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Nimenhuudon suorittaminen ja ääniluettelon hyväksyminen

Valtuusto 3.5.2022 § 10

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 2021-2022.

Liite (1) Valtuuston jäsenluettelo
Valtuuston ääniluettelo

Suoritetaan nimenhuuto läsnä olevien valtuutettujen toteamiseksi ja 
hyväksytään kokoukselle ääniluettelo.

Päätös: 

10. §

Valtuusto Kokouspäivä

03.05.2022

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

Valtuusto 03.05.2022 § 10 Liite 1



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

Valtuusto 03.05.2022 § 10 Liite 1



KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KY.

Kuntayhtymän valtuuston ääniluettelo vuonna 2022

Jäsenkunta *) Kunnan Valtuuston Kuntakohtainen Kuntakohtainen Äänimäärä/
asukasluku jäsenten rajoittamaton rajoitettu jäsen
31.12.2021 lukumäärä äänimäärä äänimäärä

Forssa 16 573 3 17 17,00 5,67

Hattula 9 405 3 10 10,00 3,33

Hausjärvi 8 143 3 9 9,00 3,00

Humppila 2 166 2 3 3,00 1,50

Hämeenlinna 67 971 4 68 35,20 8,80

Janakkala 16 340 3 17 17,00 5,67

Jokioinen 5 046 2 6 6,00 3,00

Loppi 7 799 2 8 8,00 4,00

Riihimäki 28 521 4 29 29,00 7,25

Tammela 5 967 2 6 6,00 3,00

Ypäjä 2 282 2 3 3,00 1,50

YHTEENSÄ 170 213 30 176 143,20

*Tilastokeskus 31.3.2022
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valtuusto 3.5.2022 § 11

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 19.4.2022; aineisto on postitettu 19.4.2022.

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: 

11. §

Valtuusto Kokouspäivä
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valtuusto 3.5.2022 § 12

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:

12. §

Valtuusto Kokouspäivä

03.05.2022

Esityslista

Sivu

 6



Asioiden käsittelyjärjestys

Valtuusto 3.5.2022 § 13

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

Päätös:

13. §

Valtuusto Kokouspäivä
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Selvityksen antaminen hyvinvointialueelle sairaanhoitopiirin 
omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista

Hallitus 22.2.2022 § 29

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

Tausta

Sote-uudistuksen toimeenpanosta säädetään erillisellä lailla (L 
616/2021, laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan 
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta, jälj. 
voimaanpanolaki). Lain mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
siirretään varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen 
hyvinvointialueelle 1.1.2023 (20 §). Jos kuntayhtymä on 
perussopimuksensa mukaan huolehtinut muistakin kuin 
hyvinvointialueelle siirtyvistä tehtävistä, jäsenkuntien on järjesteltävä 
toiminta näiden tehtävien osalta uudelleen vuoden 2022 loppuun 
mennessä. Hyvinvointialueella ja kuntayhtymän jäsenkunnilla on oikeus 
sopia kuntayhtymän maaomaisuuden siirtymisestä myös toisin. 
Tällöinkin hyvinvointialueen järjestämisvastuulle siirtyvän toiminnan 
edellyttämään rakennusomaisuuteen sitoutuvan kuntayhtymän 
maaomaisuuden tulee siirtyä hyvinvointialueelle.  

Sairaanhoitopiirin on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle 
selvitys:
1) kuntayhtymän omaisuudesta;
2) hyvinvointialueen vastuulle siirtyvistä veloista ja muista 
sitoumuksista, vastuista ja sopimuksista; sekä
3) sellaisissa olennaisissa omaisuuserissä, sopimuksissa ja vastuissa 
tapahtuneista ja tiedossa olevista muutoksista sekä toiminnallisista ja 
taloudellisista riskeistä, jotka eivät ilmene viimeisimmästä 
tilinpäätöksestä tai konsernitilinpäätöksestä (21 §). 

Selvityksen tarkoituksesta ja sisällöstä

Lain esitöiden mukaan selvityksen tarkoituksena on varmistaa 
sairaanhoitopiirin toimintaan liittyvän omaisuuden ja vastuiden 
onnistunut siirto hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueella tulisi olla tieto 
siitä, minkälaista omaisuutta ja minkälaisia vastuita ja sitoumuksia sen 
vastuulle on siirtymässä. Hyvinvointialueen toimintaan ja taloudelliseen 
asemaan vaikuttavat tekijät tulisi tunnistaa ja mahdolliset riskit 
minimoida.

Selvitys muistuttaa jossain määrin yrityskauppojen yhteydessä yleisesti 
käytettyä, niin sanottua due diligence -tutkimusta. Selvityksen 
tarkoituksena ei ole selostaa uudelleen tilinpäätöksestä ja 

14. §
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konsernitilinpäätöksestä ilmeneviä tietoja, vaan tarpeellisin osin 
syventää ja
tarkentaa näistä jo ilmeneviä asioita.
Sairaanhoitopiiri siirretään hyvinvointialueille suoraan voimaanpanolain 
nojalla ja kaikki sille kuuluneet sitoumukset, varat ja velat siirtyvät 
hyvinvointialueelle yleisseuraantona. Selvitys vastaa omaisuuden 
saantokirjaa (lain 40 §). 

Erityisesti selvityksessä 
- tulee yksilöidä siirtyvä omaisuus niin yksityiskohtaisesti, että 

lainhuudot kiinteistöille voidaan myöntää, maanvuokrasopimusten 
siirto rekisteröidä ja osakkeiden omistusoikeus todentaa. 

- voidaan irtaimen omaisuuden osalta hyödyntää tase-erittelyjä ja 
irtaimistoluetteloita ja täydentää niitä tarvittavilla tiedoilla.

- tulee kuvata siirtyvät velat ja vastuut kuten: 
 tiedot keskeneräisistä investoinneista ja niihin liittyvistä maksu- 

ja muista velvoitteista, 
 velkojen ja muiden vastuiden, kuten esimerkiksi 

leasingsopimusten, ennakoitu tilanne vuoden 2022 lopussa
 kuntayhtymän antamat takaussitoumukset ja niiden luonne sekä 

mahdolliset velkoihin liittyvät johdannaissopimukset tai muut 
vastaavat sitoumukset. 

- tulee kuvata sellaiset taloudelliset riskit ja esimerkiksi 
oikeudenkäynteihin mahdollisesti liittyvät korvausvaateet, jotka eivät 
selkeästi ilmene viimeisimmästä tilinpäätöksestä tai 
konsernitilinpäätöksestä.

Toisin kuin kuntien ja vapaaehtoisten kuntayhtymien selvitysten osalta, 
laissa ei ole säännöksiä hyvinvointialueen päätöksestä 
sairaanhoitopiirin selvityksen osalta. Laissa ei ole säännöksiä 
myöskään sairaanhoitopiirin selvityksen täydentämisestä helmikuun 
jälkeen ennen järjestämisvastuun siirtämistä. 

Kuntayhtymän omaisuus

Omistukset

Kiinteä omaisuus ja asunto-osakkeet -liitteeseen on ensimmäiselle 
sivulle koottu sairaanhoitopiirin kiinteää omaisuutta koskevat tiedot ja 
toiselle sivulle sairaanhoitopiirin omistamien asunto-osakkeiden tiedot. 

Sairaalan palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt ovat Hämeenlinnan 
nykyisen keskussairaalan kiinteistö, siitä omaksi kiinteistökseen erotettu 
rakenteilla olevan Assi-sairaalan tontti sekä Riihimäen sairaalan 
kiinteistö. Lisäksi sairaanhoitopiirin omistuksessa on henkilöstön 
virkistyskäyttöön tarkoitettu Suviranta. Sen siirtymisestä 
hyvinvointialueella ja jäsenkunnilla on lain mukaan oikeus sopia 
toisinkin.   

Sairaanhoitopiiri on vuodesta 2012 alkaen myynyt talouden 
tasapainottamisohjelmaan sisältyvänä toimenpiteenä yhteensä yli sata 

Valtuusto Kokouspäivä

03.05.2022

Esityslista

Sivu

 9



asuntoa sen jälkeen, kun henkilökunnan asuntotarve oli vuosien 
saatossa merkittävästi vähentynyt. Sairaanhoitopiirin omistuksessa on 
edelleen parikymmentä asunto-osaketta, jotka sijaitsevat lähellä 
keskussairaalaa Hämeenlinnan Jukolan alueella sijaitsevissa 
asuinkerrostaloissa. Näistä osa tarvitaan jatkossakin henkilöstön 
tilapäiskäyttöön mm. päivystysasunnoiksi ja harjoittelijoiden 
majoitukseen. Loppujen asuntojen myyntitoimeksianto on tarkoitus 
aktivoida, koska vuokra-asuntojen hallinnointi ei ole nykypäivän 
toimintaympäristössä sairaanhoitopiirin ydintoimintaa. Viime kädessä on 
omistajapoliittinen päätös, miten paljon asuntoja halutaan omistuksessa 
säilyttää. Mahdolliset asuntojen myynnit selvitetään kuluvan vuoden 
aikana erikseen hyvinvointialueelle.  

Toimitiloja koskevat vuokrasopimukset

Toimitilojen vuokrasopimuksia koskevaan liitteeseen on listattu erikseen 
sopimukset, joissa sairaanhoitopiiri on vuokranantajana ja sopimukset, 
joissa sairaanhoitopiirin on vuokralaisena. Ulosvuokraussopimusten 
arvo on yhteensä noin 1.900.000 €/vuosi ja sisäänvuokrausten arvo 
noin 730.000 €/vuosi. 

Ydintoiminnan kannalta keskeisiä vuokrasopimuksia ovat sairaalassa 
toimivien palveluntuottajien kuten Sydänsairaalan, Fimlabin ja Palmian 
vuokrasopimukset. Tukipalvelujen kannalta keskeisiä ovat 
kiinteistöinfraan ja verkkoihin liittyvät vuokrasopimukset. Pääosin 
sairaalan toiminta sijoittuu omiin tiloihin, mutta esimerkiksi 
nuorisopsykiatrialle on vuokrattu tilat Hämeenlinnan keskustasta, jossa 
palvelut ovat parhaiten asiakkaiden saavutettavissa. 

Maanvuokrasopimuksia sairaanhoitopiirillä ei ole. 

Irtaimisto

Sairaanhoitopiirin koneiden ja kaluston nettokirjanpitoarvo 31.12.2021 
oli 7,8 milj. euroa. Tilikauden 2021 hankinnat olivat 3,2 milj. euroa. 
Euromääräisesti arvoltaan suurimpia tähän ryhmään kuuluvia laitteita 
ovat röntgenlaitteet.

Hyvinvointialueen vastuulle siirtyvät velat ja sitoumukset

Pitkäaikaiset lainat

Sairaanhoitopiirillä  oli  31.12.2021  pitkäaikaista  lainaa  yhteensä  89,3 
euroa.  Tässä  lainamäärästä  Assi-sairaalahankkeeseen  nostettuja 
lainoja on 45 milj. euroa. 

Sairaalahankkeeseen  tullaan  nostamaan  Kuntarahoitukselta  vielä 
yhteensä  133  milj.  euron  lainat  lokakuun  2022  loppuun  mennessä. 
Euroopan  investointipankin  yhteensä  175  milj.  euron  suuruinen  laina 
nostetaan  rakennushankkeen  etenemisen  mukaisesti  vuosina  2023-
2025.
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Sairaanhoitopiiri  lyhentää  tällä  hetkellä  pitkäaikaisia  lainoja  vuosittain 
noin 11,7 milj. euroa.

