hankintamenoa siten, että ostohinnasta saadut alennukset se-

kä vähennettävä ja palautettava arvonlisävero vähentävät hankintamenoon luettavien 

menojen määrää. Hankintamenoon voidaan sisällyttää myös mainittujen menojen 

rahdit ja rakennuslupamaksut13.  

 

Pysyvien vastaavien hyödykkeen valmistuksessa käytettyjen kunnan palveluksessa 

olevien henkilöiden palkat sosiaalikustannuksineen voidaan sisällyttää hankintame-

noon, mikäli henkilöiden valmistukseen käyttämien työsuoritusten määrä on kirjanpi-

dossa kohdistettu valmistettavalle hyödykkeelle. Työsuoritusten hintana voidaan 

käyttää ko. henkilöiden keskimääräistä tuntipalkkaa, johon on laskettu mukaan kes-

kimääräiset henkilösivumenot. Työtunnin hintaan voidaan sisällyttää myös keskimää-

räinen osuus sosiaalisten palkkojen (esim. lomapalkka) aiheuttamista menoista. 

Kirjanpitolain 4 luvun 5 §:n 2 momentin mukaan kohtuulliset hankintaan ja valmis-

tukseen liittyvät välilliset menot saadaan aktivoida hankintamenoon siltä osin kuin 

nämä menot kohdistuvat tuotantojaksoon. Välilliset menot on voitava selvittää kus-

tannuslaskelman tai -laskelmien avulla. [2016 Hyödykkeen tuotantoon kohdistettavissa 

olevan lainan korkomenot tuotantojaksolta saadaan lukea hankintamenoon. (KPL 

4:5.3 §) [2016]]  

Kuntien kirjanpidossa valmistuksen välillisten menojen ja lainan korkojen aktivointi 

osaksi pysyvien vastaavien hyödykkeen hankintamenoa on mahdollista vain erityisis-

tä syistä. Tällöin noudatetaan aktivoinnissa kirjanpitolautakunnan antamia ohjeita vä-

lillisten menojen lukemisesta hyödykkeen hankintamenoon. 

                                                 
                             12 

     ks. Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta 
     13 

Kunnan omat rakennuslupamaksut voidaan aktivoida hankintamenoon vain siltä osin kuin ne vastaavat tuloslas-

kelmaan kirjattuja realisoituneita kuluja. 
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KPL 5:19 §:n mukaan vaihto-omaisuudesta pysyviin vastaaviin siirretyn hyödykkeen 

hankintamenoksi katsotaan hyödykkeen alkuperäinen hankintameno tai sitä alempi 

todennäköinen luovutushinta. Pysyvistä vastaavista hyödyke siirretään vaihto-

omaisuuteen hankintamenon vielä poistamatta olevaa osaa vastaavasta määrästä. 

 

Kun rakennettu kiinteistö on hankittu yhdellä erittelemättömällä kauppakirjalla tms. 

saannolla, kunkin hyödykkeen erillisarvostuksen periaatteeseen (KPL 3:3.1 § 7-

kohta) perustuen sekä rakennuksen poistopohjan määrittämiseksi yhteishinta on jaet-

tava maa-alueen ja rakennuksen osuuksiin.  

 

Lahjoituksena saatu omaisuus merkitään taseeseen luovutushetken mukaiseen toden-

näköiseen arvoon pysyvien vastaavien ao. tase-erään, silloin kun niihin ei liity käyttö-

rajoituksia. Perusteltua on, että noudatetaan valittua menettelyä pysyvästi ja yhden-

mukaisesti.  Mikäli lahjoitetulla rakennuksella on käyttöä kunnan palvelutoiminnassa 

tai se tuottaa tuloa, rakennuksen arvo merkitään taseeseen. Lahjoitetulle rakennuksel-

le on tehtävä poistosuunnitelma ja se on poistettava vaikutusaikanaan. Lahjoituksena 

saatu omaisuus, jonka käyttöön liittyy sopimukseen, testamenttiin tai lahjakirjaan pe-

rustuvia varojen käyttöä ja kartuttamista koskevia ehtoja, merkitään omaksi tase-

eräksi Lahjoitusrahastojen varat. 14[2016] 

2.3 Arvostaminen 

2.3.1 Arvonkorotukset  

KPL 5:17.1 §:n mukaan arvonkorotuskohteet on rajattu pysyviin vastaaviin kuuluviin 

maa- ja vesialueisiin sekä arvopapereihin. Arvonkorotusta vastaava määrä on merkit-

tävä omaan pääomaan sisältyvään arvonkorotusrahastoon. Jos arvonkorotus osoittau-

tuu aiheettomaksi, se on peruutettava ja arvokorotusrahastoa on vastaavasti alennetta-

va. [2016]15 

2.3.2 Arvonalentumiset 

2.3.2.1 Yleistä 

 

Yleisten tilinpäätösperiaatteiden mukaan kukin hyödyke ja tase-eriin merkittävä erä 

tulee arvostaa erikseen (KPL 3:3.1§ 7 k). Jos pysyviin vastaaviin kuuluvan hyödyk-

keen tai sijoituksen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo pal-

velutuotannossa arvioidaan olevan pysyvästi vielä poistamatonta hankintamenoa pie-

nempi, erotus on kirjattava arvonalennuksena kuluksi (KPL 5:13 §). Arvonalennuk-

sen tarpeellisuus arvioidaan arvonkorotuksen mukaisen arvon mukaan tilikauden 

                                                 
14  

Ks. Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta 
15  

Ennen vuoden 1997 kirjanpitolakiuudistusta arvonkorotuksen tekeminen oli mahdollista myös pysyviin vastaaviin 

kuuluviin rakennuksiin ja tiettyihin muihin suunnitelman mukaan poistettaviin hyödykkeisiin. Pysyvien vastaa-

vien hyödykkeisiin, esimerkiksi rakennuksiin, voi sisältyä arvonkorotuksia, jotka eivät olisi mahdollisia voimassa 

olevan kirjanpitolain mukaan. Kirjanpitolain siirtymäsäännösten mukaan (KPL 9:2.2 §) kirjanpitovelvollinen saa 

soveltaa ennen kirjanpitolakiuudistuksen L 1304/1997 voimaantuloa tehtyihin arvonkorotuksiin silloin voimassa 

olleita säännöksiä. Ennen lain voimaantuloa tehtyjä arvonkorotuksia ei näin ollen tarvitse purkaa, eikä niistä saa 

tehdä suunnitelmapoistoja. Arvonkorotus tulee kuitenkin peruuttaa, jos yksikin arvonkorotuksen edellytyksistä 

lakkaa olemasta. 
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päättymishetkellä (KPL5:17.5§). [2016] Jos KPL 5:13 §:n mukaan tehty kulukirjaus 

osoittautuu viimeistään tilikauden päättymispäivänä aiheettomaksi, se on KPL 5:16 

§:n mukaan kirjattava kulukirjauksen oikaisuksi. 

 

Taseen vastaaviin merkityn erän arvon alenemista ei saa merkitä pakolliseksi va-

raukseksi (KPL 5:14.4 §). 

2.3.2.2 Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 

 

Olennaiset muutokset pysyvien vastaavien tulonodotuksissa tai arvo kunnan palvelu-

tuotannossa tulee ensisijaisesti ottaa huomioon poistosuunnitelmaa muuttamalla. Li-

säpoisto, joka tehdään suunnitelman mukaisten poistojen kohteena olevasta aineetto-

masta tai aineellisesta hyödykkeestä sen takia, että poistosuunnitelmaa on perustellus-

ti muutettu, merkitään suunnitelman mukaiseksi poistoksi. Suunnitelmanmukaiset 

poistot ovat aina ensisijaisia arvonalennuksena vähentämiseen nähden. Mikäli pois-

tonalainen hyödyke kuitenkin esimerkiksi tuhoutuu tulipalossa kokonaan tai hyödyk-

keen tulonodotukset muuttuvat olennaisesti tai poistuvat kokonaan sen käyttötarkoi-

tuksen muutoksesta johtuen, esitetään kulukirjaus tuloslaskelmassa erikseen arvon-

alentumisena. Hyödykkeen jäljellä olevaa taloudellista pitoaikaa ja sitä kautta poisto-

suunnitelmaa on tarkistettava hyödykekohtaisesti säännöllisesti myös kertaluonteisen 

lisäpoiston tekemisen jälkeen. Pysyvien vastaavien hyödykkeistä, jotka eivät ole 

suunnitelmapoistojen kohteena, tehdään tarvittaessa KPL 5:13 §:n mukainen arvon-

alennuskirjaus.  

 

Osoituksena arvonalentumisesta saattavat olla esimerkiksi seuraavat seikat: 

 

− Omaisuuserä on vahingoittunut. 

− Hyödykkeen käyttömäärässä tai -tavassa palvelutuotannossa on tapahtumassa 

muutoksia lähitulevaisuudessa. 

− Omaisuuserän tulonodotukset tai palvelutoimintaan liittyvät odotukset ovat tai tu-

levat olemaan odotettua huonommat. 

− Kauden aikana on tapahtunut tai lähitulevaisuudessa on tapahtumassa merkittäviä 

haitallisia muutoksia teknologia- tai markkinaympäristössä (liikelaitos) tai kunnan 

toimintaympäristössä. 

 

Luettelo ei ole tyhjentävä, mutta se tuo esiin seikkoja, jotka on suositeltavaa ottaa 

huomioon arvonalentumis- tai lisäpoiston kirjaustarvetta arvioitaessa. 

 

Arvonalentumis- tai lisäpoiston kirjauksen tarvetta harkittaessa hyödykkeen ja sijoi-

tuksen todennäköiset tulonodotukset ja arvo palvelutuotannossa arvioidaan varovai-

suuden periaatetta noudattaen. Kun hyödykettä käytetään kunnan maksullisessa suori-

te- tai palvelutuotannossa, sen arvo määritetään suhteessa toiminnan tulonodotuksiin.  

  

Tulonodotukset perustuvat yleensä tuotantolaitoksen, toimipaikan tai tiettyjen myyn-

tiartikkeleiden tulonodotuksiin yksittäisen pysyvien vastaavien hyödykkeen sijaan. 

Suunnitelmapoistojen kohteena olevan hyödykkeen hankintamenoa ei siten kyseisen 

säännöksen perusteella vähennetä kuluna, vaikka todennäköinen luovutushinta erilli-

senä myytäessä olisikin poistamatta olevaa hankintamenoa pienempi. Riittää, että 

hankintameno kirjataan vaikutusaikanaan kuluksi ja että tulevaisuudessa kertyvät tuo-

tot tai arvo kunnan palvelutuotannossa vastaavat vähintään poistamatonta hankinta-

menoa. Esimerkiksi toiminnan lopettamisen seurauksena tyhjilleen jääneen kiinteis-
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tön tai käyttämättä jääneiden koneiden hankintameno voidaan kuitenkin joutua kir-

jaamaan kuluksi, jollei niistä saada esimerkiksi vuokratuottoja tai niitä ei käytetä 

kunnan palvelutuotannossa.  

2.3.2.3 Sijoitukset 

 

Sijoituksiin kuuluvat arvopaperit tulee arvostaa erillisinä. 

 

Kunnan taseessa sijoituksiin kuuluviin pysyvien vastaavien toimialasijoittamisen 

osakkeisiin liittyvät tulonodotukset eivät tavallisesti rajoitu niistä juoksevasti kerty-

viin osinkotuloihin ja luovutuksen yhteydessä realisoituvaan myyntituloon. Kunnan 

tytäryhteisöjen ja muiden pysyvien vastaavien osakkeille on tunnusomaista, että osa-

na pysyvien vastaavien kokonaisuutta niiltä puuttuu monesti itsenäinen selvitettävissä 

oleva arvo. Niihin liittyvät tulonodotukset ja omistukseen liittyvät muut odotukset si-

sältyvät koko pysyvien vastaavien investoinnin tai koko yrityksen arvoon taikka ar-

voon osana kunnan palvelutuotannon järjestämistä.  

2.4 Jäännösarvo 

 

Suunnitelmapoistoina kirjataan kuluksi pysyvien vastaavien hankintamenon ja enna-

koidun jäännösarvon erotus. Jäännösarvo voidaan määritellä esimerkiksi samanlaisen 

mutta pitoaikansa lopussa olevan pysyvien vastaavien hyödykkeen todennäköisen 

luovutushinnan perusteella. Jäännösarvon määrittelyssä noudatetaan varovaisuuden 

periaatetta. Jäännösarvon ennakointivaikeuksien vuoksi voidaan suunnitelman mu-

kaisten poistojen perustaksi ottaa myös hyödykkeen koko hankintameno edellyttäen, 

ettei hyödykkeen ennakoitu jäännösarvo ole olennainen sen hankintamenoon nähden. 

 

Hyödykkeen pitoajan päätyttyä sen käytöstä poistamisesta syntyviä menoja ei voida 

lukea hyödykkeen poistopohjaan vaan ne on kirjattava kuluksi. Tällaisia kuluksi kir-

jattavia menoja ovat esimerkiksi pysyvien vastaavien sijaintipaikan alkuperäiseen ti-

laan palauttamisesta aiheutuvat purkamisen ja poistamisen sekä maa-alueen kunnos-

tamisen aiheuttamat menot. Vastuun määrä on arvio velvoitteen kokonaissummasta 

riippumatta siitä, milloin velvoitteen perustana oleva toiminta päättyy tai velvoite 

erääntyy maksettavaksi. Vastuun määrää voidaan kerryttää täysimääräiseksi asteittain 

toiminnan aikana. Tulevaisuudessa toteutuvat taloudelliset menetykset otetaan huo-

mioon KPL 5:14 §:n mukaisesti pakollisena varauksena. Pakollisena varauksena käsi-

teltyjen vastaisten menojen muutos merkitään tuloslaskelmassa asianomaiseen ku-

luerään. 

2.5 Avustuksella, valtionosuudella tai muulla rahoitusosuudella katettu hankintameno 

 

Kunnassa ja kuntayhtymässä pysyvien vastaavien hyödykkeen hankintaan saatu val-

tionosuus, investointiavustus tai muu rahoitusosuus kirjataan hankintamenon vähen-

nykseksi. Kirjaamisen edellytyksenä on, että antaja on kohdistanut sen tiettyyn han-

kintamenoon. Tällöin poistolaskennassa poistopohjana pidetään saadulla avustuksella 

vähennettyä hankintamenon määrää (ks. liite 1). Rahoituslaskelmassa ja taseen vas-

taavia koskevissa liitetiedoissa ilmoitetaan tällöin olennaisuuden periaatetta noudatta-

en kyseisen pysyvien vastaavien hyödykkeen koko hankintameno ja siitä valtion-

osuudella, investointiavustuksella tai muulla rahoitusosuudella katettu määrä. 

 

Valtuusto 14.12.2021 § 57 Liite 4



 16 

Edellä tarkoitettu muu rahoitusosuus on tulkittava lähtökohtaisesti suppeasti joko 

kunnan saamaksi valtionavustukseksi tai EU-tueksi investointimenoon taikka kuntien 

yhteistoimintaan liittyväksi maksuosuudeksi investointiin, jonka tarkoituksena on 

yleishyödyllisen palveluvelvoitteen täyttäminen. Sen sijaan yksityisten yhteisöjen tai 

henkilöiden kunnalle suorittamat korvaukset kunnan tuottamista palveluista tai muista 

hyödykkeistä ovat lähtökohtaisesti kunnan myynti- tai maksutuloja. Yksityinen tuki 

voidaan käsitellä investointiavustuksena yleishyödylliseen tarkoitukseen vain, jos ky-

se on lahjoituksesta tai testamentilla määrätystä perinnöstä määrättyyn investointiin.16   

 

Rahoitusosuuden tavoin käsitellään myös toimeksiantojen pääomien käyttö inves-

toinnin rahoitukseen. 

 

Kuntayhtymän perustamishankkeeseensa saama valtionosuus vähennetään edellä esi-

tetyn pääsäännön mukaisesti hankintamenosta. Kuntayhtymän perustamishankkee-

seen saama valtionosuus ei vaikuta kuntayhtymän peruspääoman määrään, mutta se 

voi vaikuttaa peruspääoman jakaantumiseen jäsenkuntien kesken. Peruspääoman uu-

delleenjaosta tai sen tekemättä jättämisestä kuntayhtymän saaman valtionosuuden pe-

rusteella on sovittava perussopimuksessa tai muutoin jäsenkuntien päätöksellä.  

 

Jäsenkunnassa kuntayhtymän peruspääoman jäsenkuntaosuuden valtionosuudesta 

johtuvaa muutosta ei kirjata tuloslaskelmaan eikä taseeseen. Kuntayhtymän taseeseen 

merkitty jäsenkunnan peruspääomaosuus ei tämän jälkeen vastaa jäsenkunnan tasee-

seen merkittyä kuntayhtymäosuutta. Olennaisista muutoksista annetaan selvitys kun-

nan tilinpäätöksen liitetiedoissa. Kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoissa annetaan 

selvitys kuntayhtymän peruspääoman jakautumisesta jäsenkuntien kesken. 

 

Perustamishankkeen valtionosuuden vaikutusta jäsenkunnan peruspääomaosuuteen ja 

kuntayhtymäosuuteen on selvitetty kirjausesimerkein liitteessä 9. 

2.6 Investointivarauksen tai rahaston purkaminen 

 

Investointivarauksen tai -rahaston purkaminen ei vaikuta poistopohjaan. Kun varausta 

tai rahastoa puretaan pysyvien vastaavien hyödykettä hankittaessa, suunnitelmapois-

tojen poistopohjana on hyödykkeen koko hankintameno. Varauksen tai rahaston käyt-

tö hankintamenon kattamiseen merkitsee poistoeron lisäystä, sillä tuloslaskelmaan 

merkitään varauksella katetun hankintamenon suuruinen poistoeron muutos. Taseen 

poistoero tuloutuu myöhempinä tilikausina, koska hyödykkeen koko hankintamenosta 

tehtävät suunnitelmapoistot ovat hyödykkeen kokonaispoistoja suuremmat (ks. esi-

merkit, liitteet 5). 

 

Poistoeroon liittyvät menettelytavat on esitetty yhtenä kokonaisuutena luvussa 4. In-

vestointivarauksen tekemisen ja käytön ohjeet on esitetty tuloslaskelman laatimisesta 

annetussa kuntajaoston yleisohjeessa ja taseen laatimisesta annetussa yleisohjeessa. 

 

 

 

                                                 
16  
Kuntajaosto on lausunnossaan 94/2010 selventänyt muun rahoitusosuuden sisältöä. 
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2.7 Pysyvien vastaavien perusparannusmeno 

 

Pysyvien vastaavien hyödykkeen perusparannusmeno voidaan joko lisätä sen poista-

mattomaan hankintamenoon tai kirjata erilliseksi pysyvien vastaavien hyödykkeen 

hankintamenoksi, jolle määritellään oma poistosuunnitelma. Perusparannusmeno 

poistetaan sen vaikutusaikana, joka on usein sama kuin perusparannetun pysyvien 

vastaavien hyödykkeen jäljellä oleva taloudellinen pitoaika. Jos perusparannus lisää 

pysyvien vastaavien hyödykkeeseen liittyviä tulonodotuksia tai käyttömahdollisuuk-

sia palvelutuotannossa pidentämällä olennaisesti sen jäljellä olevaa taloudellista pito-

aikaa, muutetaan poistosuunnitelmaa vastaavasti.  

 

Perusparannusmeno aktivoidaan pitkävaikutteisiin menoihin, jos se koskee esimer-

kiksi osakehuoneistoa, josta ei tehdä suunnitelman mukaisia poistoja. Tällöin akti-

voiduille menoille määritellään oma poistosuunnitelma. 

 

Aktivoitavia ovat ne perusparannusmenot, jotka parantavat hyödykkeen tulon- tai pal-

veluntuottamiskykyä alkuperäistä suuremmaksi. Hyödykkeen tulon- tai palveluntuot-

tamiskyvyn voidaan katsoa kasvaneen, jos perusparannus johtaa 

 

– hyödykkeen taloudellisen pitoajan ja hyödykkeen tuotantokapasiteetin kasvuun 

– suoritteiden laadun merkittävään parantumiseen tai 

– tuotantoprosessin kustannusten merkittävään vähentymiseen. 

 

Korjaus- ja huoltomenot, joiden seurauksena hyödykkeen tulontuottamiskyky tai käyt-

tö palvelutuotannossa voidaan säilyttää ennallaan, kirjataan yleensä syntymistilikau-

den kuluksi.  

 

Edellä mainittuja kriteerejä sovelletaan perusparannusmenojen aktivointiedellytyksiä 

arvioitaessa. 

2.8 Pienhankinnat 

 

Pysyviin vastaaviin kuuluvan aineellisen ja aineettoman omaisuuden hankintameno 

aktivoidaan ja kirjataan KPL 5:5 ja 5:5a §:n mukaan vaikutusaikanaan suunnitelman 

mukaan poistoina kuluksi.  

 

Olennaisuuden ja varovaisuuden periaatteet huomioon ottaen voidaan vähäarvoisten 

aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenot kuitenkin kirjata kirjanpi-

dossa kokonaisuudessaan käyttöönottotilikauden kuluksi, vaikka niiden odotetaan 

tuottavan tuloa useamman tilikauden aikana.  

 

Kunta voi pysyvien vastaavien kirjanpidon ja poistolaskennan yksinkertaistamiseksi 

kirjata hyödykkeen hankintamenon kokonaan hankintatilikauden kuluksi, vaikka se 

tuottaa tuloa tai on palvelutoiminnan käytössä useamman tilikauden aikana, mikäli 

hankintameno ennen rahoitusosuuden vähentämistä alittaa enintään 10.000 euroa 

(pienhankinta), eikä kirjaustavalla ole olennaista vaikutusta tilikauden tulokseen eikä 

taloudellisesta asemasta annettavaan kuvaan. Jos hyödyke koostuu useasta eri kom-

ponentista, joiden yhteenlaskettu hankintameno ylittää 10.000 euroa, se merkitään 

pysyviin vastaaviin ja kirjataan normaalisti poistoina vaikutusaikanaan kuluksi. Kun-

ta voi kirjata myös pienhankinnat pysyviin vastaaviin ja suunnitelman mukaan pois-

toina kuluiksi. 
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Ensikertainen kalustaminen liittyy käsitteenä pääsääntöisesti Opetushallituk-

sen/opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksiin (peruskoulujen rakentaminen ja 

kalustaminen). Ensikertaisen kalustamisen hankintoja voidaan aktivoida taseeseen, 

vaikka yksittäisen hankinnan arvo ei ylittäisi pienhankintarajaa. Kalustamisen on lii-

tyttävä uuden yksikön tai toiminnan aloittamiseen ja hankinnan tulee tapahtua pää-

sääntöisesti ennen toiminnan aloittamista. Täydentäviä hankintoja ei voida enää pitää 

ensikertaisena kalustamisena. Kulutushyödykkeitä (esimerkiksi koulutarvikkeet) ei 

voida aktivoida taseeseen. [2016] 

2.9 Aineettomat hyödykkeet 

 

Aineettomat hyödykkeet jaotellaan KPA 1:6 §:n mukaan kehittämismenoihin, aineet-

tomiin oikeuksiin, liikearvoon sekä muihin aineettomiin hyödykkeisiin (kunnassa 

muut pitkävaikutteiset menot). Perustamis- ja tutkimusmenot kirjataan tilikauden ku-

luksi.  

 

Aineettomien oikeuksien ryhmään kuuluvat muun muassa vastikkeellisesti hankitut 

toimiluvat, patentit, tekijänoikeudet ja tavaramerkkioikeudet, liikenneluvat, tietoko-

neohjelmien käyttöoikeudet (KILA 1604/2000) ja muut vastaavat oikeudet sekä li-

senssit ja ohjelmistot. Jos KPL 5:5a §:n mukainen aineeton oikeus on hankittu vastik-

keellisesti ja oikeuden arvioidaan tuottavan tuloa useampana tilikautena, on sen han-

kintameno aktivoitava ja kirjattava suunnitelman mukaan poistoina kuluksi.  

 

Aineettomien hyödykkeiden hankintamenoja aktivoitaessa tulee arvioida aina erik-

seen hyödykkeen tulontuottamiskyky tai arvo palvelutoiminnan kannalta. KPL 5:5a 

§:n mukainen aktivointivelvoite koskee ainoastaan vastikkeellisesti hankittujen toimi-

lupien, patenttien, lisenssien, tavaramerkkien, sekä vastaavien oikeuksien ja varojen 

hankintamenojen aktivointia. Muiden hyödykkeiden aktivointi on mahdollista varo-

vaisuuden periaate huomioon ottaen.  

 

Muihin pitkävaikutteisiin menoihin kuuluvat sellaiset useampana tilikautena tuloa 

tuottamaan tarkoitetut menot, jotka eivät ole esineitä, erikseen luovutettavia oikeuksia 

tai muita hyödykkeitä. 17 

 

Kunnissa esimerkiksi koulutusmenot, mainonnan ja myynninedistämisen menot sekä 

muuttamisesta tai uudelleen organisoimisesta aiheutuvat menot ja muut tämän tyyp-

piset menot kirjataan vuosikuluksi.   

2.10 Pääoma-alennukset ja lainan liikkeeseenlaskumenot 

 

Kirjanpitolain 5:10 §:n mukaan lainan ottamisesta aiheutunut pääoma-alennus ja sii-

hen rinnastettavat menot sekä lainan liikkeeseenlaskusta aiheutuneet menot saadaan 

aktivoida varovaisuutta noudattaen. Aktivoidut erät tulee kirjata poistoina kuluksi lai-

na-ajan kulumiseen perustuvan suunnitelman mukaan vähintään samassa suhteessa 

kuin lainaa maksetaan takaisin. Menot esitetään taseessa saamisten ryhmässä erillise-

nä eränä. Vaihtoehtoisesti ne voidaan yhdistää siirtosaamisiin, jolloin niiden määrä 

tulee esittää liitetietona. Kyseessä ei siten ole pysyvien vastaavien erä, mutta erä on 

                                                 
 17 

Ks. muihin pitkävaikutteisiin menoihin sisällytettävistä eristä tarkemmin kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimista 

koskevasta yleisohjeesta 
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poistojen kohteena. Erän suunnitelman mukaiset kulukirjaukset esitetään tuloslaskel-

massa rahoituskulujen ryhmässä kohdassa ”Korkokulut ja muut rahoituskulut”. 