Lyhytaikainen rahoitus

Lyhytaikaista  rahoitusta  varten  sairaanhoitopiirillä  oli  sopimus 
kuntotodistusohjelman  käytöstä  OP-Pohjola  Pankin,  Nordean  ja 
Kuntarahoituksen  kanssa.  Kuntatodistusohjelman  kautta 
sairaanhoitopiirillä  on  mahdollisuus  käyttää  lyhytaikaista  lainoitusta 
kunkin rahoituslaitoksen osalta 10 milj. euroa eli yhtäaikaisesti yhteensä 
30 milj. euroa. Lisäksi käytettävissä on OP-pankin tili, jossa on 10 milj. 
euron luottolimitti

Leasing-vastuut

Sairaanhoitopiirin leasingsopimukset sisältävät ICT-laitteet sekä tämän 
lisäksi sairaanhoitopiirin käytössä olevat autot ja joitakin lääkinnällisiä- 
ja muita laitteita. Leasingsopimusten arvo oli vuoden vaihteessa 2021 
yhteensä noin 1,6 milj. euroa.

Takausvastuut

Sairaanhoitopiiri  on  antanut  takauksen  kuntaomisteisen  Kanta 
Logistiikka Oy:n Kuntarahoituksesta ottamalle lainalle. Takauksen arvo 
on  enintään  4  milj.  euroa.  Tämän  hetken  tietojen  mukaan  yhtiön 
lainatarve on 2 miljoonaa euroa.

Muut vastuut

Sairaanhoitopiirin  velka  potilasvakuutuskeskukselle  oli  31.12.2021 
yhteensä 9 096 075 euroa.

Hyvinvointialueelle siirtyvät sopimukset

Siirrettäviä sopimuksia ovat kaikki sopimukset, jotka ovat voimassa 
1.1.2023, sopimukset joissa on optio joka mahdollistaa sopimuksen 
jatkamisen vuodelle 2023 sekä sopimukset, joiden ehtoja muutoin 
sovelletaan 2023 vaikka sopimus itsessään olisi päättynyt (esim. 
salassapitovelvoite).   

Sairaanhoitopiiri on siirtänyt hyvinvointialueelle 1024 sopimusta 
(16.2.22 tilanne). Uusia sopimuksia siirretään kuluvan vuoden aikana 
hyvinvointialueen järjestelmään sitä mukaa kun niitä tallennetaan 
sairaanhoitopiirin omaan sopimustenhallintajärjestelmään. 

Havaintoja sopimuksista

IT-sopimuksista tärkein on Tietoevryn kanssa tehty 
potilastietojärjestelmää koskeva kumppanuussopimus. Se yhdessä noin 
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20 muun suurimman IT-sopimuksen kanssa muodostaa yli 90 % 
sairaanhoitopiirin kaikista IT-kustannuksista. 

Tietosuojalainsäädännön edellyttämiä henkilötietojen käsittelyä 
koskevia sopimuksia on noin 150. Nämä sopimukset on pääosin laadittu 
sairaanhoitopiirin sopimuspohjalle, joka on muokattu Kuntaliiton johdolla 
kansallisesti valmistellusta pohjasta. 

Taloudellisesti merkittävimmän sopimuskokonaisuuden muodostaa 
Assi-sairaalan toteutusta koskeva allianssisopimus siihen liittyvine 
rahoitussopimuksineen. Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannus on 
388,5 M€.  
 
Merkittävän taloudellisen kokonaisuuden muodostavat sidosyksiköiden 
kanssa tehdyt sopimukset. Näiden sopimusten taloudelliset arvot on 
kuvattu sidosyksikkösopimukset-liitteessä. Sidosyksiköitä ohjataan 
paitsi sopimusohjauksen, myös omistajaohjauksen keinoin. 

Yhteishankintayksiköiden kilpailuttamia sopimuksia, joihin 
sairaanhoitopiiri on sitoutunut, on yli 200. Erva-alueen 
yhteishankintasopimusten mukaiset tilaukset tehdään Kanta Logistiikan 
sähköisen tilausjärjestelmän kautta. Näiden vuosittainen arvo on 
yhteensä noin 8,5 M€. 

Sopimuksiin ja niiden siirtoon liittyviä riskejä 

Hyvinvointialueelle siirrettävien sopimusten tekninen siirto 
sairaanhoitopiirin sopimustenhallintajärjestelmästä hyvinvointialueen 
järjestelmään on tehty marras-tammikuun aikana. Haasteita ja 
ylimääräistä työtä siirrossa aiheutti se, että hyvinvointialue hankki oman 
sopimushallintajärjestelmänsä ilman siirrolle asetettuja 
rajapintavaatimuksia ja etukäteiskeskustelua luovuttavien 
organisaatioiden kanssa eikä sopimusten massaluovutus siksi annetulla 
aikataululla tullut kyseeseen. Sisällöllinen ohje siirtoja varten saatiin 
vasta siirtoprojektin käynnistyttyä, joten kaikkien vaadittujen 
metatietojen käyttökelpoisuus ei ole optimaalinen. 

Sairaanhoitopiirin sopimusten laajentaminen koko hyvinvointialueen 
käyttöön saattaa monelta osin olla tarpeen, mutta mahdollisuus 
laajennukseen pitää tapauskohtaisesti selvittää sairaanhoitopiirin ja 
hyvinvointialueen yhteistyönä. Siirtotilanteessa ovat voimassa 
hankintalainsäädännön suorahankintaa ja sopimuksen muuttamista 
koskevat säännökset, eikä sote-uudistuksen osalta ole säädetty näistä 
poikkeuksia. Sopimusten läpikäynti tästä näkökulmasta on 
käynnistettävä ajoissa. 

Sopimustensiirron yhteydessä on käynyt ilmi, että 
yhteishankintasopimuksia ei ollut tallennettu sairaanhoitopiirin 
sopimustenhallintajärjestelmään. Tähän liittyy taloudellisia ja sisäiseen 
valvontaan liittyviä riskejä, jotka on viipymättä otettava hallintaan. Asian 
selvittämisestä vastaa hankintatoimi. 

Valtuusto Kokouspäivä

03.05.2022
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Ulkopuolinen selvitys taloudellisesta tilanteesta ja riskeistä 

Sairaanhoitopiiri on teettänyt ulkopuolisella asiantuntijalla selvityksen, 
jossa käsitellään kuntayhtymän taloutta ja siihen liittyviä riskejä. 
Ulkopuolisena konsulttina selvityksessä on toiminut KPMG.  

Muut kuin hyvinvointialueelle siirtyvät tehtävät

Sairaanhoitopiiri on vastannut vainajien säilytyksestä alueellaan ja sitä 
varten on varattu tilat nykyiseen ja uuteen sairaalaan. Vainajien 
säilytyksen on tulkittu olevan kunnille terveydensuojelulain nojalla 
kuuluva tehtävä. Se ei kuulu kunnilta 1.1.2023 hyvinvointialueelle lain 
nojalla siirtyviin tehtäviin, joten sen järjestämisestä kuntien ja 
hyvinvointialueen on sovittava erikseen vuoden 2022 aikana.

Liite (2) Kiinteä omaisuus ja asunto-osakkeet 
Omistukset yhtiöissä
Toimitilojen vuokrasopimukset
Lainat, rahoitus, leasing ja takaus
Siirtyvä irtaimisto, pysyvät vastaavat (ei julkinen)
Siirtyvä irtaimisto, irtaimistohankinnat (ei julkinen)
Kooste siirtyvistä sopimuksista
Sidosyksikkösopimukset
Taloudellinen selvitys, KPMG

Sairaanhoitopiriin johtaja: Hallitus päättää 

1) antaa Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle edellä esitetyn selvityksen 
sairaanhoitopiirin omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista sekä

2) toimittaa selvityksen tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 3.5.2022 § 14

Liite (2) Kiinteä omaisuus ja asunto-osakkeet 
Omistukset yhtiöissä
Toimitilojen vuokrasopimukset
Lainat, rahoitus, leasing ja takaus
Siirtyvä irtaimisto, pysyvät vastaavat (ei julkinen)
Siirtyvä irtaimisto, irtaimistohankinnat (ei julkinen)
Kooste siirtyvistä sopimuksista
Sidosyksikkösopimukset
Taloudellinen selvitys, KPMG

Hallitus: Valtuusto merkitsee selvityksen tiedoksi.

Päätös:

Valtuusto Kokouspäivä

03.05.2022
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Kiinteistötunnus Kiinteistön nimi Osoite Omistaja Rasitteet, käyttöoikeudet ja käyttörajoitukset Pinta-ala m2 Saantokirjan päiväys Lainhuudon päiväys
Selvennyslainhuudon 

päiväys

109-9-25-6 Hämeenlinna
Ahvenistontie 20, 13530 
Hämeenlinna

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky
Kulkuyhteys asemakaava-alueella, oikeutettu 109-9-25-3, Johto, 
oikeutettu 109-9-25-6, rasitetut 109-9-25-2

216 626 11.9.1991 13.9.1991 17.10.2019

109-9-25-2 Hämeenlinna (Assi)
Ahvenistontie 20, 13530 
Hämeenlinna

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky
Johto, oikeutettu 109-9-25-6.
Rasitetut 109-9-25-2

87 811 - 31.3.2021 21.4.2021

109 -411 -2 -33 Suviranta
Kotiniementie 80, 13500 
Hämeenlinna

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky
 Talousveden ottaminen ja johtaminen, 
rasitetut 109-411-2-32 

1 398 11.9.1991 13.9.1991 -

109-411-876-1
Suviranta/vesijätön 
lunastus

Kotiniementie 80, 13500 
Hämeenlinna

- (38) - 24.1.2019 -

109-411-2-41 Suvirannanlisä
Kotiniementie 80, 13500 
Hämeenlinna

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky - 454 11.9.1991 13.9.1991 -

694 -19 -1901-3 Riihimäki
Kontiontie 77, 11120 
Riihimäki

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky
Veden johtaminen maan kuivattamista varten, 
rasitetut 694-19-1901-3 (K1 ja K2)

70 691 16.9.1991 3.10.1991 2.4.2015

694-19-1901-1 Riihimäki
Kontiontie 77, 11120 
Riihimäki

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky - 222 16.9.1991 3.10.1991 -
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Rakennuksen nimi Katuosoite Osoite Huoneisto Valmistum
isvuosi