 

3 Poistosuunnitelma 

3.1 Poistosuunnitelman laatiminen 

 

Suunnitelmapoistot edellyttävät kunnalta poistosuunnitelman laatimista sekä erillistä 

pysyvien vastaavien hyödykkeiden seurantaa ja poistojen laskentajärjestelmän ylläpi-

tämistä. Poistosuunnitelman hyväksymismenettelystä otetaan määräykset kunnan hal-

lintosääntöön. Poistosuunnitelman laatimisessa on suositeltavaa olennaisuuden peri-

aatteen mukaisesti keskittyä rahamääriltään merkittävimpien pysyvien vastaavien 

hyödykenimikkeiden poistojen oikeaan laskentaan.  

3.2 Poistoaika  

3.2.1 Poistoajan pituus  

 

Pysyviin vastaaviin kuuluvien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankinta-

menot tulee poistaa vaikutusaikanaan. Pysyvien vastaavien vaikutusajalla tarkoitetaan 

hyödykkeen taloudellista pitoaikaa. Pysyvien vastaavien hankintameno jaksotetaan 

poistoina kuluksi pääsääntöisesti sen koko taloudelliselle pitoajalle. Taloudellisen pi-

toajan päätyttyä on hyödykkeen hankintamenon oltava kokonaan poistettu mahdollis-

ta jäännösarvoa lukuun ottamatta.  

 

Taloudellisella pitoajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jona pysyvän vastaavan hyödykkeen 

ennakoidaan hyödyttävän kuntaa tuloa tuottamalla tai aikaa, jona hyödykkeen enna-

koidaan hyödyttävän kunnan palvelujen tuottamista. Pysyvien vastaavien hyödykkeen 

taloudellinen pitoaika on yleensä lyhyempi kuin sen tekninen pitoaika, joka riippuu 

hyödykkeen teknisestä käyttökelpoisuudesta kunnan harjoittamassa toiminnassa.  

 

Pysyvien vastaavien hyödykkeen taloudellisen pitoajan ja myös poistoajan määrittely 

tulee tehdä kunnan yksilölliset olosuhteet huomioon ottaen. Poistoaika määritellään 

siten, että se vastaa kunnan omaa suunnitelmaa ja odotusta taloudelliseksi pitoajaksi. 

Hyödykkeiden taloudellisten pitoaikojen määrittelyssä voidaan käyttää apuna koke-

musperäisiä tietoja vastaavien hyödykkeiden taloudellisista pitoajoista vastaavassa 

toiminnassa. Taloudellisen pitoajan määrittelyssä noudatetaan varovaisuuden periaa-

tetta. Lähtökohtaisesti poistoaika määritellään kyseisen hyödykkeen yksilöllisen tu-

lontuottamis- tai palvelutuotantokyvyn perusteella varovaisuuden periaatteella liitteen 

1 poistoaikojen rajoissa. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee poisto-ohjeen 

liitteen 1 poistoaikojen alarajojen käyttämistä, ellei pidemmän poistoajan käyttämi-

seen ole erityistä hyödykekohtaista perustetta. 

 

Jos hyödykkeen tuloa tuottavan vaikutuksen ennakoidaan vähenevän olennaisesti sen 

taloudellisen pitoajan loppupuolella, tämä seikka on perusteltua ottaa huomioon pois-

tosuunnitelmassa. Erityisesti tasapoistomenetelmää sovellettaessa tämä on mahdollis-

ta toteuttaa käyttämällä suunnitelmapoistojen perustana poistoaikaa, joka on jossain 

määrin pysyvien vastaavien ennakoitua taloudellista pitoaikaa lyhyempi. Poistoaika 

voi etenkin tasapoistomenetelmää sovellettaessa olla myös muista erityisistä syistä 

lyhyempi kuin hyödykkeen taloudellinen pitoaika. 
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Aineellisten hyödykkeiden hankintamenojen ohella aineettomien hyödykkeiden akti-

voidut hankintamenot poistetaan vaikutusaikanaan kirjanpitolaissa säädettyjen pois-

toaikojen puitteissa. Aineettomien hyödykkeiden enimmäispoistoajoista on säädetty 

KPL 5:7–11 §:ssä. Liikearvo, kehittämismenot ja muut aktivoidut pitkävaikutteiset 

menot poistetaan suunnitelman mukaan vaikutusaikanaan. Jollei kirjanpitovelvollinen 

voi luotettavalla tavalla arvioida vaikutusaikaa, on meno poistettava enintään kym-

menessä vuodessa. Perustamis- ja tutkimusmenot kirjataan tilikauden kuluksi. 18 

 

3.2.2 Poistojen aloittaminen  

 

Poistot pysyvien vastaavien hankintamenosta aloitetaan, kun hyödyke on otettu käyt-

töön toiminnassa. Poistoaikaan ei lueta esimerkiksi pysyviin vastaaviin kuuluvien ko-

neiden tavanomaista koekäyttöaikaa. Poikkeuksellisen pitkään jatkuva koekäyttö ei 

sitä vastoin oikeuta lykkäämään poistojen aloittamista. 

 

Käyttöönottotilikaudelta tehtävän poiston määrässä otetaan yleensä huomioon hyö-

dykkeen käyttöönoton ajoittuminen tilikaudelle. Suunnitelmapoiston suuruus määri-

tellään tällöin ottaen huomioon muun muassa, kuinka monta kuukautta hyödyke on 

ollut käytössä tilikauden aikana. Myös sellainen yksinkertaistettu menettely on mah-

dollinen, jossa suunnitelmapoistoa tehdään käyttöönottotilikaudelta puolet koko tili-

kauden normaalipoistosta tai koko tilikauden normaalipoisto, ellei se vääristä olen-

naisesti tilikauden suunnitelmapoistojen kokonaismäärää. Poistojen aloittamisessa 

käytettävästä menettelystä on suositeltavaa antaa ohjeet esimerkiksi valtuuston hy-

väksymissä poistosuunnitelman perusteissa.   

 

Aineettomien hyödykkeiden hankintamenoista, muun muassa muista pitkävaikuttei-

sista menoista, tehtävät poistot aloitetaan yleensä heti menojen syntymistilikautena. 

Poistojen aloittamista voidaan lykätä ainoastaan poikkeustapauksissa siihen tilikau-

teen, jona hyödykkeistä ennakoidaan kertyvän tuloja tai jolloin niitä käytetään palve-

lutuotannossa. 

3.3 Poistomenetelmä 

 

Suunnitelmapoistoilla seurataan periaatteessa pysyvien vastaavien hyödykkeen tulon-

tuottamiskyvyn tai kunnassa palvelujen tuotantokyvyn vähenemistä. Tämä puolestaan 

riippuu usein joko hyödykkeen käytön määrästä tai ajan kulumisesta taikka molem-

mista näistä tekijöistä. Poistojen tarkoituksena ei kuitenkaan ole seurata ensi sijassa 

hyödykkeen fyysistä kulumista tai sen todennäköisen luovutushinnan pienenemistä. 

 

Suunnitelman mukainen poistaminen edellyttää hyödykkeiden hankintamenon kir-

jaamista ennalta laaditun suunnitelman mukaan järjestelmällisesti kuluksi. Poistot tu-

                                                 
18  

ks. KILA:n lausunto 1729/2004, jossa on käsitelty vuokrasopimuksen voimassaolon vaikutusta vuokrahuoneis-

toon kuuluvan kaluston poistoaikaan. Lausunnon mukaan pysyvien vastaavien hyödykkeiden taloudellista pitoai-

kaa määriteltäessä tulee noudattaa varovaisuuden periaatetta. Vuokrasopimuksen määräaikaisuus ei ole sellainen 

seikka, joka vaikuttaa vuokrahuoneistoon kuuluvan kaluston poistosuunnitelmaan. Kuitenkin silloin, kun toimin-

nan päättyminen vuokratiloissa vuokrakauden päätyttyä on varmaa tai todennäköistä, tulee tämä ottaa poistosuun-

nitelmassa huomioon. Tällöin kaluston arvostus on suoritettava hyödyke- tai ryhmäkohtaisesti ottaen samalla 

huomioon kaluston hyödyntäminen jatkettaessa toimintaa mahdollisesti muualla. Kaluston poistosuunnitelman 

kytkeminen vuokrasopimuksen voimassaoloaikaan ei ole hyvän kirjanpitotavan mukaista, ellei ole todennäköistä, 

että poistokohteen taloudellinen pitoaika päättyy samaan aikaan kuin vuokrasopimus. 
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lee tehdä suunnitelman mukaisesti tilikauden tuloksesta riippumatta. Suunnitelma-

poistoja ei siten voida pienentää toteutuneen tuloksen jäädessä jonakin tilikautena en-

nakoitua vähäisemmäksi. 

Suunnitelmapoistot voidaan laskea useilla erilaisilla menetelmillä. Poistomenetelmä 

voi perustua tuottojen tai käytön mukaiseen menetelmään. Tulevaisuuden ennakoin-

tiin liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi joudutaan usein soveltamaan kaavamaisia, 

ajan kulumiseen perustuvia poistomenetelmiä. Poistosuunnitelman laatiminen ja 

myöhempi tarkistaminen edellyttävät aina tapauskohtaista arviointia. Monissa tilan-

teissa useampikin eri poistomenetelmä ja -peruste ovat sallittuja edellyttäen, että va-

littu menetelmä johtaa hyödykkeen poistamiseen vaikutusaikanaan. 

Erilaisten hyödykkeiden hankintamenojen poistamiseen käytetään niiden tuottojen 

kertymisen tai palvelujen tuottamiskyvyn vähenemistä silmällä pitäen johdonmukais-

ta poistomenetelmää. Suunnitelmapoistojen perusteeksi ei saa valita sellaista poisto-

menetelmää, jonka soveltaminen johtaisi selvästi hyödykkeen tulojen tai palvelujen 

tuottamiskyvyn vähenemistahdista poikkeavien poistojen tekemiseen. 

 

Kuntien pysyviin vastaaviin kuuluville rakennuksille suositeltavin poistomenetelmä 

on tasapoistomenetelmä. Kiinteät rakenteet ja laitteet sekä koneet ja kalusto voidaan 

poistaa joko tasapoisto- tai menojäännöspoistomenetelmällä.  [2016] 

 

Poistomenetelmän valinnassa voidaan ottaa huomioon myös kirjanpidon tarkoituk-

senmukainen järjestäminen. Hyödykeryhmissä, joissa pysyvien vastaavien kirjanpitoa 

ei kannata tehdä hyödykekohtaisesti (esimerkiksi kadut, tiet, torit ja puistot) käytän-

nön työn kannalta soveltuvin poistomenetelmä on menojäännöspoistomenetelmä, jos-

sa poistot lasketaan koko ryhmän poistamattomasta hankintamenosta. Myös arvoltaan 

vähäisten hyödykkeiden poistomenetelmäksi soveltuu menojäännöspoistomenetelmä.  

 

Kun pysyvien vastaavien hyödykkeen tulojen tai palvelujen tuottamiskyvyn vähene-

minen riippuu pääasiassa hyödykkeen käytön määrästä, voidaan soveltaa käytön mu-

kaista poistomenetelmää. Tällöin ennakoidaan hyödykkeen käytön määrä sen koko 

taloudelliselta pitoajalta ja kunkin tilikauden poisto tehdään suhteellisesti tilikaudella 

toteutuneen käytön määrän perusteella. Pysyvien vastaavien hyödykkeen käyttötar-

koituksesta riippuen käytön määrää voidaan mitata käynnissä oloajalla (esimerkiksi 

konetunnit), suoritusyksiköllä (esimerkiksi ajokilometrit) tai suoriteyksiköllä. Vii-

meksi mainittua vaihtoehtoa sovelletaan niin sanottuna substanssipoistomenetelmänä 

esimerkiksi suunnitelmapoistojen tekemiseen sellaisen maa-alueen hankintamenosta, 

josta irrotetaan vähitellen maa-ainesta valmistukseen tai sellaisenaan luovutettavaksi. 

 

Kaavamaisiin poistomenetelmiin kuuluvat mm. tasapoistomenetelmä ja etupainoinen 

eli degressiivinen poistomenetelmä. Degressiivinen poisto voidaan laskea joko alku-

peräisestä hankintamenosta jatkuvasti pienentyvänä prosenttiosuutena tai hankinta-

menon kulloinkin poistamatta olevasta osasta saman poistoprosentin mukaan (jään-

nösarvomenetelmä). 

 

Poistomenetelmä voi olla myös erilaisten kaavamaisten poistomenetelmien yhdistel-

mä. Suunnitelmapoistot voidaan tehdä esimerkiksi siten, että pysyvien vastaavien 

hankintamenosta tehdään ensin degressiivisiä poistoja, joista siirrytään tasapoistoihin 

siinä vaiheessa, kun degressiivinen poisto on vastaavaa ennakoidun pitoajan mukaista 

tasapoistoa pienempi.  
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Takapainoisten eli progressiivisten poistojen tekeminen on mahdollista silloin, jos 

pysyvien vastaavien ennakoidaan tuottavan tuloa pitoajan alkupuolella selvästi vä-

hemmän kuin sen loppupuolella. Takapainoisten poistojen perusteena voi olla esi-

merkiksi se, että pysyvien vastaavien hyödykkeen käyttö jää sen pitoajan alkuvuosina 

vähäiseksi.  

 

Arvoltaan vähäisten pysyvien vastaavien hyödykkeiden etupainoinen degressiivinen 

poisto voidaan laskea hyödykeryhmän hankintamenon kulloinkin poistamatta olevas-

ta osasta saman poistoprosentin mukaan. Poistoprosentin tulee tällöin olla riittävän 

korkea, jotta hyödykkeet tulevat poistetuksi taloudellisen käyttöiän aikana. 

 

Jos pysyvien vastaavien hyödykkeen pitoaikana kerryttämistä tuloista sovitaan erik-

seen etukäteen, kuten esimerkiksi leasingvuokralle annetun hyödykkeen tapauksessa, 

tehdään suunnitelmapoistot sopimuksen mukaisten tulojen kertymisen perusteella. 

 

Jos tilikauden pituus poikkeaa 12 kuukaudesta, mitoitetaan ajan kulumiseen perustu-

vat suunnitelmapoistot vastaavasti. Siten jos tilikausi on esimerkiksi kuntayhtymän 

toimintaa aloitettaessa lyhyempi kuin kalenterivuosi, poistot tehdään kuukausia vas-

taavasti tai puolelta vuodelta. 

 

Samanlaisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan samaa poistomenetelmää käyt-

täen. Valittua poistomenetelmää sovelletaan jatkuvasti eri tilikausina, ellei poisto-

suunnitelman muuttamiseen sen osalta ole erityistä syytä. Poistosuunnitelmaa tulee 

muuttaa ja esimerkiksi poistoaikoja tarkistaa, jos hyödykkeeseen liittyvät tulonodo-

tukset tai käyttö palvelutuotannossa muuttuvat olennaisesti (ks. Poistosuunnitelman 

muuttaminen, luku 3.5). Poistosuunnitelmaa tulee siten arvioida säännöllisesti aina ti-

linpäätöstä laadittaessa sen varmistamiseksi, että valittu poistomenetelmä ja -aika 

vastaavat hyödykkeen taloudellista pitoaikaa. 

 

Yleisohjeen liitteenä on esimerkkejä suunnitelmapoistoista tasapoisto- sekä jään-

nösarvopoistomenetelmällä (ks. liitteet 3a ja 3b). 

3.4 Poistokohteiden ryhmittely  

 

Kirjanpitolain 3:3.1 §:n 7 kohdan mukaan kukin hyödyke ja tase-eriin merkittävä erä 

tulee arvostaa erikseen. Tästä johtuen suunnitelmapoistot tulee laskea lähtökohtaisesti 

kullekin hyödykkeelle erikseen (ks. erillisarvostuksesta myös luku 6)19. Poistosuunni-

telma voidaan kuitenkin laatia siten, että aineelliset ja aineettomat hyödykkeet jaotel-

laan olennaisuuden periaatetta noudattaen poistoajan ja poistomenetelmän perusteella 

ryhmiin. Suunnitelmapoistojen perusteet määritellään tällöin ainoastaan ryhmäkohtai-

sesti. Poistokohteiden ryhmittelyn lähtökohtana pidetään kirjanpitolautakunnan kun-

tajaoston taseen esittämisestä antaman yleisohjeen mukaista pysyvien vastaavien 

hyödykkeiden ryhmittelyä.  

 

Kirjanpitolaissa ei ole erityistä säännöstä pysyvien vastaavien sijoitusten poistoista. 

Pysyvien vastaavien osakkeisiin liittyvät tulonodotukset eivät kuitenkaan tavallisesti 

rajoitu niistä juoksevasti kertyviin osinkotuloihin ja luovutuksen yhteydessä realisoi-

                                                 
19 
Ks. myös kuntajaoston lausunto 95/2010 poistosuunnitelman tarkistamisesta 
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tuvaan voittoon. Pysyvien vastaavien osakkeet ja osuudet kunnassa ovat pysyvään 

käyttöön hankittuja toimialasijoittamisen osakkeita ja osuuksia kuten palvelutoimin-

nan toimitilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet ja muut toimialasijoittamisen osak-

keet ja osuudet (ks. toimialasijoittamisen määritelmä yleisohjeesta taseen laatimisek-

si). Niille on tunnusomaista, että osana kunnan tai kuntakonsernin pysyviä vastaavia 

niiltä puuttuu monesti itsenäinen selvitettävissä oleva (tuotto)arvo. Niihin liittyvät tu-

lonodotukset sekä omistukseen ja palvelutuotantokykyyn liittyvät muut odotukset si-

sältyvät koko toimialasijoitusinvestoinnin arvoon kunnan toiminnan edistämiseksi. 

 

Pysyvien vastaavien osakkeiden ja osuuksien hankintamenoista ei yleensä tehdä 

suunnitelman mukaisia poistoja, koska niille ei ole ennakoitavissa rajallista taloudel-

lista vaikutusaikaa. 

 

Jos pysyvien vastaavien sijoitusten tai osakkeiden ja osuuksien arvo alenee pysyvästi, 

niistä on tehtävä arvonalennus.  

 

Taseessa pysyvien vastaavien ryhmässä esitettävistä ennakkomaksuista ja lainasaami-

sista johtuneita luottotappioita ei kirjata tuloslaskelmassa poistoihin vaan kuluna tu-

loslaskelman erään Muut rahoituskulut. 

 

Yleisohjeen liitteessä 1 on pysyvien vastaavien ryhmittelystä poistokohteina sekä nii-

den poistoajoista ja -menetelmistä.  

3.5 Poistosuunnitelman muuttaminen 

3.5.1 Muutokset odotuksissa 

 

Jos pysyvien vastaavien hyödykkeeseen liittyvät tulonodotukset tai palvelutuotanto-

kyky muuttuvat olennaisesti, voidaan kyseessä olevan hyödykkeen poistosuunnitel-

maa joutua muuttamaan. Aiempien tilikausien poistoja ei tällöin kuitenkaan oikaista. 

Poistosuunnitelman muutos koskee vain muutostilikauden ja sitä seuraavien tilikau-

sien suunnitelmapoistoja. 

 

Olennaiset muutokset pysyvien vastaavien tulonodotuksissa tai palvelutuotantoky-

vyssä otetaan ensisijaisesti huomioon poistosuunnitelmaa muuttamalla. Arvonalen-

nuskirjaus tulee kysymykseen lähinnä silloin, kun tulevia tulonodotuksia tai palvelu-

tuotantokykyä ei tilinpäätöstä laadittaessa havaita olevan enää lainkaan20. 

 

Lisäpoisto, joka tehdään suunnitelman mukaisten poistojen kohteena olevasta aineet-

tomasta tai aineellisesta hyödykkeestä sen takia, että poistosuunnitelmaa on perustel-

lusti muutettu, merkitään suunnitelman mukaiseksi poistoksi. Olennainen lisäpoisto 

on eriteltävä tilinpäätöksen liitetiedoissa. Poistosuunnitelman muuttamisen on perus-

tuttava kunkin hyödykkeen tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn muutoksiin.  

 

Myös tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn paraneminen voi edellyttää poisto-

suunnitelman muuttamista. Jos tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn paraneminen 

johtuu siitä, että pysyvien vastaavien hyödykkeen taloudellisen pitoajan ennakoidaan 

olevan olennaisesti aiemmin arvioitua pitempi, poistosuunnitelmaa muutetaan siten, 

                                                 
20  

KILA:n lausunto 1795/2007 oikean poistomenetelmän valinnasta yksittäistapauksessa.Ks. myös Kilan lausunto 

1810/2008 liittymismaksujen tulouttamisen ja niillä rahoitetun putkiverkoston arvostamisen kirjanpidollisesta kyt-

kennästä. 
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että vanhan suunnitelman mukainen poistamaton hankintameno jaksotetaan poistetta-

vaksi uuden pitoajan kuluessa. Yleistä poistojen määrän alentamista tuloksen paran-

tamisen tai taseen alijäämän kattamisen tarkoituksessa ei voida pitää hyvän kirjanpi-

totavan mukaisena.21 

 

Tuotannosta poistetun hyödykkeen jäljellä oleva poistamaton menojäännös poistetaan 

kokonaan sinä tilivuotena, jona hyödyke poistetaan käytöstä. Mikäli hyödykkeelle 

odotetaan tulevina vuosina olevan käyttöä kunnan palvelutuotannossa, voidaan hyö-

dykkeestä tehdä toistaiseksi alkuperäisen poistosuunnitelman mukaiset poistot. Mikä-

li tällaisen hyödykkeen käyttö on lopetettu, eikä sille kolmen seuraavan vuoden aika-

na tule käyttöä eikä hyödyke tuota tuloa, on jäljellä oleva poistamaton menojäännös 

poistettava kokonaan kirjanpidosta. 

 

Jos poistosuunnitelman muutos vaikuttaa olennaisesti tilinpäätöksessä kunnan toi-

minnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta annettavaan kuvaan, ilmoitetaan siitä 

tilinpäätöksen liitetietona. 

 

3.5.2 Konsernisuhteen syntyminen 

 

Kun kunta hankkii määräysvallan uudessa tytäryhteisössä, voi tytäryhteisössä olla 

tarpeen muuttaa poistosuunnitelmaa. Tämä on perusteltua, jos uuden tytäryhteisön 

pysyvien vastaavien hyödykkeiden käyttötarkoitus ja niihin liittyvät tulonodotukset 

tai palvelutuotantokyky kuntakonsernin näkökulmasta ovat olennaisesti erilaiset kuin 

ennen konsernisuhteen syntymistä. Lisäksi konsernisuhteen syntymisvaiheessa tulee 

arvioida mahdollisen arvonalennuskirjauksen tarvetta. 

 

3.5.3 Kuntajaon muutos 

 

Kuntien yhdistyminen tai muu kuntajaon muutos ei sinänsä edellytä muutosta yhdis-

tyvien liitoskuntien hyväksymiin poistosuunnitelmiin, elleivät niiden perusteena ole-

vat tulonodotukset ja tuotannontekijöiden käyttöön liittyvät odotukset muutu toimin-

taa jatkavassa kunnassa siitä, mitä ne olivat lakkautetussa kunnassa. Useiden entisten 

poistosuunnitelmien noudattaminen tekisi pysyvien vastaavien kirjanpidosta ja pois-

tolaskennasta monimutkaisen, mikä puoltaa valtuuston hyväksymien poistosuunni-

telmien yhdistämistä syntyneen kokonaisuuden kannalta yhtenäiseksi. Mahdolliset 

pysyvien vastaavien arvonalennukset ja lisäpoistot tehdään toimintaa jatkavan kunnan 

kirjanpidossa viime mainitun kunnan tulonodotusten ja tuotannontekijöiden käyttöön 

liittyvien odotusten perusteella. 

 

Jos kuntajaon muutoksesta aiheutuu tarve tarkistaa poistosuunnitelmaa, poistetaan 

siirrettyjen pysyvien vastaavien hankintameno mahdollisin oikaisuin tarkistettuna 

tuotannontekijän arvioidun jäljellä olevan taloudellisen pitoajan kuluessa. 
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3.5.4 Kuntayhtymän ja kunnan omistaman yhtiön purkaminen 

 

Kuntayhtymän tai kunnan omistaman yhtiön purkaminen tai kuntayhtymän tai tällai-

sen yhtiön yhdistäminen muulla tavalla osaksi kunnan omaa toimintaa ei periaatteessa 

aiheuta muutoksia poistosuunnitelmaan. Yhdistyminen saattaa kuitenkin merkitä sel-

laisia muutoksia toimintaan, että hyödykkeiden poistosuunnitelmaa joudutaan muut-

tamaan. Jos kuntayhtymän tai yhtiön purkamisen ja toiminnan yhdistämisen osaksi 

kunnan toimintaa seurauksena osa palvelujen tuottamiseen tarkoitetuista hyödykkeis-

tä jää pois käytöstä tai käyttötarkoitus muuttuu, poistosuunnitelmaa on siltä osin muu-

tettava. Tarvittaessa on tehtävä lisäpoisto jäljellä olevasta poistamattomasta hankin-

tamenosta.  

 

Erityisesti kuntayhtymän purkautuessa saattaa olla tarpeen arvostaa sen omaisuuserät 

käypään arvoon, jotta jako jäsenten kesken saadaan tehdyksi oikeudenmukaisesti. 

Tällöin jäsenkunnalle siirtyvien pysyvien vastaavien hyödykkeiden poistot tehdään 

siirtoarvosta jäljellä olevana taloudellisena pitoaikana.  

 

3.5.5 Kunnan tai kuntayhtymän liikelaitoksen perustaminen 

 

Kun kunta siirtää pysyvien vastaavien hyödykkeitä liikelaitokselle, on siirto tehtävä 

kirjanpitoon merkittyyn poistamatta olevan hankintamenon määrään tai sitä alempaan 

todennäköiseen käypään arvoon. Pysyvien vastaavien hyödykkeeseen kunnan kirjan-

pidossa mahdollisesti tehty kirjanpitolain mukainen arvonkorotus on myös liikelai-

toksen taseessa käsiteltävä arvonkorotuksena, josta ei voi tehdä suunnitelman mukai-

sia poistoja.  

 

Hyödykkeet siirretään liikelaitokselle hyödykekohtaisesti, jolloin hankintamenoksi 

merkitään jäljellä oleva menojäännös tai sitä alempi todennäköinen arvo. Mikäli tämä 

ei ole teknisesti mahdollista, siirretyt pysyvien vastaavien hyödykkeet voidaan käsi-

tellä liikelaitoksen kirjanpidossa myös tase-erittäin yhdisteltyinä nimikkeinä, joille 

laaditaan keskimääräinen poistosuunnitelma.  