Peruskorjaus
vuosi

Omistussu
hde

Rakennuksen 
käyttötarkoitus

Osakesarja Osakkeiden 
lkm

Omistaja (osakkeiden) Huoneistoal
a, m2

As Oy Ahvennummi Kylätie 8 Hämeenlinna A3 1967 Oma Asuinkerrostalot 79-117 39 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky 32
As Oy Ahvennummi Kylätie 8 Hämeenlinna A4 1967 Oma Asuinkerrostalot 118-156 39 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky 32
As Oy Ahvennummi Kylätie 8 Hämeenlinna A9 1967 Oma Asuinkerrostalot 313-351 39 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky 32
As Oy Ahvennummi Kylätie 8 Hämeenlinna B 15 1967 Oma Asuinkerrostalot 547-585 39 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky 32
As Oy Ahvennummi Kylätie 8 Hämeenlinna B16 1967 Oma Asuinkerrostalot 586-624 39 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky 32
As Oy Ahvennummi Kylätie 8 Hämeenlinna B19 1967 Oma Asuinkerrostalot 703-741 39 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky 32
As Oy Ahvennummi Kylätie 8 Hämeenlinna B20 1967 Oma Asuinkerrostalot 742-780 39 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky 32
As Oy Ahvennummi Kylätie 8 Hämeenlinna B21 1967 Oma Asuinkerrostalot 781-819 39 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky 32
As Oy Ahvennummi Kylätie 8 Hämeenlinna C25 1967 Oma Asuinkerrostalot 937-993 57 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky 50
As Oy Ahvennummi Kylätie 8 Hämeenlinna C28 1967 Oma Asuinkerrostalot 1083-1153 71 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky 62
As Oy Ahvennummi Kylätie 8 Hämeenlinna C31 1967 Oma Asuinkerrostalot 1232-1302 71 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky 62
As Oy Appara 1 Härkämäenkuja 4 Hämeenlinna A1 1988 Oma Asuinkerrostalot 1-50 50 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky 50
As Oy Appara 1 Härkämäenkuja 4 Hämeenlinna A2 1988 Oma Asuinkerrostalot 51-85 35 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky 35
As Oy Appara 1 Härkämäenkuja 4 Hämeenlinna A5 1988 Oma Asuinkerrostalot 121-170 50 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky 50
As Oy Appara 1 Härkämäenkuja 4 Hämeenlinna A10 1988 Oma Asuinkerrostalot 366-415 50 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky 50
As Oy Appara 1 Härkämäenkuja 4 Hämeenlinna B14 1988 Oma Asuinkerrostalot 611-660 50 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky 50
As Oy Appara 2 Timonkuja 5 Hämeenlinna A1 1991 Oma Asuinkerrostalot 1228-1304 77 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky 77
As Oy Appara 2 Timonkuja 5 Hämeenlinna A7 1991 Oma Asuinkerrostalot 1582-1658 77 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky 77
As Oy Appara 2 Timonkuja 5 Hämeenlinna A9 1991 Oma Asuinkerrostalot 1699-1758 60 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky 60
As Oy Appara 2 Timonkuja 5 Hämeenlinna B12 1991 Oma Asuinkerrostalot 1877-1935 59 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky 59
As Oy Appara 2 Timonkuja 5 Hämeenlinna C16 1991 Oma Asuinkerrostalot 2083-2139 57 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky 57
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Luettelo 
omistuksista 

yhtiöissä
Kaikki yhtiöt, joissa 
sairaanhoitopiiri on 

osakkaana ja muut yhteisöt 
(säätiöt yms.), joissa 
sairaanhoitopiiri on 

mukana

Osakkuusyhteisö Omistusosuus Y-tunnus
Tays Kehitysyhtiö Oy 19 % 2981181-9

KantaLogistiikka Oy osakkeita 1380 kpl, 98,43% 2925268-2

Muut osakkeet ja osuudet

Fimlab Laboratoriot Oy osakkeita 528 kpl,  9,38% 2392519-6

TAYS Sydänkeskus Oy osakkeita 319 kpl, 5,28% 2298047-6

Coxa Oy osakkeita 300 kpl, 10,5% 1861209-9
Sarastia Oy osakkeita 2 kpl 2360731-5

Hämeen tekstiilihuolto osakkeita 825 kpl, 11% 0213162-9
SOTEvirtuaalikirjasto Oy osakkeita 90 kpl, 6,25% 3102659-6

Tuomi Logistiikka Oy osakkeita 1 kpl 2722581-6

Istekki Oy 20 kpl A-sarjan osake 2292633-0
2M-IT Oy osakkeita 52 + 1 kpl, 5% 2859795-3
UNA Oy 100 kpl 2898565-7

Suomen itsenäisyyden 
juhlarahasto Sitra (Kuntien 

Tiera Oy)
1 osake, hinta 1 € 0202132-3

Muut osakkeet
Aina Group Oyj arvo-osuuksia 195 kpl 0146642-7

Lounea Oy 6 kpl osakkeita 0139471-8
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Kunta Rakennustunnus Rakennusnimi Vuokrauskohde Sopimuksen n Sopimuksen alkamispvm Määräaikaisuus Määräaik. sopimu  Pinta-ala Sopimuksen verollisuus Vuokra/vuosi Vuokra lisätiedot Vuokrantarkistustapa Vuokranantaja Asianumero
Hämeenlinna RA30002439 Kiinteistö Oy Keinusaaren toimistotalo 1 Hämeenlinna, Kiinteistö Oy Keinusaaren toimistotalo 1, Talaskuja , Toimistotila  (Kiinteistö Oy   12387 15.5.2012 Toistaiseksi voimassa oleva 135 Verollinen 37912,44 4/2020 Tilat  2393,45 Ylläpito 

765,92= 3159,37 e
Sidottu indeksiin Kirkon Keskusrahasto KHSHP/69/10.01.03/2020

Hämeenlinna RA30002439 Kiinteistö Oy Keinusaaren toimistotalo 1 Hämeenlinna, Kiinteistö Oy Keinusaaren toimistotalo 1, Talaskuja , Toimistotila  (Kiinteistö Oy   12388 16.4.2012 Toistaiseksi voimassa oleva 560,5 Verollinen 112857,12 4/2020 Tilat  4439,93 + 2650,05 
Ylläpito 2314,78 = 9404,76 e 

Sidottu indeksiin Kirkon Keskusrahasto KHSHP/69/10.01.03/2020

Hämeenlinna RA30005254 Pääterveysasema, G-talo Hämeenlinna, Pääterveyskeskus, G.talo (Pääterveysasema, G-talo) 18373 1.1.2009 Toistaiseksi voimassa oleva 614 Verollinen 104400,24 5/2020 8700,02 e Sidottu indeksiin Hämeenlinnan kaupunki 
KHSHP/61/10.01.03/2020

Riihimäki RA30009829 Pääterveysasema Riihimäki, Penttilänk. 5, Nuoriso- ja aikuispsykiatrian tilat (Pääterveysasema) 18374 1.7.2020 Toistaiseksi voimassa oleva 1622,8 Verollinen 475766,88 Tilat 30 768,29 e 
Pääomavuokra 1162,04 e, 
892,78 e, 3057,42, Siivous 
3766,71 e =  39647,24 e

Muu tarkistus Riihimäen Seudun Terveyskeskuksen kuntayhtymä KHSHP/99/10.01.03/2018
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Sopimus Sopimuksen tila Vuokralainen Vuokra-aika Päättyy Pinta-ala (m2) Vuokra/vuosi ALV 0% Asianumero
KHSHP Hämeenlinnan yksikkö, D-rakennus tukiasemat Voimassa Elisa Oyj Toistaiseksi 0 1 967 EI OLE TWEBISSÄ EIKÄ KUNTATOIMISTOSSA
KHSHP Hämeenlinnan yksikkö, Päivystysklinikan huone E1 315 Voimassa Kanta-Hämeen pelastuslaitos 31.3.2022 17,6 2 807 KHSHP/1031/10.01.03/2021
KHSHP Hämeenlinnan yksikkö, Pyörähuoltotila Voimassa 1.2.2022 alkaen Hämeen Laatukoneet Oy / Racebike.fi Toistaiseksi
KHSHP Riihimäen yksikkö, Määräala Voimassa Riihimäen Kaukolämpö Oy 10 v 31.12.2022 900 1 369 KHSHP/1351/10.01.03/2021
KHSHP Hämeenlinnan yksikkö, Telelaite ja antennipaikat Voimassa TeliaSonera Finland Oyj Toistaiseksi 5 0 KHSHP/1320/10.01.03/2021
KHSHP Riihimäen yksikkö, Telelaite ja antennipaikat Voimassa TeliaSonera Finland Oyj Toistaiseksi 5 1 200 KHSHP/1320/10.01.03/2021
KHSHP Riihimäen yksikkö, Laitetilan käytöstä aluedataverkon laitteille 8.1.2004 (Hämeen puhelin) Voimassa Telia Finland Oyj Toistaiseksi 1 000

KHSHP Hämeenlinnan yksikkö, Tekstiilihuolto Voimassa Päijät-Hämeen tekstiilihuolto Oy Toistaiseksi 72,5 7 231 KHSHP/801/00.01.00.03/2018 

KHSHP Hämeenlinnan yksikkö, Hammaslääkäripäivystys Voimassa Hämeenlinnan kaupunki, Terveyspalvelut Toistaiseksi 12 3 168 KHSHP/2443/02.09.01.01/2021
KHSHP Hämeenlinnan yksikkö, Työterveyspalvelu Voimassa Terveystalo Toistaiseksi 216 51 815 KHSHP/352/10.01.03/2017 Lisäliite nro 1 

puuttuu???
KHSHP Hämeenlinnan yksikkö ja Riihimäen yksikkö, Ravintopalvelut Voimassa Palmia Oy Määräaikainen 3v 31.8.2023 1691 696 228 KHSHP/94/02.08.01.03.04/2020
KHSHP Hämeenlinnan yksikkö, Kanta-Logistiikan tilat Voimassa Kanta Logistiikka Oy Toistaiseksi 257,4 17 723 KHSHP/454/10.01.03/2020
KHSHP Hämeenlinnan yksikkö, Fysiatrian liikuntasali Voimassa Munno, minna Pilatesbody Reunanen Toistaiseksi 1 064 EI OLE TWEBISSÄ EIKÄ KUNTATOIMISTOSSA
KHSHP Riihimäen yksikkö, Riihimäen terveyskeskus  Voimassa (tarkistettavana) Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Toistaiseksi 1 385 019 KHSHP/2087/10.01.03/2020
KHSHP Hämeenlinnan yksikkö, Riihimäen yksiikö, Laboratorio Voimassa Fimlab Laboraotoriot Oy Toistaiseksi 445 854 KHSHP/2268/10.01.03/2021
KHHSP Riihimäen yksikkö,  Tietoliikenneverkon laitetila Voimassa DNA Tower Finland Oy Toistaiseksi 1,5 1 000 KHSHP/2117/10.01.03/2021

KHSHP Hämeenlinnan ja Riihimäen yksikkö Voimassa Sydänsairaala ja SK Hankintapalvelut KHSHP/81/00.01.00.03/2017
Kardiologian pkl 2.krs, Sydänsali 1.krs, 
Kardiologian pkl RMK,

74 833 KHSHP/81/00.01.00.03/2017

Osasto 6B Sydänsalit, käyttöomaisuuden 
vuokraus 6B:ltä 

136 955 KHSHP/81/00.01.00.03/2017

KHSHP Hämeenlinnan  yksikkö Voimassa DNA Oyj Toistaiseksi 1 200 KHSHP/296/10.01.03/2020
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PÄ SVENSKA
Valtiokonttori 
Statskontoret 
State Treasury

Kanta-Hameen sairaanhoitopiiri 
tero.pitkamaki@khshp.fi

O
HYVINVOINTIALUEIDEN VALTIONTAKAUKSET
Kysely koskien hyvinvointialueille siirtyviä laina-ja rahoitussopimuksia.