 

3.5.6 Liikelaitos- tai muun kuntayhtymän perustaminen 

 

Kun kunta tai kuntayhtymä siirtää toimintaansa liikelaitos- tai muulle kuntayhtymäl-

le, voidaan kuntayhtymän pysyvien vastaavien hyödykkeiden kirjanpitoa jatkaa siir-

rettyjen hyödykkeiden kirjanpitoarvoista siten, että hyödykkeen hankintamenon 

suunnitelman mukaan poistamaton osa ja mahdollinen kertynyt poistoero siirretään 

sellaisenaan vastaanottavalle liikelaitos- tai muulle kuntayhtymälle. Pysyvien vastaa-

vien hyödykkeen siirtäminen ei edellytä poistosuunnitelman muuttamista, ellei kun-

tayhtymän perustaminen merkitse olennaista muutosta hyödykkeen tulonodotuksiin 

tai palveluntuottamiskykyyn sen jäljellä olevana taloudellisena pitoaikana.  

 

Jos kunta tai kuntayhtymä siirtää liikelaitos- tai muulle kuntayhtymälle pysyvien vas-

taavien hyödykkeitä poistamattoman hankintamenon ylittävästä apporttiarvosta tai 

luovutushinnasta, kirjataan luovutus kunnan kirjanpidossa kuten pysyvien vastaavien 

hyödykkeitä tavanomaisesti luovutettaessa. 
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Jos liikelaitos- tai muun kuntayhtymän perustaminen edellyttää poistosuunnitelman 

muuttamista, poistetaan vastaanotetun pysyvien vastaavien hyödykkeen hankintame-

no mahdollisilla oikaisuilla tarkistettuna jäljellä olevan taloudellisen pitoajan kulues-

sa. 

  

Kunnan tai kuntayhtymän siirtämät pysyvien vastaavien hyödykkeet voidaan käsitellä 

vastaanottavan yhteisön kirjanpidossa hyödykekohtaisesti, jolloin hankintamenoksi 

merkitään jäljellä oleva menojäännös tai sovittu apportti- tai luovutushinta. Tällöin 

poistosuunnitelmassa on otettava poistoaikaa lyhentävänä tekijänä huomioon aika, 

jona hyödykettä on jo aiemmin käytetty kunnan tai kuntayhtymän omassa toiminnas-

sa. 

 

Mikäli tämä ei ole teknisesti mahdollista, voidaan pysyvät vastaavat siirtää myös ta-

se-erittäin yhdisteltyinä nimikkeinä, joille laaditaan keskimääräinen poistosuunnitel-

ma. 

 

3.5.7 Toimintojen yhtiöittäminen 

 

Kun kunta tai kuntayhtymä yhtiöittää jonkin toimintansa, voidaan tytäryhteisön pysy-

vien vastaavien kirjanpitoa jatkaa kunnan kirjanpitoarvoista siten, että hyödykkeen 

hankintamenon suunnitelman mukaan poistamaton osa siirretään sellaisenaan vas-

taanottavalle tytäryhteisölle. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden siirtäminen ei edelly-

tä poistosuunnitelman muuttamista, ellei yhtiöittäminen merkitse olennaista muutosta 

hyödykkeen tulonodotuksiin tai palveluntuottamiskykyyn sen jäljellä olevana talou-

dellisena pitoaikana. 

 

Jos kunta tai kuntayhtymä siirtää perustamalleen tytäryhteisölle pysyvien vastaavien 

hyödykkeitä poistamattoman hankintamenon ylittävästä apporttiarvosta tai luovutus-

hinnasta, kirjataan luovutus kunnan kirjanpidossa kuten pysyvien vastaavien hyödyk-

keitä tavanomaisesti luovutettaessa. 

 

Jos yhtiöittäminen edellyttää poistosuunnitelman muuttamista, poistetaan vastaanote-

tun pysyvien vastaavien hyödykkeen hankintameno mahdollisilla oikaisuilla tarkistet-

tuna jäljellä olevan taloudellisen pitoajan kuluessa. 

  

Kunnan tai kuntayhtymän siirtämät pysyvät vastaavat siirretään hyödykekohtaisesti, 

jolloin hankintamenoksi voidaan merkitä jäljellä oleva menojäännös tai sovittu ap-

portti- tai myyntihinta. Hyödykkeet poistetaan taloudellisena pitoaikana, jossa poisto-

aikaa lyhentävänä tekijänä huomioon aika, jona hyödykettä on jo aiemmin käytetty 

kunnan omassa toiminnassa. Mikäli hyödykekohtainen siirtäminen ei ole mahdollista, 

kunnan tai kuntayhtymän siirtämät pysyvien vastaavien hyödykkeet voidaan käsitellä 

vastaanottavan yhteisön kirjanpidossa myös tase-erittäin yhdisteltyinä nimikkeinä, 

joille laaditaan keskimääräinen poistosuunnitelma.   
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4 Suunnitelman ylittävät poistot ja poistoeron muutos 
 

Kirjanpitolain 5:12.1 §:n mukaan kirjanpitovelvollinen saa kirjata suunnitelman ylit-

täviä poistoja, jos siihen on verotusperusteinen syy. Perusteena suunnitelman ylittä-

ville poistoille voi kunnassa olla investointivarauksen tai -rahaston käyttäminen py-

syvien vastaavien hyödykkeen hankintamenon kattamiseen, mikä merkitsee asialli-

sesti suunnitelman ylittävän poiston tekemistä. Kunnan liiketoiminnassa perusteena 

suunnitelman ylittäville poistoille voi olla myös verolainsäädännön vaatimus, joka 

edellyttää verotuksessa vähennettäväksi vaadittavien poistojen vähentämistä tuotoista 

myös kirjanpidossa. Suunnitelman ylittävän poiston osuus esitetään tuloslaskelmassa 

erässä Poistoeron muutos22. 

   

Suunnitelman ylittävän poiston tekeminen mahdollistaa myöhemmin tilikauden ko-

konaispoiston tekemisen suunnitelmapoistoa pienempänä. Tuolloin kirjanpidossa pu-

retaan aiemmin kirjattua poistoeroa. Tilikauden kokonaispoistot saavat olla suunni-

telmapoistoja pienemmät vain, jos pysyvien vastaavien hyödykkeen hankintamenoa 

on jo aiemmin poistettu poistosuunnitelman mukaista määrää enemmän.  Siten jos 

kunnan taseessa on kertynyttä poistoeroa, voidaan tuloslaskelmassa vähentää suunni-

telman mukaisten poistojen vaikutusta tilikauden tulokseen tekemällä poistoeron 

muutos. Tuloslaskelmassa suunnitelman mukaisten poistojen kohdassa esitetään täl-

löin tilikauden suunnitelmapoistot ja poistoeron muutos omilla riveillään. Kertynyttä 

poistoeroa saadaan kirjata tuloslaskelman poistoeron vähennyksenä enintään ko. hyö-

dykkeen tilikauden suunnitelmapoistojen määrä. Hyvän kirjanpitotavan mukaista ei 

ole kertyneen poistoeron purkaminen siten, että poistamatta oleva hankintamenon osa 

lisääntyisi.  

 

Jos investointivarausta tai investointirahastoa on purettu peruspääomaan sen vahvis-

tamiseksi, poistoeron lisäystä ei kirjata. Peruspääoman vahvistamiseksi tehtyjen siir-

tojen edellytyksiä on tarkemmin selvitetty kuntajaoston yleisohjeessa kunnan ja kun-

tayhtymän taseen laatimisesta.  

 

Jos myydystä pysyvien vastaavien hyödykkeestä on tehty suunnitelman ylittäviä pois-

toja ja kertynyttä poistoeroa on seurattu hyödykekohtaisesti, kirjataan viimeistään ti-

linpäätöstä laadittaessa poistoeron vähennykseksi poistoja vastaava osuus tuloslas-

kelmaan. 

 

Poistoeron lisäys tai vähennys tilikauden aikana sekä poistojen vähentämisen jälkeen 

poistamatta oleva hankintamenon osa jätetään merkitsemättä pysyvien vastaavien kir-

janpitoon, jos nämä tiedot käyvät riittävällä tarkkuudella ilmi pääkirjanpidosta. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22  

Ks. esimerkki liitteessä 5, Esimerkki suunnitelman ylittävien poistojen käsittelystä. 
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5 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutuksen käsittely 
 

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitto ja -tappio lasketaan periaatteessa 

hyödykekohtaisesti vähentämällä hyödykkeen luovutustulosta luovutetun hyödyk-

keen poistamaton hankintameno suunnitelmapoistojen jälkeen. Pysyvien vastaavien 

hyödykkeen luovutustulon jakaantuminen luovutusvoittoon tai -tappioon ja suunni-

telman mukaan poistamattoman hankintamenon kattamiseen on yleensä voitava sel-

vittää pysyvien vastaavien kirjanpidon avulla. 

 

Pysyvien vastaavien hyödykkeen luovutustilikaudella tehdään hyödykkeen hankinta-

menosta suunnitelmapoisto sen luovutusajankohtaan tai tilivuoden loppuun asti. Vä-

häinen luovutustilikauden suunnitelmapoisto voidaan kuitenkin jättää tekemättä. 

 

Kirjanpidon yksinkertaistamiseksi ja rahoituslaskelman laadinnan selkeyttämiseksi 

pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutuksissa noudatetaan olennaisuuden periaa-

tetta, jonka perusteella vähäiset luovutusvoitot ja -tappiot voidaan esittää tuloslaskel-

massa tilikauden suunnitelmapoistojen oikaisuina. Olennaiset luovutusvoitot merki-

tään muiksi toimintatuotoiksi sekä olennaiset luovutustappiot muiksi toimintakuluik-

si. Merkittävät, toiminnan lopettamisen tai luovutuksen johdosta aiheutuneet pysy-

vien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot esitetään tuloslaskelmassa 

satunnaisina tuottoina tai kuluina23.  

 

Koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan pysyvien vastaavien irtaimen hyödyk-

keen luovutus voidaan menojäännöspoistomenettelyä sovellettaessa käsitellä myös 

edellä esitettyä yksinkertaisemmin. Yksinkertaistettua käsittelyä puoltaa informaation 

taloudellisen tuottamisen periaate. Tällöin arvoltaan epäolennaisen hyödykkeen luo-

vutushinta voidaan vähentää saman poistoryhmän hyödykkeiden hankintamenoista. 

 

6 Pysyvien vastaavien kirjanpito 

6.1 Poistoina kuluiksi kirjattavien hyödykkeiden kirjanpito 

 

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden kirjanpito on suunnitelman mukaisia poistoja teh-

täessä yleensä tarkoituksenmukaista laatia erillisenä osakirjanpitona. Erillinen kirjan-

pito täsmäytetään ainakin tilikausittain pääkirjanpidon kanssa.  

 

Pysyvien vastaavien kirjanpito laaditaan pääsäännön mukaan hyödykekohtaisesti si-

ten, että se käsittää kaikki pysyvien vastaavien hyödykkeet, joiden taloudellinen pito-

aika ei ole vielä päättynyt sekä hyödykkeet, joiden hankintameno on jo kokonaan 

poistettu, jos ne edelleen osallistuvat kunnan tai kuntayhtymän suorite- tai palvelu-

tuotantoon. Pysyvien vastaavien kirjanpidosta tulisi kustakin hyödykkeestä käydä il-

mi ainakin seuraavat tiedot24:  

 

 

                                                 
23 

Satunnaisista tuotoista ja -kuluista ks. mm. Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta luku 9, 

s. 18. 

24  

Valvonnan toteuttaminen saattaa edellyttää, että hyödykkeen sijaintipaikka tai siitä vastuussa oleva henkilö tai yk-

sikkö merkitään osaksi hyödykkeen perustietoja. 
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 hyödykkeen tunnistetiedot, kuten nimike, tyyppi ja numero 

 hankintameno 

 valtionosuuden tai muun rahoitusosuuden määrä ja siitä erikseen palautusvel-

voitteisen rahoitusosuuden määrä 

 hankinta-ajankohta kuukauden ja vuoden tarkkuudella 

 poistomenetelmä ja sen mahdolliset muutokset 

 poistoaika, jos se ei käy ilmi poistomenetelmää koskevista tiedoista 

 kiinteistöinvestoinneissa arvonlisäveron käsittely hankintahetkellä ja sen jäl-

keen tapahtuneet muutokset. 

 

Kiinteistöinvestointia koskevaan hankintaan sisältyvän vähennyksen tai palautuksen 

tarkistusmenettely edellyttää arvonlisäveron seurantaa arvonlisäveron 10 vuoden tar-

kistuskauden aikana sen kalenterivuoden alusta, jonka aikana kiinteistöinvestointiin 

liittynyt rakentamispalvelu on valmistunut.  Kiinteistöinvestointia koskevaa vähen-

nystä tai palautusta tarkistetaan, jos vähennykseen tai palautukseen oikeuttava kiin-

teistön käyttö kasvaa tai vähenee tai kiinteistö luovutetaan tarkistuskauden aikana. 