Lainasopimukset (TT) Luottolimiitit (T) Rahoitusinstrumentit (T) Leasing-sopimukset (7) Takaukset (T)

Muu rahoitussopimukset (T)

Lainasopimus 1. Q Kopioi uudeksi S Poista Näytä vähemmän

Lainasopimuksen nimi / tunniste* | 0424

lainanumero, nimike ja / tai sopimuksen allekirjoituspäivämäärä

Lainasopimuksen rahoittajaosapuoli* O Kuntarahoitus
O EIB 
O NIB
O Handelsbanken 
O Nordea 
O Danske Bank 
O OP 
O Muu

Lainan käyttötarkoitus I Sairaanhoitopiirin vuosi-investoinnit

Mihin käyttötarkoitukseen laina on nostettu. Esim. rakennuslaina, peruskorjauslaina, laitehankinta tai muu.

Lainasopimuksen tämänhetkinen saldo
(€)*

4500000

Nostamaton lainamäärä (€) 0

Lainasopimuksen jäljellä oleva laina-aika I O torstaina 30. toukokuuta 2024

Viimeisen erän eräpäivä

O 3 kk euriborLainasopimuksen korkosidonnaisuus
O 6 kk euribor 
O 12 kk euribor 
O Prime 
O Muu

Kiinteä korko

Lisätietoja

Lainan lyhennystäpä ® Lyhenevä 
O Bullet 
O Muu

Lainasopimuksen mahdolliset vakuudet ^ Ki'n'te'stö
O Takaus
O Muu
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Lainasopimukseen liittyy 
kovenanttiehtoja*

Lainasopimukseen liittyy 
johdannaissopimus*

Lisätietoja / erityisiä huomioita

Lainasopimus 2.

Lainasopimuksen nimi / tunniste*

Lainasopimuksen rahoittajaosapuoli*

Lainan käyttötarkoitus

Lainasopimuksen tämänhetkinen saldo
(€)*

Nostamaton lainamäärä (€) 

Lainasopimuksen jäljellä oleva laina-aika

Lainasopimuksen korkosidonnaisuus

Lainan lyhennystäpä

Lainasopimuksen mahdolliset vakuudet

| Kuntayhtymältä ei edellytetä vakuutta. 

Lisätietoja

O Ei 
O Kyllä

O Ei 
O Kyllä

Q Kopioi uudeksi S Poista Näytä vähemmän

| 1169/08

lainanumero, nimike ja / tai sopimuksen allekirjoituspäivämäärä

O Kuntarahoitus 
O ElB 
O NIB
O Handelsbanken 
O Nordea 
O Danske Bank 
O OP 

O Muu

Sairaanhoitopiirin päivystysrakennuksen rakennuslaina

Mihin käyttötarkoitukseen laina on nostettu. Esim. rakennuslaina, peruskorjauslaina, laitehankinta tai muu.

631578

□ maanantaina 3. marraskuuta 2025

Viimeisen erän eräpäivä

O 3 kk euribor 
O 6 kk euribor 
O 12 kk euribor 
O Prime 
O Muu

O Lyhenevä 
O Bullet 
O Muu

O Kiinteistö 
O Takaus 
O Muu

Kuntayhtymältä ei edellytetä vakuutta.
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Lisätietoja

Lainasopimukseen liittyy 
koveria nttiehtoja*

Lainasopimukseen liittyy 
johdannaissopimus*

Lisätietoja / erityisiä huomioita

Lainasopimus 3.

Lainasopimuksen nimi / tunniste*

Lainasopimuksen rahoittajaosapuoli*

Lainan käyttötarkoitus

Lainasopimuksen tämänhetkinen saldo
(€)*

Nostamaton lainamäärä (€) 

Lainasopimuksen jäljellä oleva laina-aika

Lainasopimuksen korkosidonnaisuus

Lainan lyhennystäpä

Lainasopimuksen mahdolliset vakuudet

O Ei 
O Kyllä

O Ei 
O Kyllä

0 Kopioi uudeksi @ Poista Näytä vähemmän

| 1173/08
I....
lainanumero, nimike ja / tai sopimuksen allekirjoituspäivämäärä

O Kuntarahoitus 
O EIB 
O N IB
O Handelsbanken 
O Nordea 
O Danske Bank 
O OP 
O Muu

Sairaanhoitopiirin päivystysrakennuksen rakennuslaina

Mihin käyttötarkoitukseen laina on nostettu. Esim. rakennuslaina, peruskorjauslaina, laitehankinta tai muu.

576910

0

| O perjantaina 29. toukokuuta 2026 

Viimeisen erän eräpäivä

O 3 kk euribor 
O 6 kk euribor 
O 12 kk euribor 
O Prime 
O Muu

O Lyhenevä 
O Bullet 
O Muu

O Kiinteistö 
O Takaus 
O Muu

Kuntayhtymältä ei edellytetä vakuutta.

Lisätietoja
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Lainasopimukseen liittyy ® ^

kovenanttiehtoja* Mlä

Lainasopimukseen liittyy 
johdannaissopimus*

Lisätietoja / erityisiä huomioita

Lainasopimus 4.

Lainasopimuksen nimi / tunniste*

Lainasopimuksen rahoittajaosapuoli*

Lainan käyttötarkoitus

Lainasopimuksen tämänhetkinen saldo
(€)*

Nostamaton lainamäärä (€) 

Lainasopimuksen jäljellä oleva laina-aika

Lainasopimuksen korkosidonnaisuus

Lainan lyhennystäpä

Lainasopimuksen mahdolliset vakuudet

O Ei 
O Kyllä

0 Kopioi uudeksi S Poista Näytä vähemmän

1176/08

lainanumero, nimike ja / tai sopimuksen allekirjoituspäivämäärä

O Kuntarahoitus 
O E IB 
O NIB
O Handelsbanken 
O Nordea 
O Danske Bank 
O OP 
O Muu

Sairaanhoitopiirin päivystysrakennuksen rakennuslaina

Mihin käyttötarkoitukseen laina on nostettu. Esim. rakennuslaina, peruskorjauslaina, laitehankinta tai muu.

1100000

ö maanantaina 21. joulukuuta 2026

Viimeisen erän eräpäivä

O 3 kk euribor 
O 6 kk euribor 
O 12 kk euribor 
O Prime 
O Muu

O Lyhenevä 
O Bullet 
O Muu

O Kiinteistö 
O Takaus 
O Muu

Kuntayhtymältä ei edellytetä vakuutta. 

Lisätietoja

O EiLainasopimukseen liittyy
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kovenanttiehtoja* O Kyllä

Lainasopimukseen liittyy 
johdannaissopimus*

O Ei 
O Kyllä

Lisätietoja / erityisiä huomioita

Lainasopimus 5. 0 Kopioi uudeksi fj Poista Näytä vähemmän

Lainasopimuksen nimi / tunniste* | 1177/08

lainanumero, nimike ja / tai sopimuksen allekirjoituspäivämäärä

Lainasopimuksen rahoittajaosapuoli* ® Kuntarahoitus
O EIB 
O NIB
O Handelsbanken 
O Nordea 
O Danske Bank 
O OP 
O Muu

Lainan käyttötarkoitus j Sairaanhoitopiirin päivystysrakennuksen rakennuslaina

Mihin käyttötarkoitukseen laina on nostettu. Esim. rakennuslaina, peruskorjauslaina, laitehankinta tai muu.

Lainasopimuksen tämänhetkinen saldo j 412500
(€)* '

Nostamaton lainamäärä (€) 0

Lainasopimuksen jäljellä oleva laina-aika i O maanantaina 5. huhtikuuta 2027

Viimeisen erän eräpäivä

Lainasopimuksen korkosidonnaisuus ^ 3kkeuribor
O 6 kk euribor
O 12 kk euribor 
O Prime 
O Muu

Lainan lyhennystäpä ® Lyhenevä 
O Bullet 
O Muu

Lainasopimuksen mahdolliset vakuudet O Kiinteistö
O Takaus
O Muu

Kuntayhtymältä ei edellytetä vakuutta.

Lisätietoja

Lainasopimukseen liittyy O Ei
kovenanttiehtoja* ^
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Lainasopimukseen liittyy 
johdannaissopimus*

Lisätietoja / erityisiä huomioita

Lainasopimus 6.

Lainasopimuksen nimi / tunniste*

Lainasopimuksen rahoittajaosapuoli*

Lainan käyttötarkoitus

Lainasopimuksen tämänhetkinen saldo
(€)*

Nostamaton lainamäärä (€) 

Lainasopimuksen jäljellä oleva laina-aika

Lainasopimuksen korkosidonnaisuus

Lainan lyhennystäpä

Lainasopimuksen mahdolliset vakuudet

Lainasopimukseen liittyy 
kovenanttiehtoja*

O Ei 
O Kyllä

Q Kopioi uudeksi H Poista Näytä vähemmän

15756/12

lainanumero, nimike ja / tai sopimuksen allekirjoituspäivämäärä

O Kuntarahoitus 
O EIB 
O NIB
O Handelsbanken 
O Nordea 
O Danske Bank 
O OP 
O Muu

Sairaanhoitopiirin vuosi-investoinnit

Mihin käyttötarkoitukseen laina on nostettu. Esim. rakennuslaina, peruskorjauslaina, laitehankinta tai muu.

300000

0

| Ö perjantaina 8. huhtikuuta 2022 

Viimeisen erän eräpäivä

O 3 kk euribor 
O 6 kk euribor 
O 12 kk euribor 
O Prime 
O Muu

O Lyhenevä 
O Bullet 
O Muu

O Kiinteistö 
O Takaus 
O Muu

| Kuntayhtymältä ei edellytetä vakuutta.

Lisätietoja

O Ei 
O Kyllä

O ElLainasopimukseen liittyy
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johdannaissopimus* O Kyllä

Lisätietoja / erityisiä huomioita

Lainasopimus 7.

Lainasopimuksen nimi / tunniste*

Lainasopimuksen rahoittajaosapuoli*

Lainan käyttötarkoitus

Lainasopimuksen tämänhetkinen saldo
(€)*

Nostamaton lainamäärä (€) 

Lainasopimuksen jäljellä oleva laina-aika

Lainasopimuksen korkosidonnaisuus

Lainan lyhennystäpä

Lainasopimuksen mahdolliset vakuudet

Q Kopioi uudeksi S Poista Näytä vähemmän

j 18758/17

lainanumero, nimike ja / tai sopimuksen allekirjoituspäivämäärä

O Kuntarahoitus 
O EIB 
O NIB
O Handelsbanken 
O Nordea 
O Danske Bank 
O OP 
O Muu

Sairaanhoitopiirin vuosi-investoinnit

Mihin käyttötarkoitukseen laina on nostettu. Esim. rakennuslaina, peruskorjauslaina, laitehankinta tai muu.

1400000
.... .....1

0

! Ö maanantaina 6. kesäkuuta 2022

Viimeisen erän eräpäivä

O 3 kk euribor 
O 6 kk euribor 
O 12 kk euribor 
O Prime 
O Muu

Kiinteä korko

Lisätietoja

O Lyhenevä 
O Bullet 
O Muu

O Kiinteistö 
O Takaus
0 Muu

1 Kuntayhtymältä ei edellytetä vakuutta. 

Lisätietoja

Lainasopimukseen liittyy ® ^ 
kovenanttiehtoja* ® Ky^ä
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Lainasopimukseen liittyy 
johdannaissopimus*

Lisätietoja / erityisiä huomioita

Lainasopimus 8.