Kiinteistöä luovutettaessa myyjän on annettava ostajalle selvitys, josta tulee käydä 

muun muassa ilmi alkuperäisen investoinnin kuvaus ja valmistumisajankohta, vähen-

nys- tai palautuskelpoisen veron määrä sekä myyjän suorittamat mahdolliset tarkis-

tukset25. Näistä syistä pysyvien vastaavien kirjanpitoon on kiinteistökohtaisesti tar-

koituksenmukaista merkitä arvonlisäveron vähennys- tai palautuskäsittely taikka vä-

hennys- tai palautuskelvottomuus ja jos kiinteistö on osittain vähennys- ja palautus-

kelpoisessa tai -rajoitteisessa käytössä, niiden suhteelliset osuudet käyttöönotettaessa 

ja niihin myöhemmin tehdyt mahdolliset muutokset.  

 

Pysyvien vastaavien kirjanpito, joka koskee koneita, kalustoa ja muuta niihin verrat-

tavaa irtainta omaisuutta sekä kiinteitä rakenteita ja laitteita, voidaan olennaisuuden 

periaate huomioon ottaen järjestää myös hyödykeryhmäkohtaisesti, jos tällä on vain 

vähäinen vaikutus suunnitelmapoistojen määrään. Tällöin poistot kannattaa yleensä 

laskea menojäännöspoistomenetelmällä. Erityisesti arvoltaan vähäisten hyödykkeiden 

pysyvien vastaavien kirjanpidossa tätä menettelyä puoltaa myös informaation talou-

dellisen tuottamisen periaate, jonka mukaan suunnitelman mukaisten poistojen las-

kennasta saatavan hyödyn pitää ylittää siitä aiheutuvat kustannukset. Jos suunnitel-

mapoistojen perusteet on määritetty ryhmäkohtaisesti, voidaan tiedot sisällyttää py-

syvien vastaavien kirjanpitoon ilmoittamalla, mihin poistokohderyhmään hyödyke 

kuuluu. 

 

Lisäksi pysyvien vastaavien kirjanpitoon merkitään ainakin poistosuunnitelman mu-

kaisten poistokohteiden mukaan ryhmiteltyinä seuraavat tiedot 

 

 tilikauden suunnitelmapoisto, ml. mahdollinen lisäpoisto 

 tilikauden kokonaispoisto 

 kertyneet suunnitelmapoistot, ml. mahdolliset lisäpoistot 

 suunnitelman mukaan poistamatta oleva hankintamenon osa 

 poistoero. 

 

 

                                                 
25  

AVL (1501/1993) muutos (1061/2007) 11. luku.  
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Kunnan tuloveron alaisessa toiminnassa on otettava huomioon verotuksen aiheutta-

mat tarpeet poistoissa. Suunnitelman mukaisen poistamatta olevan hankintamenon 

osan ja poistoeron erotuksena muodostuu verotuksen menojäännös. Lisäksi tarkaste-

lussa tulee ottaa huomioon mahdollinen kirjanpidon ulkopuolella seurattava negatii-

vinen poistoero. Edellä lueteltujen tietojen lisäksi on suositeltavaa, että kokonaispois-

tojen jälkeinen menojäännös on nähtävissä myös pysyvien vastaavien kirjanpidosta. 

 

Poistoeron lisäys tai vähennys tilikauden aikana sekä kokonaispoistojen vähentämi-

sen jälkeen poistamatta oleva hankintamenon osa voidaan kuitenkin jättää merkitse-

mättä pysyvien vastaavien kirjanpitoon, jos nämä tiedot käyvät riittävällä tarkkuudel-

la ilmi pääkirjanpidosta. 

6.2 Ei-poistonalaisten hyödykkeiden kirjanpito 

 

Pysyvien vastaavien hyödykkeistä, joista ei tehdä suunnitelman mukaisia poistoja, 

kuten maa- jaa vesialueista sekä osakkeista ja osuuksista ja muista sijoituksista on 

suositeltavaa pitää vastaavanlaista kirjanpitoa kuin edellä poistoina kuluksi kirjatta-

vista pysyvistä vastaavista, jos niistä ei muutoin pidetä riittävää rekisteriä tai luettelo-

ja. Hyödykkeet on suotavaa merkitä pysyvien vastaavien kirjanpitoon omaan ryh-

määnsä. Tämä helpottaa hyödykkeiden valvontaa ja seurantaa sekä liitetietojen ja ta-

se-erittelyjen laatimista.  

6.3 Vuosikuluiksi kirjattavien hyödykkeiden kirjanpito 

 

Myös vuosikuluksi kirjattavaan omaisuuteen sisältyy hyödykkeitä, joiden arvo esi-

merkiksi yksityisessä kulutuksessa voi olla niin suuri, että hyödykkeen valvontaan 

joudutaan kiinnittämään erityistä huomiota. Tällaisten hyödykkeiden seurannassa tu-

lisi käydä ilmi ainakin seuraavat tiedot: 

 

 hyödykkeen tunnistetiedot, kuten nimike, tyyppi ja numero 

 hankintameno 

 hankinta-ajankohta kuukauden ja vuoden tarkkuudella. 

 

Saadun valtionosuuden määrää ei kuitenkaan merkitä hyödykekohtaiseen kirjanpi-

toon, koska osuus on tuloutettu kirjanpidossa hankintavuotena. 

 

 

7 Pysyviä vastaavia koskevat tilinpäätöstiedot  

7.1 Tuloslaskelma 

 

Suunnitelman mukaiset ja lisäpoistot, arvonalentumiset ja niiden palautukset sekä 

poistoeron muutokset esitetään tuloslaskelmassa kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 

tuloslaskelmasta antaman yleisohjeen mukaisesti. 
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7.2 Tase 

Taseen vastaavissa pysyvien vastaavien ryhmässä esitetään pysyvien vastaavien 

suunnitelmapoistoin vähennetty hankintameno. Pysyvien vastaavien arvonkorotukset 

sisällytetään taseen vastaavissa samaan erään kuin niiden kohde. Taseessa poistokoh-

teet ryhmitellään kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen kunnan ja kuntayh-

tymän taseen laatimisesta mukaisen pysyvien vastaavien hyödykkeiden ryhmittelyn 

mukaisesti.  

 

Kunnan tuloverotettavassa liiketoiminnassa on huomioitava, että kirjanpitolain edel-

lyttämät suunnitelman mukaiset poistot ja verolainsäädännössä tarkoitetut verotuk-

sessa vähennyskelpoiset poistot eroavat usein poistomenetelmien ja käytettävien pois-

toaikojen osalta toisistaan. Suunnitelman mukaiset poistot tehdään ennalta laaditun 

suunnitelman mukaan pysyvien vastaavien taloudellisena pitoaikana. Verotuksessa 

vähennyskelpoiseksi hyväksyttävät poistot perustuvat verolakien säännöksiin. Koska 

EVL 54 § edellyttää, että verotuksessa hyväksytään vain verovuonna tai aikaisempina 

verovuosina kirjanpidossa vähennetyt poistot, joudutaan nämä erilaiset poistojärjes-

telmät ottamaan huomioon kunnan liiketoiminnan kirjanpidossa. Tämä yhteensovit-

taminen tehdään erityisen erän, taseen vastattavien poistoeron ja sen tuloslaskelmassa 

esitettävän muutoserän avulla.  

7.3 Liitetiedot 

 

Poistoja koskevat liitetiedot on esitetty kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisoh-

jeessa kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista. 
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Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista kunnille Liite 1

 

Esimerkkejä suunnitelman mukaisista poistoajoista ja -menetelmistä

Seuraavat poistoajat ovat ohjeellisia kuntien käyttöomaisuudelle.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee poistoaikojen alarajojen käyttämistä,

ellei pidemmän poistoajan käyttämiselle ole erityistä hyödykekohtaista perustetta.

Poistoaikaan voi vaikuttaa myös sovellettava poistomenetelmä.

Poistoaika valitaan normaalisti lyhyemmäksi kuin on se aika, jona hyödykettä käytetään palvelutuotannossa.

PYSYVÄT VASTAAVAT

Tasapoisto Menojäännöspoisto

Aineettomat hyödykkeet

Kehittämismenot 2 - 5 vuotta* ei suositella

Aineettomat oikeudet 5 - 20 vuotta ei suositella

Liikearvo 2 - 5 vuotta* ei suositella

Muut pitkävaikutteiset menot  

Atk-ohjelmistot     2 - 5 vuotta* ei suositella

Osallistuminen toisen yhteisön vuotta* ei suositella

 - tiehankkeisiin 15  - 20 vuotta* ei suositella

 - ratahankkeisiin 30  - 40 vuotta* ei suositella

 - väylähankkeisiin (sovelletaan vastaavanlaisen 

hyödykkeen hankintamenoa koskevia poistoaikoja*) ei suositella

Osake- ja vuokrahuoneistojen perusparannusmenot 5 10 vuotta* ei suositella

Muut 2 - 10 vuotta* ei suositella
                                             

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet ei poistoaikaa

Rakennukset ja rakennelmat

Hallinto- ja laitosrakennukset 20 - 50 vuotta 5 % - 10 %

Tehdas- ja tuotantorakennukset 20 - 30 vuotta 10 % - 15 %

Talousrakennukset 10 - 20 vuotta 15 % - 20 %

Vapaa-ajan rakennukset 20 - 30 vuotta 10 % - 15 %

Asuinrakennukset                   30 - 50 vuotta 5 % - 10 %

Kallioluolat ja -tunnelit , väestönsuojat 30  - 70 vuotta 4 %  - 10 %

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kadut, tiet, torit ja puistot 15 - 20 vuotta 15 % - 20 %

Sillat, laiturit ja uimalat 10 - 30 vuotta 10 % - 25 %

Muut maa- ja vesirakenteet 15 - 30 vuotta 10 % - 20 %

Vedenjakeluverkosto 30 - 40 vuotta 7 % - 10 %

Viemäriverkko 30 - 40 vuotta 7 % - 10 %

Kaukolämpöverkko 20 - 30 vuotta 10 % - 15 %

Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet 15 - 20 vuotta 15 % - 20 %

Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset 10 - 12 vuotta 20 % - 22 %

Maakaasuverkko 20 - 25 vuotta 12 % - 15 %

Muut putki- ja kaapeliverkot 15 - 20 vuotta 15 % - 20 %

Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet 10 20 vuotta 15 % - 25 %

Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet 15 - 20 vuotta 15 % - 20 %

Liikenteen ohjauslaitteet 10 - 15 vuotta 20 % - 25 %

Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet 10 - 15 vuotta 20 % - 25 %

Koneet ja kalusto

Rautaiset alukset 15 - 20 vuotta 15 % - 20 %

Puiset alukset ja muut uivat työkoneet 8 - 15 vuotta 20 % - 27 %

Muut kuljetusvälineet 4 - 7 vuotta 25 % - 27 %

Muut liikkuvat työkoneet 5 - 10 vuotta 25 % - 30 %

Muut raskaat koneet 10 - 15 vuotta 20 % - 25 %

Muut kevyet koneet 5 - 10 vuotta 25 % - 30 %

Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet 5 - 15 vuotta 20 % - 30 %

Atk-laitteet 3 - 5 vuotta 30 % - 40 %

Muut laitteet ja kalusteet 3 - 5 vuotta 30 % - 40 %

Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnonvarat käytön mukainen poisto

Arvo- ja taideesineet ei poistoaikaa

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ei poistoaikaa

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja osuudet             ei poistoaikaa

[2016]

*) Jollei kirjanpitovelvollinen voi luotettavalla tavalla arvioida vaikutusaikaa, on 

hankintameno poistettava enintään kymmenessä vuodessa.
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Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista kunnille Liite 2

Esimerkki käyttöomaisuuden hankintamenon määrittämisestä

Esimerkki 1

Koulun tietokoneluokan laitteisto

Työasemat 72 000,00 (arvonlisäveroton)

Kaapelointi 3 500,00 (arvonlisäveroton)

Kirjoittimet 8 000,00 (arvonlisäveroton)

Verkkopalvelin 10 800,00 (arvonlisäveroton)

Kuljetus 1 800,00 (arvonlisäveroton)

Käyttöönottokoulutus  (6 000,00) Tuloslaskelman kulu, ei hankintameno

Hankintameno 96 100,00

Saatu valtionosuus -30 000,00
Oma hankintameno netto 66 100,00 Poiston arvoperusta

Esimerkki 2

Vesilaitoksen pumppusaema

Tarvikkeet 233 000,00 (arvonlisäveroton)

Palvelut 46 000,00 (arvonlisäveroton)

Konevarikon sisäinen laskutus 33 000,00  Ei sisällä sisäistä katetta

Oman henkilökunnan  työtunnit 102 000,00
Hankintameno 414 000,00 Poiston arvoperusta

Esimerkki 3

Kunnan vuokra-asuintalo

Rakennusurakka 1 230 000,00 Arvonlisäveroineen

Omat pihatyöt 30 000,00

Oman työn arvonlisävero 7 200,00 Oman käytön vero

Rakennuslupamaksu 5 500,00 Ei sisällä sisäistä katetta
Hankintameno 1 272 700,00 Poiston arvoperusta

Esimerkki 4

Lahjoituksena saatu rakennus 400 000,00 Tasearvoksi voidaan merkitä 

luovutushetken todennäköinen arvo*
Hankintameno 400 000,00 Poiston arvoperusta

*) Ks. edellä luku 2.2.
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Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista kunnille Liite 3 a
 