Lainasopimuksen nimi / tunniste*

Lainasopimuksen rahoittajaosapuoli*

Lainan käyttötarkoitus

Lainasopimuksen tämänhetkinen saldo
(€)*

Nostamaton lainamäärä (€) 

Lainasopimuksen jäljellä oleva laina-aika

Lainasopimuksen korkosidonnaisuus

Lainan lyhennystäpä

Lainasopimuksen mahdolliset vakuudet

O Ei 
O Kyllä

Q Kopioi uudeksi g Poista Näytä vähemmän

| 18911/17

lainanumero, nimike ja / tai sopimuksen allekirjoituspäivämäärä

O Kuntarahoitus 
O EIB 
O NIB
O Handelsbanken 
O Nordea 
O Danske Bank 
O OP 
O Muu

Sairaanhoitopiirin vuosi-investoinnit

Mihin käyttötarkoitukseen laina on nostettu. Esim. rakennuslaina, peruskorjauslaina, laitehankinta tai muu.

1400000

! n maanantaina 21. marraskuuta 2022

Viimeisen erän eräpäivä

O 3 kk euribor 
O 6 kk euribor 
O 12 kk euribor 
O Prime 
O Muu
j Kiinteä korko

Lisätietoja

O Lyhenevä 
O Bullet 
O Muu

O Kiinteistö 
O Takaus 
O Muu

Kuntayhtymältä ei edellytetä vakuutta. 

Lisätietoja

Lainasopimukseen liittyy ® ^
O Kyllä
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kovenanttiehtoja

Lainasopimukseen liittyy 
johdannaissopimus*

Lisätietoja / erityisiä huomioita

Lainasopimus 9.

Lainasopimuksen nimi / tunniste*

Lainasopimuksen rahoittajaosapuoli*

Lainan käyttötarkoitus

Lainasopimuksen tämänhetkinen saldo
(€)*

Nostamaton lainamäärä (€) 

Lainasopimuksen jäljellä oleva laina-aika

Lainasopimuksen korkosidonnaisuus

Lainan lyhennystäpä

Lainasopimuksen mahdolliset vakuudet

O Ei 
O Kyllä

Q Kopioi uudeksi @ Poista Näytä vähemmän

19700/19

lainanumero, nimike ja / tai sopimuksen allekirjoituspäivämäärä

O Kuntarahoitus 
O EIB
O nib

O Handelsbanken 
O Nordea 
O Danske Bank 
O OP 

O Muu

Sairaanhoitopiirin investoinnit

Mihin käyttötarkoitukseen laina on nostettu. Esim. rakennuslaina, peruskorjauslaina, laitehankinta tai muu.

! 16000000

0
:

PH tiistaina 23. lokakuuta 2029 j

Viimeisen erän eräpäivä

O 3 kk euribor 
O 6 kk euribor 
O 12 kk euribor 
O Prime 
O Muu

Kiinteä korko 

Lisätietoja

O Lyhenevä 
O Bullet 
O Muu

O Kiinteistö 
O Takaus 
O Muu

Kuntayhtymältä ei edellytetä vakuutta.

Lisätietoja
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Lainasopimukseen liittyy O Ei
kovenanttiehtoja* O Kyllä

Lainasopimukseen liittyy 
johdannaissopimus*

Lisätietoja / erityisiä huomioita

Lainasopimus 10.

Lainasopimuksen nimi / tunniste*

Lainasopimuksen rahoittajaosapuoli*

Lainan käyttötarkoitus

Lainasopimuksen tämänhetkinen saldo
(€)*

Nostamaton lainamäärä (€) 

Lainasopimuksen jäljellä oleva laina-aika

Lainasopimuksen korkosidonnaisuus

Lainan lyhennystäpä

Lainasopimuksen mahdolliset vakuudet

O Ei 
O Kyllä

Q Kopioi uudeksi fj Poista Näytä vähemmän

20228/20

lainanumero, nimike ja / tai sopimuksen allekirjoituspäivämäärä

O Kuntarahoitus 
O EIB 
O NIB
(...) Handelsbanken 
O Nordea 
O Danske Bank
O op

O Muu

Sairaanhoitopiirin investoinnit

Mihin käyttötarkoitukseen laina on nostettu. Esim. rakennuslaina, peruskorjauslaina, laitehankinta tai muu.

18000000 i■
j

f~1 keskiviikkona 11. syyskuuta 2030

Viimeisen erän eräpäivä

O 3 kk euribor 
O 6 kk euribor 
O 12 kk euribor 
O Prime 
O Muu

Kiinteä korko

Lisätietoja

O Lyhenevä 
O Bullet 
O Muu

O Kiinteistö 
O Takaus 
O Muu

Kuntayhtymältä ei edellytetä vakuutta.

Lisätietoja
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Lainasopimukseen liittyy ® ^
kovenanttiehtoja* ^ KVlla

Lainasopimukseen liittyy 
johdannaissopimus*

Lisätietoja / erityisiä huomioita

Lainasopimus 11.

Lainasopimuksen nimi /tunniste*

Lainasopimuksen rahoittajaosapuoli*

Lainan käyttötarkoitus

Lainasopimuksen tämänhetkinen saldo
(€)*

Nostamaton lainamäärä (€) 

Lainasopimuksen jäljellä oleva laina-aika

Lainasopimuksen korkosidonnaisuus

Lainan lyhennystäpä

Lainasopimuksen mahdolliset vakuudet

O Ei 
O Kyllä

L

Q Kopioi uudeksi S Poista Näytä vähemmän

20517/21

lainanumero, nimike ja / tai sopimuksen allekirjoituspäivämäärä

O Kuntarahoitus 
O EIB 
O NIB
O Handelsbanken 
O Nordea 
O Danske Bank 
O OP 
O Muu

O 3 kk euribor 
O 6 kk euribor 
O 12 kk euribor 
O Prime 
O Muu

Kiinteä korko

Lisätietoja

O Lyhenevä 
O Bullet 
O Muu

O Kiinteistö 
O Takaus 
O Muu

Kuntayhtymältä ei edellytetä vakuutta.
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Lisätietoja

Lainasopimukseen liittyy 
johdannaissopimus*

Lisätietoja / erityisiä huomioita

Lainasopimus 12.

Lainasopimuksen nimi / tunniste*

Lainasopimuksen rahoittajaosapuoli*

Lainasopimukseen liittyy
kovenanttiehtoja*

Lainan käyttötarkoitus

Lainasopimuksen tämänhetkinen saldo
(€)*

Nostamaton lainamäärä (€) 

Lainasopimuksen jäljellä oleva laina-aika

Lainasopimuksen korkosidonnaisuus

Lainan lyhennystäpä

Lainasopimuksen mahdolliset vakuudet

O Ei 
O Kyllä

O Ei 
O Kyllä

Q Kopioi uudeksi S Poista Näytä vähemmän

j 20700/21

lainanumero, nimike ja / tai sopimuksen allekirjoituspäivämäärä

O Kuntarahoitus 
O EIB 
O NIB
O Handelsbanken 
O Nordea 
O Danske Bank 
O OP 
O Muu

Sairaanhoitopiirin uuden sairaalan rakennusinvestointi

Mihin käyttötarkoitukseen laina on nostettu. Esim. rakennuslaina, peruskorjauslaina, laitehankinta tai muu.

20000000

. . . . . - ■ ■ . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — —. . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j

j ö maanantaina 27. lokakuuta 2031
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " “. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

t
Viimeisen erän eräpäivä

O 3 kk euribor 
O 6 kk euribor 
O 12 kk euribor 
O Prime 
O Muu

Kiinteä korko 

Lisätietoja

O Lyhenevä 
O Bullet 
O Muu

O Kiinteistö 
O Takaus 
O Muu
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Lainasopimukseen liittyy 
kovenanttiehtoja*

Lainasopimukseen liittyy 
johdannaissopimus*

Lisätietoja / erityisiä huomioita

Lainasopimus 13.

Lainasopimuksen nimi / tunniste*

Lainasopimuksen rahoittajaosapuoli*

Lainan käyttötarkoitus

Lainasopimuksen tämänhetkinen saldo
(€)*

Nostamaton lainamäärä (€) 

Lainasopimuksen jäljellä oleva laina-aika

Lainasopimuksen korkosidonnaisuus

Lainan lyhennystäpä

Lainasopimuksen mahdolliset vakuudet

| Kuntayhtymältä ei edellytetä vakuutta.

Lisätietoja

O Ei 
O Kyllä

O Ei 
O Kyllä

Q Kopioi uudeksi fjj’ Poista Näytä vähemmän

Euroopan investointipankin tuleva laina uuden sairaalan rakennushankkeeseen 

lainanumero, nimike ja/tai sopimuksen allekirjoituspäivämäärä

O Kuntarahoitus 
O EIB 
O NIB
O Handelsbanken 
O Nordea 
O Danske Bank 
O OP 
O Muu

Sairaanhoitopiirin uuden sairaalarakennuksen rakentaminen

Mihin käyttötarkoitukseen laina on nostettu. Esim. rakennuslaina, peruskorjauslaina, laitehankinta tai muu.

175000000

P"l tiistaina 14. joulukuuta 2021 |

Viimeisen erän eräpäivä

O 3 kk euribor 
O 6 kk euribor 
O 12 kk euribor 
O Prime 
O Muu

Päätetään lainaa nostettaessa 

Lisätietoja

O Lyhenevä 
O Bullet 
O Muu

O Kiinteistö
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O Takaus 
O Muu

Valtion takaus 

Lisätietoja

Lainasopimukseen liittyy O Ei
kovenanttiehtoja* ®J^J?_____________ _______ __ ____ ______ __________________ _

i Euroopan investointipankin lainaehtojen mukainen raportointivelvollisuus 

Lisätietoja

Lainasopimukseen liittyy 
johdannaissopimus*

O Ei 
O Kyllä

Lisätietoja / erityisiä huomioita Laina on tarkoitus nostaa uuden sairaalanrakennuksen rakennushankkeen 
etenemisen aikataulussa vuosina 2023-2025. Jäljellä olevaa laina-aikaa ei voi 
määritellä nostamattomalle lainalle. Lomakkeella käytetty tästä syystä

Lainasopimus 14. Q Kopioi uudeksi jjjf Poista Näytä vähemmän

Lainasopimuksen nimi / tunniste* Kuntarahoituksen tuleva laina uuden sairaalan rakennushankkeeseen

lainanumero, nimike ja / tai sopimuksen allekirjoituspäivämäärä

Lainasopimuksen rahoittajaosapuoli* ® Kuntaiahoitus
O EIB 
O N IB
O Handelsbanken 
O Nordea 
O Danske Bank 
O OP 
O Muu

Lainan käyttötarkoitus Sairaanhoitopiirin uuden sairaalarakennuksen rakentaminen. Jäljellä olevaa laina- 
aikaa ei voi määritellä nostamattomalle lainalle. Lomakkeella käytetty tästä syystä 
vastauspäivää

Mihin käyttötarkoitukseen laina on nostettu. Esim. rakennuslaina, peruskorjauslaina, laitehankinta tai muu.

Lainasopimuksen tämänhetkinen saldo
(€)*

Nostamaton lainamäärä (€) 133000000

Lainasopimuksen jäljellä oleva laina-aika O tiistaina 14. joulukuuta 2021

Viimeisen erän eräpäivä

Lainasopimuksen korkosidonnaisuus y ^ ^k euribor
O 6 kk euribor 
O 12 kk euribor 
O Prime 
O Muu

Päätetään lainaa nostettaessa

Lisätietoja
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Lainan lyhennystäpä O Lyhenevä 
O Bullet 
O Muu

Lainasopimuksen mahdolliset vakuudet K''nte'stö
O Takaus
O Muu

j Valtion takaus

Lisätietoja

Lainasopimukseen liittyy ® 

kovenanttiehtoja*

Lainasopimukseen liittyy ® 
johdannaissopimus* ® ^yllä

Lisätietoja / erityisiä huomioita Laina on tarkoitus nostaa uuden sairaalarakennuksen rakennushankkeen 
etenemisen aikataulussa vuonna 2022. Lainasopimuksen kokonaismäärästä 175 
M€ on nostettu kaksi erää 25 M€ (laina 20517/21 lainasopimus 11) ja 20 M€

(+) Lisää

PERUUTA TALLENNA LUONNOS TALLENNA JA LÄHETÄ
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PA svenska

Valtiokonttori 
Statskontoret 
State Treasury

Kanta-Hameen sairaanhoitopiiri 
tero.pitkamaki@khshp.fi

O
HYVINVOINTIALUEIDEN VALTIONTAKAUKSET
Kysely koskien hyvinvointialueille siirtyviä laina-ja rahoitussopimuksia.

Lainasopimukset (TT) Luottolimiitit CT) Rahoitusinstrumentit (7) Leasing-sopimukset (T) Takaukset (7) 

Muu rahoitussopimukset (7)
■Gtosxmvssmsster rr. : /"> -<>■> * ammzt n*» i > ><> —ä» - 1 -- . saaRssm ■—tssaxiammi s»/ mmrnxxsmm mtsmmmmmtm» m > mu - , - - -, ;

Luottolimiitti 1. Q Kopioi uudeksi S Poista Näytä vähemmän

Luottolimiitin nimi / tunniste* ! Luotollinen tili

Sopimuksen numero, nimike ja / tai sopimuksen allekirjoituspäivämäärä.

Luottolimiitin rahoittajaosapuoli* O Kuntarahoitus
O EIB 
O NIB
O Handelsbanken 
O Nordea 
O Danske Bank 
O OP 
O Muu

Luottolimiitin enimmäismäärä (€)* 

Tämänhetkinen saldo (€)* 

Luottolimiitin käyttötarkoitus

Luottolimiitin korkosidonnaisuus O 3 kk euribor
O 6 kk euribor 
O 12 kk euribor 
O Prime 
O Muu

Mahdolliset vakuudet O Kiinteistö 
O Takaus
O Muu

Kuntayhtymältä ei vaadita vakuutta
---...--------- ---- „-------—----------- ---- ---- --- ----- ----------------------- ------- ----------- -....... .......... j

Lisätietoja

Sopimukseen liittyy kovenanttiehtoja* O Ei 
O Kyllä

Sopimukseen liittyy 
johdannaissopimuksia *

O Ei 
O Kyllä

Lisätietoja / erityisiä huomioita
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PÄ SVENSKA
Valtiokonttori
Statskontoret
StateTreasury

Kanta-Hameen sairaanhoitopiiri 
tero.pitkamaki@khshp.fi

O
HYVINVOINTIALUEIDEN VALTIONTAKAUKSET
Kysely koskien hyvinvointialueille siirtyviä laina-ja rahoitussopimuksia.

Lainasopimukset (TT) Luottolimiitit (T) Rahoitusinstrumentit (7) Leasing-sopimukset (Tl Takaukset (T) 

Muu rahoitussopimukset (7)

Rahoitusinstrumentti 1. Q Kopioi uudeksi fjj' Poista Näytä vähemmän

Rahoitusinstrumentin tyyppi ° Kuntatodistus
O Pitkäaikainen joukkovelkakirjalaina 
O Muu

Tunniste j Kuntatodistussopimus/kuntarahoitus

Numero(t) tai sopimuspäivämäärä/liikkeeseen-laskun pvm

järjestäjä O Kuntarahoitus 
O EIB 
O NIB
O Handelsbanken 
O Nordea 
O Danske Bank 
O OP 
O Muu

Ohjelman enimmäismäärä (€) 10000000

Voimassaoleva määrä (€)

Johdannaiset* O Ei 
O Kyllä

Kovenantit O Ei 
O Kyllä

Lisätietoja / erityisiä huomioita

Rahoitusinstrumentti 2. Q Kopioi uudeksi @ Poista Näytä vähemmän

Rahoitusinstrumentin tyyppi ® Kuntatodistus
O Pitkäaikainen joukkovelkakirjalaina 
O Muu

Kuntatodistussopimus/OPTunniste
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Numero(t) tai sopimuspäivämäärä/liikkeeseen-laskun pvm

Järjestäjä

Ohjelman enimmäismäärä (€) 

Voimassaoleva määrä (€) 

Johdannaiset*

Kovenantit

Lisätietoja / erityisiä huomioita

Rahoitusinstrumentti 3.

Rahoitusinstrumentin tyyppi

Tunniste

Järjestäjä

Ohjelman enimmäismäärä (€) 

Voimassaoleva määrä (€)

Johdannaiset*

Kovenantit

O Kuntarahoitus 
O EIB 
O NIB
O Handelsbanken 
O Nordea 
O Danske Bank 
O OP 
O Muu

O Kyllä

O Ei 
O Kyllä

{+) Kopioi uudeksi @ Poista Näytä vähemmän

O Kuntatodistus
O Pitkäaikainen joukkovelkakirjalaina 
O Muu

Kuntatodistussopimus/Nordea 

Numero(t) tai sopimuspäivämäärä/liikkeeseen-laskun pvm

O Kuntarahoitus 
O EIB 
O NIB
O Handelsbanken 
O Nordea 
O Danske Bank 
O OP 
O Muu

O Kyllä

O Ei 
O Kyllä

Lisätietoja / erityisiä huomioita
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PÄ SVENSKA
Valtiokonttori 
Statskontoret 
State Treasury

Kanta-Hameen sairaanhoitopiiri 
tero.pitkamaki@khshp.fi

■ ■' m 1,1 k ia:

HYVINVOINTIALUEIDEN VALTIONTAKAUKSET
Kysely koskien hyvinvointialueille siirtyviä laina-ja rahoitussopimuksia.

Lainasopimukset (TT) Luottolimiitit (T) Rahoitusinstrumentit (7) Leasing-sopimukset (T) Takaukset CT) 

Muu rahoitussopimukset (T)

Leasing-sopimus 1. Q Kopioi uudeksi S Poista Näytä vähemmän

Leasing-sopimuksen nimi / tunniste* | Arval Oy

Sopimuksen numero, nimike ja / tai sopimuksen allekirjoituspäivämäärä

Leasing-sopimuksen rahoittajaosapuoli* ^ Kuntarahoitus
O EIB 
O NIB
O Handelsbanken 
O Nordea 
O Danske Bank 
O OP 
O Muu

Leasing-sopimuksen mahdollinen limiitti ® ^
O Kyllä

Leasing-sopimuksen tämänhetkinen 
vastuun määrä (€)

| 184922,66

Esimerkiksi viimeisimmässä tilinpäätöksessä ilmoitettu vastuun määrä

Mihin leasing-sopimus kohdistuu Ajoneuvot

Esim. kiinteistö, laite, ajoneuvo tms.

Leasing-sopimukseen mahdollisesti 
liittyvä osto-optio

O Ei 
O Kyllä

Leasing-sopimukseen mahdollisesti 
liittyvä muu vakuus

1

Muu erillinen vakuus

Leasing-sopimukseen liittyy 
johdannaissopimus *

O Ei 
O Kyllä

Lisätietoja / erityisiä huomioita

Leasing-sopimus 2. Q Kopioi uudeksi S Poista Näytä vähemmän

Leasing-sopimuksen nimi / tunniste* Baxter Oy
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Sopimuksen numero, nimike ja / tai sopimuksen allekirjoituspäivämäärä

Leasing-sopimuksen rahoittajaosapuoli*

Leasing-sopimuksen mahdollinen limiitti

Leasing-sopimuksen tämänhetkinen 
vastuun määrä (€)

Mihin leasing-sopimus kohdistuu

Leasing-sopimukseen mahdollisesti 
liittyvä osto-optio

Leasing-sopimukseen mahdollisesti 
liittyvä muu vakuus

Leasing-sopimukseen liittyy 
johdannaissopimus *

Lisätietoja / erityisiä huomioita

Leasing-sopimus 3.

Leasing-sopimuksen nimi / tunniste*

Leasing-sopimuksen rahoittajaosapuoli*

Leasing-sopimuksen mahdollinen limiitti

Leasing-sopimuksen tämänhetkinen 
vastuun määrä (€)

Mihin leasing-sopimus kohdistuu

O Kuntarahoitus 
O EIB 
O NIB
O Handelsbanken 
O Nordea 
O Danske Bank 
O OP 
O Muu

O Ei 
O Kyllä

Esimerkiksi viimeisimmässä tilinpäätöksessä ilmoitettu vastuun määrä

Kotihemodialyysilaitteet 

Esim. kiinteistö, laite, ajoneuvo tms.

O Ei 
O Kyllä

Muu erillinen vakuus

O Ei 
O Kyllä

Q Kopioi uudeksi @ Poista Näytä vähemmän

Lease Pian Oy

Sopimuksen numero, nimike ja / tai sopimuksen allekirjoituspäivämäärä

O Kuntarahoitus 
O EIB 
O NIB
O Handelsbanken 
O Nordea 
O Danske Bank 
O OP 
O Muu

O Ei 
O Kyllä

12606,10

Esimerkiksi viimeisimmässä tilinpäätöksessä ilmoitettu vastuun määrä

I " ~ ' j
| Ajoneuvot

Esim. kiinteistö, laite, ajoneuvo tms.
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Leasing-sopimukseen mahdollisesti 
liittyvä osto-optio

Leasing-sopimukseen mahdollisesti 
liittyvä muu vakuus

Leasing-sopimukseen liittyy 
johdannaissopimus *

Lisätietoja / erityisiä huomioita

Leasing-sopimus 4.

Leasing-sopimuksen nimi / tunniste*

Leasing-sopimuksen rahoittajaosapuoli*

Leasing-sopimuksen mahdollinen limiitti

Leasing-sopimuksen tämänhetkinen 
vastuun määrä (€)

Mihin leasing-sopimus kohdistuu

Leasing-sopimukseen mahdollisesti 
liittyvä osto-optio

Leasing-sopimukseen mahdollisesti 
liittyvä muu vakuus

Leasing-sopimukseen liittyy 
johdannaissopimus *

Lisätietoja / erityisiä huomioita

Leasing-sopimus 5.