Esimerkki suunnitelmapoistoista kirjanpidossa tasapoistomenetelmällä

a) suunnitelmapoistot

Tasapoistomenetelmä, poistoryhmän poistoaika 25 vuotta
Kertyneet poistot

 Hallinto- ja laitos- Hallinto- ja laitos- Suunnitelma-

rakennukset rakennukset poistot

Hankintameno 1.1.20XX 7 500 000 7 500 000

Kertyneet poistot 4 500 000 4 500 000

Menojäännös 3 000 000

Rakennettu kunnantalo 1.7.20XX 3 090 000 3 090 000

Suunnitelmapoistot 31.12.20XX

 - hankintamenosta 1.1.20XX 300 000

 - kunnantalosta 1/2 vuotta *) 61 800 361 800 361 800

Tasearvo 5 728 200

Peruskorjattu hallintorakennus 15.4.20XY 1 180 000 1 180 000

Suunnitelmapoistot 31.12.20XY

 - hankintamenosta 1.1.20XX 300 000

 - kunnantalosta 123 600

 - peruskorjauksesta 3/4 v *) 35 400 459 000 459 000

Tasearvo 6 449 200

*) = poistot voidaan tehdä hankintatilikautena myös koko vuodelta

b) kuljetuskalusto, josta myyty auto vuonna 20XY

Tasapoistomenetelmä, poistoryhmän poistoaika 5 vuotta Kertyneet poistot

Kuljetusvälineet Kuljetusvälineet Suunnitelma- Käyttöomaisuu-

Poistoryhmä 5 v. Poistoryhmä 5 v. poistot den myynnit

Hankintameno 1.1.20XX 1 750 000 1 750 000

Kertyneet poistot 962 500 962 500

Menojäännös 787 500

Ostettu auto I 1.7.20XX 90 000 90 000

Suunnitelmapoistot 31.12.20XX

 - hankintamenosta 1.1.20XX 350 000 350 000 350 000

 - auto I:stä 1/2 vuotta **) 9 000 9 000 9 000

Tasearvo 518 500

Ostettu auto 2 15.6.20XY 80 000 80 000

Vaihdettu auto 1 auto 3:een 30.6.20XY

Auto 3:n hankintameno 150 000 150 000

Auto 1:n vaihtoarvo 60 000 60 000

Auto 1:n suunnitelmapoistot 1/2 v 9 000 **) 9 000 9 000

Auto1:n menojäännös 72 000 90 000 18 000 72 000

Vaihtoarvo 60 000

Myyntitappio -12 000

Suunnitelmapoistot 31.12.20XY

 - hankintamenosta 1.1.20XX 350 000 350 000 350 000

 - auto II:sta 1/2 v ****) 8 000 8 000 8 000

 - auto 3:stä 1/2 v 15 000 15 000 15 000

 - käyttöomaisuuden myyntitappio -12 000 12 000 12 000 ***)

Tasearvo 294 500  

**)     Poisto voidaan tehdä hankinta- ja myyntitilikautena myös koko vuodelta, jolloin myyntituloksen  määrä vastaavasti muuttuu.

***)   Myyntivoitto voidaan esittää poistojen oikaisuna tai  muuna tuottona. Poikkeuksellisen suuret myyntitulokset esitetään satunnaisena eränä.

          Myyntitappio voidaan esittää poistojen oikaisuna tai muuna kuluna.

****) Poistot voidaan tehdä myös koko vuodelta tai kuudelta kuukaudelta.   
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Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista kunnille Liite 3 b
 

Esimerkki suunnitelmapoistoista kirjanpidossa menojäännöspoistomenetelmällä

Menojäännöspoistomenetelmä

a) suunnitelmapoistot kiinteissä rakenteissa ja laitteissa

    Kadut, tiet, torit

    ja puistot Suunnitelmapoistot

Menojäännös 1.1.20XX 1 750 000 1 750 000

Rakennettu puistoalue 1.7.20XX 1 290 000 1 290 000

Projektikirjanpidosta

Suunnitelmapoistot 31.12.20XX 3 040 000

15 % menojäännöspoisto 456 000 456 000 456 000

Tasearvo 2 584 000

Ostettu puistopuita 15.4.20XY 580 000 580 000

Suunnitelmapoistot 31.12.20XY 3 164 000

15 % menojäännöspoisto 474 600 474 600 474 600

Tasearvo 2 689 400

b) suunnitelmapoistot kalustossa

      Atk-laitteet Suunnitelmapoistot

Menojäännös 1.1.20XX 975 000 975 000

Ostettu tietokoneita 1.7.20XX 90 000 90 000

Suunnitelmapoistot 31.12.20XX 1 065 000

40 % menojäännöspoisto 426 000 426 000 426 000

Tasearvo 639 000

Ostettu lähiverkko 15.4.20XY 180 000 180 000

Vaihdettu tietokone 30.6.20XY

Uuden koneen hankintameno 60 000 60 000

Vanhan koneen vaihtoarvo 6 000 6 000

Suunnitelmapoistot 31.12.20XY 873 000

40 % menojäännöspoisto 349 200 349 200 349 200

Tasearvo 523 800

 

Valtuusto 14.12.2021 § 57 Liite 4



 36 

 

Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista kunnille Liite 4
 

Esimerkki pysyvien vastaavien hyödykkeiden kirjanpidosta

Terveyskeskuksen laboratorionäytelaite 134 000,00 (arvonlisäveroton)

Kuljetus 3 350,00 (arvonlisäveroton)

Vakuutus 4 020,00

Asennus 11 200,00 (arvonlisäveroton)

Käteisalennus koneesta -2 680,00 (arvonlisäveroton)

Hankintameno 149 890,00

Saatu valtionosuus -70 000,00

Oma hankintameno netto 79 890,00 Poiston arvoperusta

Hyödyke: Laboratorionäytelaite

Sijaintipaikka: Terveyskeskus, Myyrmäki

Vastaava yksikkö: Myyrmäen sosiaali- ja terveyskeskus

Toimittaja: Sairaalalaitteet ABC Oy

Tunnistenumero: 12/4552

Kirjanpidon tositenumerot: 52/2252, 52/2331, 52/2400

Hankintapvm: 1.7.20XX

Käyttöönottopvm: 10.8.20XX

Hankintameno, brutto: 149 890,00  

Valtionosuuden määrä: 70 000,00  

Palautusvelvollisuuden määrä: ei ole

Poistomenetelmä: Tasapoisto

Poistoaika: 10 vuotta

Tilikauden suunnitelmapoisto: 7 989,00  20XY

Kertyneet suunnitelmapoistot: 11 983,50  20XX-20XY

Poistamaton hankintameno: 67 906,50  31.12.20XY

Tiedon perustaminen: Virtanen 5.7.20XX

Viimeinen muutos: Virtanen 11.6.20XY

Viimeinen atk-päivitys: 5.1.20XZ
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Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän  suunnitelman mukaisista poistoista Liite 5

Esimerkki suunnitelman ylittävien poistojen käsittelystä
Tasapoistomenetelmä, poistoryhmän poistoaika 25 vuotta

 

Kertyneet poistot
Hallinto- ja laitos- Hallinto- ja laitos-    Suunnitelma-    Poistoeron    Kertynyt Investointivarausten
rakennukset rakennukset     poistot    lisäys/vähennys    poistoerotus muutos (tuloslaskelma)

Rakennettu kunnantalo 1.7.20XX 3 090 000 3 090 000

Käytetty investointivarausta 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Investointivarauksen käytön tuloutus 2 000 000

Investointivaraukset

(tase)

2 000 000

Suunnitelmapoistot 31.12.20XX

 - kunnantalosta 1/2 vuotta 61 800 61 800 61 800

 - kunnantalon suunn. 

   ylittävä poisto-osa 61 800 61 800 61 800

Tasearvo 3 028 200

Suunnitelmapoistot 31.12.20XY

 - kunnantalosta 123 600 123 600 123 600

 - kunnantalon suunn. 

   ylittävä poisto-osa 123 600 123 600 123 600

Tasearvo 2 904 600

 

Tuloslaskelma  20XX  

Suunnitelmapoistot -61 800

Investointivarauksen muutos 2 000 000

Poistoeron lisäys -1 938 200

Tase

Rakennukset 3 028 200

Kertynyt poistoero 1 938 200
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Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista kunnille Liite 6

Jäännösarvopoistomenetelmän poistoprosentit

Pitoajat 3–60 vuotta ja romuarvot 2–30 %.

Jäännösarvopoistoprosentti lasketaan seuraavaan kaavan mukaan:

R               jossa       p   = poisto-%

p  = 100 * (1 - n                                 )      n   = pitoaika

100      R  = romuarvo-%

Romuarvo %/

Pitoaika vuosia 2 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

3 73 63 54 47 42 37 33

4 62 53 44 38 33 29 26

5 54 45 37 32 28 24 21

6 48 40 32 27 24 21 18

7 43 35 28 24 21 18 16

8 39 31 25 21 18 16 14

9 35 28 23 19 16 14 13

10 32 26 21 17 15 13 11

11 30 24 19 16 14 12 10

12 28 22 17 15 13 11 9

13 26 21 16 14 12 10 9

14 24 19 15 13 11 9 8

15 23 18 14 12 10 9 8

16 22 17 14 11 10 8 7

17 21 16 13 11 9 8 7

18 20 15 12 10 9 7 6

19 19 15 11 10 8 7 6

20 18 14 11 9 8 7 6

21 17 13 10 9 7 6 6

22 16 13 10 8 7 6

23 16 12 10 8 7 6

24 15 12 9 8 6 6

25 15 11 9 7 6

26 14 11 8 7 6

27 13 10 8 7 6

28 13 10 8 7 6

29 13 10 8 6

30 12 9 7 6

35 11 8 6

40 9 7 6

45 8 6

50 7 6

55 7

60 6
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Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista kunnille Liite 7

Poistamaton pääoma-arvo poiston ja ajan funktiona jäännösarvopoistomenetelmällä
  

Vuotta 6 % 8 % 10 % 12 % 15 % 18 % 25 % 30 % 35 % 40 %

1 94,00 92,00 90,00 88,00 85,00 82,00 75,00 70,00 65,00 60,00

2 88,36 84,64 81,00 77,44 72,25 67,24 56,25 49,00 42,25 36,00

3 83,06 77,86 72,90 68,14 61,41 55,13 42,18 34,30 27,46 21,60

4 78,07 71,63 65,61 59,97 52,20 45,21 31,64 24,01 17,85 12,96

5 73,39 65,90 59,04 52,77 44,37 37,07 23,73 16,80 11,60 7,76

6 68,99 60,63 53,14 46,44 37,71 30,40 17,79 11,76 7,54 4,66

7 64,84 55,78 47,82 40,86 32,05 24,92 13,34 8,23 4,90 3,80

8 60,95 51,32 43,04 35,96 27,24 20,44 10,01 5,76 3,18 1,68

9 57,29 47,21 38,74 31,65 23,16 16,76 7,50 4,03 2,07 1,00

10 53,86 43,43 34,86 27,85 19,68 13,74 5,63 2,82 1,34 0,60

11 50,62 39,96 31,38 24,50 16,73 11,27 4,22 1,97 0,87  

12 47,59 36,76 28,24 21,56 14,22 9,24 3,16 1,38 0,57  

13 44,73 33,82 25,40 18,98 12,09 7,57 2,37 0,97 0,37  

14 42,05 31,12 22,83 16,70 10,27 6,21 1,78 0,67 0,24  

15 39,53 28,63 20,58 14,69 8,73 5,09 1,33    

16 37,15 26,33 18,53 12,93 7,42 4,17 1,00    

17 34,92 24,23 16,67 11,38 6,31 3,42 0,75    

18 32,83 22,25 15,00 10,01 5,36      

19 30,86 20,51 13,50 8,81 4,56

20 29,01 18,37 12,15 7,75  

21 27,27 17,35 10,91 6,82  

22 25,63 15,97 9,84 6,00  

23 24,08 14,69 8,86 5,28

24 22,65 13,51 7,97 4,65

25 21,29 12,43 7,18  

26 20,01 11,44 6,46  

27 18,87 10,52   

28 17,68 9,68 POISTETTAVA MÄÄRÄ KAIKISSA 100,00

29 16,62 8,91 Esim: Kun poisto-% on 15 %, on 9 vuotta

30 15,62 8,19 vanhasta omaisuudesta jäljellä 23,16 

31 14,69  

32 13,80  

33 12,98  

34 12,20

35 11,46

36 10,13

37 9,52
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Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista kunnille Liite 8

Ikäalennus jäännösarvoprosentteja käyttäen

 

Vuotta 6 % 8 % 10 % 12 % 15 % 18 % 25 % 30 % 35 % 40 %

1 6,00 8,00 10,00 12,00 15,00 18,00 25,00 30,00 35,00 40,00

2 11,64 15,36 19,00 22,56 27,75 32,76 43,75 51,00 57,25 64,00

3 16,95 22,14 27,10 31,86 38,59 44,87 57,82 65,70 72,54 78,40

4 21,93 28,36 34,39 40,03 47,80 54,79 68,36 75,99 82,15 87,04

5 26,61 34,09 40,96 47,23 55,63 62,93 76,27 83,20 88,40 92,22

6 31,02 39,37 46,86 53,56 62,29 69,60 82,21 88,24 92,46 95,34

7 35,16 44,22 52,18 59,14 67,95 75,08 86,66 91,77 95,10 97,20

8 39,05 48,68 56,96 64,04 72,75 79,56 89,99 94,24 96,82 98,32

9 42,71 52,79 61,26 68,36 76,84 83,24 92,49 95,97 97,93 98,99

10 46,14 56,57 65,14 72,15 80,32 86,26 94,37 97,18 98,66 99,40

11 49,38 60,04 68,62 75,50 83,27 88,73

12 52,41 63,24 71,76 78,44 85,78 90,76

13 55,27 66,18 74,59 81,03 87,91 92,42

14 57,95 68,88 77,13 83,30 89,73 93,79

15 60,48 71,37 79,41 85,31 91,27 94,91

16 62,85 73,67 81,47 87,07 92,58  

17 65,08 75,77 83,33 88,62 93,69

18 67,17 77,71 85,00 89,99 94,64

19 69,14 79,49 86,50 91,19

20 70,99 81,13 87,85 92,25  

21 72,73 82,64 89,06 93,18  

22 74,37 84,03 90,16 94,00  

23 75,91 85,33 91,14  

24 77,35 86,49 92,03

25 78,71 87,57 92,82  

26 79,99 88,56  

27 81,19 89,48   

28 82,32 90,32  POISTETTAVA MÄÄRÄ KAIKISSA 100,00

29 83,38 91,10   

30 84,38 91,81  

31 85,32  

32 86,20

33 87,02

34 87,80

35 88,53  
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Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän  suunnitelman mukaisista poistoista Liite 9 1(2)

Kuntayhtymän perustamishankkeen valtionosuuden vaikutus jäsenkuntien peruspääomaosuuksiin ja  
osuuksiin nettovarallisuudesta

Esimerkki A: 
 

Jäsenkuntien valtionosuusprosentit eri suuret Vientiselitykset:

Jäsenkunnat osallistuvat investoinnin rahoittamiseen AT  = Aloittava tase
peruspääomaosuuksien suhteessa 1) Kuntayhtymän investointimeno
Peruspääomaosuudet tarkistetaan oikeamääräiseksi 2) Investoinnin valtionosuudet
Kuntayhtymäosuuksien ei tarvitse vastata peruspää- Jäsenkunnan A osuus: 100000*60%*25% =  15000
omaosuuksia Jäsenkunnan B osuus: 100000*40%*50% =  20000

Valtionosuus yhteensä                                    35000               
3) Jäsenkuntien peruspääomasijoitukset

3a) Jäsenkunnan A sijoitus: 100000*60% - 15000 = 45000
Kuntayhtymän peruspääoma 1.1.  200.000 3b) Jäsenkunnan B sijoitus 100000*40% - 20000 =  20000

Peruspääomaosuudet 1.1. : jäsenkunta A (60 %), jäsenkunta B (40 %) Peruspääomasijoitukset yhteensä                               65000
Kuntayhtymän investoinnit 1.1. - 31.12.   100.000 4) Peruspääomaosuuksien arvontarkistus kuntayhtymän 
Jäsenkuntien valtionosuusprosentit: A (25 %) ja B (50 %) kirjanpidossa

Perus- Uusi perus-
Peruspääomaosuudet 31.12.     Peruspääomaosuudet: % pääoma pääomajako

Jäsenkunta  A:n osuus peruspääomasta: (120000+45000+15000)/300000(%) = 60,0 %   265000 159000

Jäsenkunta  B:n osuus peruspääomasta: (80000+20000+20000)/300000(%) = 40,0 %  265000 106000

Kuntayhtymän kirjanpito
Jäsenkunnan A Jäsenkunnan B

         Rahatili        Rakennukset peruspääomaosuus peruspääomaosuus

AT 200000 120000 80000

1) 100000 100000

2) 35000 35000

3a) 45000 45000

3b) 20000 20000

4) 6000 6000

Jäsenkunta A:n kirjanpito Jäsenkunta B:n kirjanpito

      Kuntayhty-  

         Rahatili Kuntayhtymäosuudet         Rahatili       mäosuudet

AT 120000 80000

3a) 45000 45000

3b) 20000 20000

Jäsenkunnan peruspääomaosuuden olennainen muutos esitetään kunnan tilinpäätöksen liitetiedoissa. 

Kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoissa annetaan selvitys kuntayhtymän peruspääoman jakautumisesta jäsenkuntien kesken.  
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Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän  suunnitelman mukaisista poistoista Liite 9 2(2)

Kuntayhtymän perustamishankkeen valtionosuuden vaikutus jäsenkuntien 
peruspääomaosuuksiin ja osuuksiin nettovarallisuudesta

Esimerkki B:

Jäsenkuntien valtionosuusprosentit eri suuret 

Jäsenkunnat osallistuvat investoinnin rahoittamiseen peruspääomaosuuksien suhteessa

Peruspääomaosuuksia ei  tarkisteta valtionosuuden perusteella

AT Kuntayhtymän peruspääoma 1.1.  200.000

Peruspääomaosuudet 1.1. : jäsenkunta A (60 %), jäsenkunta B (40 %)

2) Kuntayhtymän investoinnit 1.1. - 31.12.   100.000

3) Jäsenkuntien valtionosuusprosentit: A (25 %) ja B (50 %)

Kuntayhtymän kirjanpito
Jäsenkunnan A Jäsenkunnan B 

          Rahatili       Rakennukset peruspääomaosuus peruspääomaosuus

AT 200000 120000 80000

1) 100000 100000

2) 35000 35000

3a) 45000 45000

3b) 20000 20000

Jäsenkunta A:n kirjanpito Jäsenkunta B:n kirjanpito

          Rahatili Kuntayhtymäosuudet            Rahatili   Kuntayhtymäosuudet

AT 120000 80000

3a) 45000 45000

3b) 20000 20000

Vientiselitteet:

AT  = Aloittava tase

1) Kuntayhtymän investointimeno

2) Investoinnin valtionosuudet

Jäsenkunnan A osuus: 100000*60%*25% = 15000

Jäsenkunnan B osuus: 100000*40%*50% = 20000

Valtionosuus yhteensä                                   35000

3) Jäsenkuntien peruspääomasijoitukset

3a) Jäsenkunnan A sijoitus: 100000*60% - 15000 = 45000

3b) Jäsenkunnan B sijoitus: 100000*40% - 20000 = 20000

Peruspääomasijoitukset yhteensä 65000

Peruspääomaosuudet 31.12. Perus- Uusi perus-

Peruspääomaosuudet, %: pääoma pääomajako

Jäsenkunta  A:n osuus peruspääomasta: (120000+45000)/265000(%) = 62,3 % 265000 165000

Jäsenkunta  B:n osuus peruspääomasta (80000+20000)/265000(%) = 37,7 % 265000 100000

265000
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Lainanotto vuonna 2022

Hallitus 23.11.2021 § 163

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

Sairaanhoitopiirin hallintosäännön rahatoimen hoitoa koskevat 
säännökset 

Valtuuston rahatoimen hoitoa koskeva päätöksenteko

Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 29 §:n mukaan kuntayhtymän 
rahatoimen tehtäviä ovat maksuvalmiuden ylläpitäminen, 
maksuliikenteen hoito, lainarahoitus ja rahavarojen sijoittaminen.  
Valtuusto päättää lainan ottamista sekä lainan antamista, 
kokonaisvarallisuuden hoitoa ja muuta sijoitustoimintaa koskevista 
periaatteista. Hallintosäännön 6 § 9. kohdan mukaan hallitus päättää 
laina-, takaus- ja muista rahoitusasioista valtuuston hyväksymien 
periaatteiden pohjalta ja siltä osin kuin asia ei kuulu valtuuston 
päätettäväksi.

Valtuusto päättää vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä 
sairaanhoitopiirin investoinneista ja niitä varten tarvittavan 
lainarahoituksen määrästä sekä lyhytaikaisen rahoituksen käytöstä ja 
enimmäismäärästä.

Varallisuuden hoitoa ja muuta sijoitustoimintaa koskevia 
periaatepäätöksiä ovat valtuuston 24.9.2019 (§ 37) tekemä päätös 
investointien rahoitukseen liittyvien lainojen korkosuojauspolitiikasta 
sekä lainojen korkosuojauksen mahdollistavien 
yleisjohdannaissopimusten hyväksyminen 8.6.2021 (§ 23).

Assi-sairaalahankkeen rahoituksesta ja rahoittajista valtuusto on tehnyt 
erillisen päätöksen 15.12.2020 (§ 48). Päätöksen mukaan 
sairaalahankkeen rahoittajina toimivat Kuntarahoitus Oyj ja Euroopan 
investointipankki (EIP).

Hallituksen toimivalta rahatoimen hoidossa
 
Hallintosäännön 29 §:n mukaan hallitus päättää lainan ottamisesta ja 
lainan antamisesta noudattaen valtuuston hyväksymiä periaatteita. 
Hallitus voi siirtää lainan ottamiseen ja antamiseen liittyvää 
toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle. Muutoin kuntayhtymän 
rahatoimesta vastaa hallitus. Rahatoimen käytännön hoitamisesta 
vastaa talous- ja tukipalvelujohtaja

Lainanotto vuoden 2022 talousarviossa

58. §
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Sairaanhoitopiirin talousarvion investointilaskelmassa vuodelle 2022 on 
investointien rahoitukseen suunniteltu lainanottoa 134,6 milj. euroa. 
Summa sisältää uuden sairaalan rakentamishankkeeseen kohdistuvat 
lainat 133,0 milj. euroa sekä muun investointilainoituksen 1,6 milj. 
euroa. 

Vuosittain hallituksella on ollut oikeus ottaa tilapäislainaa 
maksuvalmiuden turvaamiseksi. Tätä tarvitaan mahdollista tilapäistä 
käyttöpääoman tarvetta varten. Lyhytaikaisen rahoituksen 
enimmäismäärä on syytä pitää edellisen vuoden tasolla. Lyhytaikaiseen 
rahoitukseen voidaan vuonna 2022 käyttää 10 milj. euron tililuoton 
lisäksi yhtäaikaisesti myös kuntatodistusohjelmien kautta saatavaa 
enintään 30 milj. euron lyhytaikaista rahoitusta. 

Lainanotto uuden sairaalan rakentamishankkeeseen 

Uuden sairaalan rakentamishankkeessa on varauduttu aiemmin 
voimassa olleen hankesuunnitelman pohjalta ottamaan lainaa vuosina 
2021 - 2025 yhteensä 353 milj. euroa. Lainaa nostetaan Assi -
investointipäätöksen mukaisesti tarvittava määrä. 

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto 
päättää että

1. sairaanhoitopiiri ottaa vuonna 2022 pitkäaikaista lainaa enintään 
134 654 000 euroa 

2. hallitus voi harkintansa mukaan lainanoton sijasta rahoittaa 
investointeja myös leasingvuokrauksella

3. sairaanhoitopiiri ottaa vuonna 2022 lyhytaikaista lainaa (tililimiitti 10 
milj. euroa ja kuntatodistusohjelman luotot yhteensä 30 milj. euroa) 
maksuvalmiuden turvaamiseksi ja käytettäväksi lyhytaikaisessa 
rahoituksessa siten, että lainaa voi olla kerralla käytössä enintään 
40 milj. euroa.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 14.12.2021 § 58

Hallitus: Valtuusto päättää, että

1. sairaanhoitopiiri ottaa vuonna 2022 pitkäaikaista lainaa enintään 
134 654 000 euroa 

2. hallitus voi harkintansa mukaan lainanoton sijasta rahoittaa 
investointeja myös leasingvuokrauksella

3. sairaanhoitopiiri ottaa vuonna 2022 lyhytaikaista lainaa (tililimiitti 10 
milj. euroa ja kuntatodistusohjelman luotot yhteensä 30 milj. euroa) 

Valtuusto Kokouspäivä
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maksuvalmiuden turvaamiseksi ja käytettäväksi lyhytaikaisessa ra-
hoituksessa siten, että lainaa voi olla kerralla käytössä enintään 40 
milj. euroa.

Päätös: 

Valtuusto Kokouspäivä

14.12.2021

Esityslista

Sivu

 205


	Valtuusto esityslista 14.12.2021 15:00
	50. § Nimenhuudon suorittaminen ja ääniluettelon hyväksyminen
	- Liite 1: Valtuuston jäsenluettelo
	- Liite 1: Valtuuston ääniluettelo
	51. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
	52. § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
	53. § Asioiden käsittelyjärjestys
	54. § Kuntayhtymän hallituksen ja valtuuston kokousaikataulu kevätkaudella 2022
	55. § Sairaanhoitopiirin lisätalousarvio vuodelle 2021
	- Liite 2: Tilikauden toteumaennuste 2021
	- Liite 2: Lisätalousarviolaskelma vuodelle 2021 ja sen kuntakohtainen jako
	- Liite 2: Lisätalousarviolaskelma tulosaluekohtainen jako
	- Liite 2: Rakennusten poistot
	- Liite 2: Tiedustelukirje kunnille
	- Liite 2: Kuntien vastaukset tiedusteluun
	56. § Talousarvio 2022
	- Liite 3: Talousarvio 2022
	- Liite 3: Yhteenveto kuntien lausunnoista taloussuunnitelmaan 2022-2025
	- Liite 3: Yhteenveto kuntien lausunnoista lisäpoistoihin
	57. § Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän poistojen perusteet
	- Liite 4: Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista
	58. § Lainanotto vuonna 2022