Leasing-sopimuksen nimi / tunniste*

O Ei 
O Kyllä

Muu erillinen vakuus

O Ei 
O Kyllä

Q Kopioi uudeksi © Poista Näytä vähemmän

| Nordea Rahoitus Suomi Oy

Sopimuksen numero, nimike ja / tai sopimuksen allekirjoituspäivämäärä

O Kuntarahoitus 
O EIB 
O NIB
O Handelsbanken 
O Nordea 
O Danske Bank 
O OP 
O Muu

O Ei 
O Kyllä

I 10210,03

Esimerkiksi viimeisimmässä tilinpäätöksessä ilmoitettu vastuun määrä

Ajoneuvot
n

|
j

Esim. kiinteistö, laite, ajoneuvo tms.

O Ei 
O Kyllä

Muu erillinen vakuus

O Ei 
O Kyllä

Q Kopioi uudeksi fU Poista Näytä vähemmän

Pelican Rogue
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Sopimuksen numero, nimike ja / tai sopimuksen allekirjoituspäivämäärä

Leasing-sopimuksen rahoittajaosapuoli*

Leasing-sopimuksen mahdollinen limiitti

Leasing-sopimuksen tämänhetkinen 
vastuun määrä (€)

Mihin leasing-sopimus kohdistuu

Leasing-sopimukseen mahdollisesti 
liittyvä osto-optio

Leasing-sopimukseen mahdollisesti 
liittyvä muu vakuus

Leasing-sopimukseen liittyy 
johdannaissopimus *

Lisätietoja / erityisiä huomioita

Leasing-sopimus 6.

Leasing-sopimuksen nimi / tunniste*

Leasing-sopimuksen rahoittajaosapuoli*

Leasing-sopimuksen mahdollinen limiitti

Leasing-sopimuksen tämänhetkinen 
vastuun määrä (€)

O Kuntarahoitus 
O EIB 
O NIB
O Handelsbanken 
O Nordea 
O Danske Bank 
O OP 
O Muu

Ikano Bank 

Lisätietoja

O Ei 
O Kyllä

7561,16
.................. ...........1

Esimerkiksi viimeisimmässä tilinpäätöksessä ilmoitettu vastuun määrä

Lähdevesiautomaatit j

Esim. kiinteistö, laite, ajoneuvo tms.

O Ei 
O Kyllä

Muu erillinen vakuus

O Ei 
O Kyllä

Q Kopioi uudeksi S Poista Näytä vähemmän

| BStepItOy

Sopimuksen numero, nimike ja / tai sopimuksen allekirjoituspäivämäärä

O Kuntarahoitus 
O EIB 
O NIB
O Handelsbanken 
O Nordea 
O Danske Bank 
O OP 
O Muu

O Ei 
O Kyllä

1279987,45

Esimerkiksi viimeisimmässä tilinpäätöksessä ilmoitettu vastuun määrä
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Mihin leasing-sopimus kohdistuu j icy_|ajtteet

Esim. kiinteistö, laite, ajoneuvo tms.

Leasing-sopimukseen mahdollisesti 
liittyvä osto-optio

O Ei 
O Kyllä

Leasing-sopimukseen mahdollisesti
liittyvä muu vakuus .. .... ~ 7~~

' Muu erillinen vakuus

Leasing-sopimukseen liittyy ® 
johdannaissopimus * ^

f
Lisätietoja / erityisiä huomioita j

L

(+) Lisää

PERUUTA TALLENNA LUONNOS "ALLENNA JA LÄHETÄ
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PÄ SVENSKA
Valtiokonttori 
Statskontoret 
State Treasury

Kanta-Hameen sairaanhoitopiiri 
tero.pitkamaki@khshp.fi

HYVINVOINTIALUEIDEN VALTIONTAKAUKSET
Kysely koskien hyvinvointialueille siirtyviä laina- ja rahoitussopimuksia.

Lainasopimukset (TT) Luottolimiitit fP) Rahoitusinstrumentit (7) Leasing-sopimukset (T) Takaukset (T)

Muu rahoitussopimukset CT)

Takaus 1. Q Kopioi uudeksi fj Poista Näytä vähemmän

Takauksen tunniste* Takaus Kanta Logistiikka Oy:lle

Takauksen numero tai nimike ja / tai takauksen allekirjoituspäivämäärä

Toimija, jonka vastuun vakuudeksi takaus 
on myönnetty

Kanta Logistiikka Oy

Yhteisön nimi (esim. tytäryhtiön nimi)

Rahoituslaitos, jolle takaus on annettu

Rahoitussopimus, johon myönnetty 
takaus kohdistuu tai johon takaus liittyy

Kuntarahoitus

Sopimuksen tyyppi, esim. velkakirjalaina

Takauksen kohtana olevan j 1900000 
rahoitussopimuksen saldo (€)

Mahdollinen vastavakuus O Kiinteistö 
O Muu

Takauksen enimmäismäärä (€)* 4000000

Lisätietoja / erityisiä huomioita :

(+) Lisää

PERUUTA TALLENNA LUONNOS TALLENNA JA LÄHETÄ

Tietosuojaseioste
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Sopimuksen nimi Sopimustyyppi Sopimusosapuoli B - Toinen osapuoli Sopimusosapuoli B - Toinen osapuoli
Sopimusosapuoli B - Toinen
osapuoli

Määräaikaisen sopimuksen
päättymispäivä

Aiesopimus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja sairaanhoitopiirin välillä, Sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustus
Lastenasiantalo (Barnahus)-mallin jatkokehittämiseen ja valtakunnallistamiseen vuosille 2022-2023 Esi- ja aiesopimukset Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP)

31.12.2023

Sopimus, Hämeenlinnan kaupungin nykyisten toimintojen sijoittamisesta uuteen Ahveniston sairaalaan (Assi) Esi- ja aiesopimukset Hämeenlinnan kaupunki

Kantasairaala, Toteutusvaiheen allianssisopimus 29.1.2021, Architecture Workshop Finland Oy, Sweco Talotekniikka Oy,
Sweco Rakennetekniikka Oy, Skanska Talonrakennus Oy Hanke- ja projektisopimukset

Sweco Rakennetekniikka Oy, Sweco Talotekniikka Oy, Architecture Workshop Finland Oy (Integrated-
työyhteenIiittymä), Skanska Talonrakennus Oy

Puitesopimus tuotekehityksen aikaisesta laitetutkimuksesta, Clinius Oy Hanke- ja projektisopimukset Clinius Oy

Sopimus 2.2.2021 taidekoordinaattorin asiantuntijapalveluista Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin keskussairaalan
Ahveniston sairaala -rakennusprojektissa, Assi-sairaalahanke, Art Impact, Pitkänen Kirsi Hanke- ja projektisopimukset Art Impact Oy

31.12.2026

Erikoislääkärikoulutussopimus, anestesiologia ja tehohoito, Tampereen yliopisto HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö, erikoislääkärikoulutus

Erikoislääkärikoulutussopimus, anestesiologian ja tehohoidon koulutusala, Turun yliopisto HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta

Erikoislääkärikoulutussopimus, gastroenterologian koulutusala, Tampereen yliopisto HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö, erikoislääkärikoulutus

Erikoislääkärikoulutussopimus, ihotaudit ja allergologian koulutusala, Tampereen yliopisto HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö, erikoislääkärikoulutus

Erikoislääkärikoulutussopimus, infektiosairauksien koulutusala, Tampereen yliopisto HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö, erikoislääkärikoulutus

Erikoislääkärikoulutussopimus, keuhkosairauksien ja allergologian koulutusala, Tampereen yliopisto HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö, erikoislääkärikoulutus

Erikoislääkärikoulutussopimus, kliininen hematologia, Tampereen yliopisto HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö, erikoislääkärikoulutus

Erikoislääkärikoulutussopimus, korva-, nenä- ja kurkkutautien koulutusala, Tampereen yliopisto HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö, erikoislääkärikoulutus

Erikoislääkärikoulutussopimus, lastenpsykiatrian koulutusala, Tampereen yliopisto HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö, erikoislääkärikoulutus

Erikoislääkärikoulutussopimus, lastentautien koulutusala, Tampereen yliopisto HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö, erikoislääkärikoulutus

Erikoislääkärikoulutussopimus, naistentaudit ja synnytykset, Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Helsingin yliopisto

Helsingin ja Uudenmaan
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Erikoislääkärikoulutussopimus, naistentaudit ja synnytykset, Tampereen yliopisto HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö, erikoislääkärikoulutus

Erikoislääkärikoulutussopimus, nuorisopsykiatrian koulutusala, Tampereen yliopisto HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö, erikoislääkärikoulutus

Erikoislääkärikoulutussopimus, ortopedia ja traumatologia, Tampereen yliopisto HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö, erikoislääkärikoulutus

Erikoislääkärikoulutussopimus, patologian koulutusala, Tampereen yliopisto HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö, erikoislääkärikoulutus

Erikoislääkärikoulutussopimus, psykiatrian koulutusala, Tampereen yliopisto HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset
Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö, erikoislääkärikoulutus

Erikoislääkärikoulutussopimus, radiologian koulutusala, Tampereen yliopisto HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö, erikoislääkärikoulutus

Erikoislääkärikoulutussopimus, reumatologia, Tampereen yliopisto HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö, erikoislääkärikoulutus

Valtuusto 03.05.2022 § 14 Liite 2



Erikoislääkärikoulutussopimus, silmätaudit, Tampereen yliopisto HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö, erikoislääkärikoulutus

Erikoislääkärikoulutussopimus, sisätaudit, Tampereen yliopisto HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö, erikoislääkärikoulutus

Erikoislääkärikoulutussopimus, suu- ja leukakirurgia, Oulun yliopisto HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta

Erikoislääkärikoulutussopimus, syöpätaudit, Tampereen yliopisto HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö, erikoislääkärikoulutus

Erikoislääkärikoulutussopimus, urologia, Tampereen yliopisto HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö, erikoislääkärikoulutus

Koulutussopimus, logopedian opiskelijoiden kliinisten opetusjaksojen järjestämisestä, Tampereen yliopisto HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Tampereen yliopisto

Lääkärikoulutussopimus, keuhkosairauksien oppiala, Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä  Helsingin yliopiston lääketieteellinen
tiedekunta

Opetusyhteistyö, Pelastusopisto HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Pelastusopisto

Opetusyhteistyösopimus, Pelastusopisto HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Pelastusopisto

Opiskelijaohjausta koskeva sopimus, Centria-ammattikorkeakoulu Oy HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Opiskelijaohjausta koskeva sopimus, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keudan ammattiopisto / Keudan
aikuisopito, hyvinvointialat HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keudan ammattiopisto

Puitesopimus, logopedian opiskelijoiden kliinisten opetusjaksojen järjestämisestä, Tampereen Yliopisto HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Tampereen yliopisto

Puitesopimus, logopedian opiskelijoiden syventävien opintojen vaiheeseen kuuluvan Kliiniset taidot III kurssin neljän
kuukauden harjoittelusta, Oulun yliopisto HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Oulun yliopisto

Sopimus lääketieteen perusopetuksesta 18.11.2016, Khshp:n keuhkosairauksien yksikkö, Helsingin yliopiston
lääketieteellisen tiedekunnan ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) kanssa HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ky.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen
tiedekunta

Sopimus lääke eteen perusopetuksesta Kanta-Hämeen keskussairaalan neurologian yksikössä HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) Helsingin yliopiston lääketieteellinen

tiedekunta

Sopimus opiskelijaohjauksesta, AEL-Amiedu Oy / Taitotalo (ent. Ami-säätiö, Amiedu) HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset AEL-Amiedu Oy / Taitotalo (ent. Ami-säätiö, Amiedu)

Sopimus opiskelijaohjauksesta, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr

Sopimus opiskelijaohjauksesta, Hyria Koulutus Oy HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Hyria Koulutus Oy

Sopimus opiskelijaohjauksesta, Karelia ammattikorkeakoulu Oy HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

Sopimus opiskelijaohjauksesta, Koulutuskuntayhtymä Tavastia/Ammattiopisto Tavastia (ent. Koulutuskeskus Tavastia) HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Koulutuskuntayhtymä Tavastia/Ammattiopisto Tavastia (ent. Koulutuskeskus Tavastia)

Sopimus opiskelijaohjauksesta, Lapin (ent. Rovaniemen) ammattikorkeakoulu Oy HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Lapin (ent. Rovaniemen) ammattikorkeakoulu Oy

Sopimus opiskelijaohjauksesta, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä / Forssan ammatti-instituutti HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset  Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä / Forssan ammatti-instituutti

Sopimus opiskelijaohjauksesta, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Sopimus opiskelijaohjauksesta, Turun ammattikorkeakoulu Oy HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Turun ammattikorkeakoulu Oy
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Sopimus opiskelijaohjauksesta, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä/Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä/Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto

Sopimus oppisopimuskoulutuksena toteutettavan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon työssäoppimisjaksojen
(työharjoi elu) toteutuksesta Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Sopimus ravitsemus eteen koulutusohjelman opiskelijoiden harjoi elusta, Itä-Suomen yliopisto HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Ita-Suomen yliopisto

Sopimus verkko-oppimisympäristön ja LOVE-materiaalin käyttöoikeus- ja ylläpitosopimus, Awanic Oy HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Awanic Oy

Sopimus, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy

Sopimus, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Sopimus, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy

Sopimus, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Sopimus, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, LAB-ammattikorkeakoulu HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset LAB-ammattikorkeakoulu

Sopimus, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, Laurea ammattikorkeakoulu HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Sopimus, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Sopimus, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, Oulun ammattikorkeakoulu HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Sopimus, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, Satakunnan ammattikorkeakoulu HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Satakunnan ammattikorkeakoulu

Sopimus, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

Sopimus, amma taitoa edistävästä harjoi elusta, Seinäjoen amma korkeakoulu HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Sopimus, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Sopimus, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, Vaasan ammattikorkeakoulu HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Vaasan ammattikorkeakoulu

Sopimus, lääketieteen perusopetuksesta (anestesiologia), Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Helsingin yliopiston lääketieteellinen
tiedekunta

Sopimus, lääketieteen perusopetuksesta (kirurgia), Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Helsingin yliopiston, lääketieteellinen
tiedekunta

Sopimus, Turun yliopiston lääketieteen peruskoulutuksen kliinisen opetuksen järjestäminen Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiirissä, Turun yliopisto, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Turun yliopisto

Työssäoppiminen, ammattiosaamisen näyttö ja näyttötutkinnot, Koulutuskeskus Salpaus HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Koulutuskeskus Salpaus

Yhteistyösopimus, Tavastia Koulutus (ent. Vanaja Koulutus) Oy:n ja KHSHP:n välisestä henkilöstön kehittämisestä HENKILÖSTÖ Koulutussopimukset Tavastia Koulutus Oy (ent. Vanaja Koulutus Oy)

Sopimus kardiologisen vuodeosaston työnantajaa vaihtavan henkilöstön vuosilomaetuuksien siirrosta Sydänsairaalassa
pidettäväksi

HENKILÖSTÖ
Liikkeenluovutussopimukset Sydänsairaala

COVID-19-testauksen hankinta sairaanhoitopiirin työntekijöiden perheenjäsenille Suomen Terveystalo Oy:ltä
HENKILÖSTÖ Muut
henkilöstösopimukset Suomen Terveystalo Oy
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Käyttöoikeudet Effectorin työpöytäsovellukseen Kanta Logistiikka Oy:n (”Kanta Logistiikka”) henkilökunnalle
HENKILÖSTÖ Muut
henkilöstösopimukset Kanta Logistiikka Oy

Palvelusopimus, sopimus työterveyspalveluiden tuottamisesta ja palveluiden kehittävästä kumppanuudesta, Suomen
Terveystalo Oy

HENKILÖSTÖ Muut
henkilöstösopimukset

Suomen Terveystalo Oy

Roidu Oy palvelusopimus, henkilöstökysely
HENKILÖSTÖ Muut
henkilöstösopimukset Roidu Oy

Sopimus keskussairaalan kirjasto- ja tietopalvelujen järjestämisestä
HENKILÖSTÖ Muut
henkilöstösopimukset Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Sopimus potilasturvaportti -verkkopalvelusta, Potilasturvaportti / Qreform Oy
HENKILÖSTÖ Muut
henkilöstösopimukset Qreform Oy

Sopimus Sirius- HR-työkyvyn ohjausjärjestelmän käyttöönotosta, Suomen Terveystalo Oy
HENKILÖSTÖ Muut
henkilöstösopimukset Suomen Terveystalo Oy

Sopimus terveyspalveluista, Suomen Terveystalo Oy, COVID-19 -testaukseen liittyvät etävastaanotto- ja
näytteenottopalvelut

HENKILÖSTÖ Muut
henkilöstösopimukset

Suomen Terveystalo Oy

Sopimus terveyspalveluista, Suomen Terveystalo Oy, Prevenar-rokotukset riskiryhmiin kuuluville työntekijöille
HENKILÖSTÖ Muut
henkilöstösopimukset

Suomen Terveystalo Oy

Sopimusmuutos, koronarokotuksen kolmas kierros, Suomen Terveystalo Oy
HENKILÖSTÖ Muut
henkilöstösopimukset

Suomen Terveystalo Oy

Taukoliikuntaohjelman hankintasopimus, Ergo Pro Oy
HENKILÖSTÖ Muut
henkilöstösopimukset Ergo Pro Oy

Paikallinen sopimus Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ensihoitajien työajasta,  JAU ry (JHL KHKS 074), Tehy ry KHSHP ao
303, SuPer ry KHKS ao 613 HENKILÖSTÖ Paikalliset sopimukset SuPer ry KHKS ao 613, JAU ry (JHL KHKS 074), Tehy ry KHSHP ao 303

Paikallinen sopimus lääkärien työajasta ja työaikapankista, JUKO ry HENKILÖSTÖ Paikalliset sopimukset JUKO ry

Paikallinen sopimus lääkäripäivystyksen lisäkorvauksista, JUKO ry HENKILÖSTÖ Paikalliset sopimukset JUKO ry

Paikallinen sopimus psykiatrian päivystyskorvauksista, JUKO ry HENKILÖSTÖ Paikalliset sopimukset JUKO ry

Paikallinen sopimus toimistotyöajan työaikapankista, Tehy ry KHSHP ao 303, SuPer KHKS ao 613, JAU ry, JUKO ry/KVTES HENKILÖSTÖ Paikalliset sopimukset JAU ry, Tehy ry KHSHP ao 303, SuPer KHKS ao 613, JUKO ry/KVTES

Paikallinen sopimus työaikapankista jaksotyöajassa, Tehy ry, SuPer ry, JAU ry (JHL ja Jyty), JUKO ry, JUKO/KTN ry HENKILÖSTÖ Paikalliset sopimukset Tehy ry, SuPer ry, JAU ry (JHL ja Jyty), JUKO ry, JUKO/KTN ry

Paikallinen sopimus työvuoron jatkokorvauksesta hoitohenkilöstöllä, Tehy ry KHSHP ao 303, SuPer ry KHKS ao 613,
JUKO/KVTES ry HENKILÖSTÖ Paikalliset sopimukset JUKO/KVTES ry SuPer ry KHKS ao 613 Tehy ry KHSHP ao 303

Paikallinen sopimus virka- ja työehtosopimus työaikapankista liukuvassa työajassa,  Tehy ry KHKS 303 / RYKS ao, SuPer
ry KHKS  613 / RYKS ao, JAU ry (ent. Kunta-alan unioni) (JHL ja Jyty), JUKO ry, JUKO/KTN ry HENKILÖSTÖ Paikalliset sopimukset

Tehy ry KHKS 303 / RYKS ao, SuPer ry KHKS  613 / RYKS ao, JAU ry (ent. Kunta-alan unioni) (JHL ja Jyty),
JUKO ry, JUKO/KTN ry

Paikallinen sopimus vuosityöaikajärjestelmän käytöstä, JUKO ry, Tekniikka ja Terveys KTN ry, Hämeenlinnan Seutu ry,
JAU ry (ent. Kunta-alan Unioni) (Jyty Kanta-Häme ja JHL Riihimäen 543 /KHKS 074) HENKILÖSTÖ Paikalliset sopimukset

Hämeenlinnan Seutu ry, JUKO ry, Tekniikka ja Terveys KTN ry, Hämeenlinnan Seutu ry, JAU ry (ent.
Kunta-alan Unioni) (Jyty Kanta-Häme ja JHL Riihimäen 543 /KHKS 074)

Paikallinen sopimus, Päivystysklinikan akuuttilääketieteen erikoistuvia lääkäreitä ja päivystysklinikassa
työpaikkapäivystystä tekeviä lääkäreitä koskeva paikallinen virkaehtosopimus, JUKO ry HENKILÖSTÖ Paikalliset sopimukset JUKO ry

Paikallinen sopimus, vapaa-aikana kutsutulle lääkärille maksettava erilliskorvaus, JUKO ry HENKILÖSTÖ Paikalliset sopimukset JUKO ry

Paikallinen virka- ja työehtosopimus työvuoron enimmäispituudesta ja pitkien työvuorojen suunnittelemisesta
jaksotyöajassa, Tehy ry KHSHP ao 303, SuPer ry KHKS ao 613, JUKO/KVTES ry, JAU ry HENKILÖSTÖ Paikalliset sopimukset JAU ry, Tehy ry, KHSHP ao 303, SuPer ry KHKS ao 613, JUKO/KVTES ry, JAU ry

Paikallinen virkaehtosopimus hammaslääkärien iltavastaanotosta ja päivystyksestä,  JUKO ry, HENKILÖSTÖ Paikalliset sopimukset JUKO ry

Agreement regarding assignment of contract, Medical Networks Scandinavia AB, Medical Networks Scandinavia Oy ICT Lisenssit ja ohjelmistot Medical Networks Scandinavia Oy Medical Networks Scandinavia AB
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Asiantuntijapalvelusopimus, Modernin M365 Sharepoint -intranetin konseptin hankinta, HiQ Finland Oy ICT Lisenssit ja ohjelmistot HiQ Finland Oy

Benchmarking-IT-sovellus, sopimus NHG Benchmarking Oy, sisältää erilliset sopimukset osallistumisesta kirurgian ja
kardiologisen toimintojen benchmarking (vertailutiedot) ICT Lisenssit ja ohjelmistot Nordic Healthcare Group Oy

Cephalon huolto- ja ylläpitosopimus (holterEKG), Darwin2, Cephalon Finland A/S ICT Lisenssit ja ohjelmistot Cephalon Finland A/S

Data and License Agreement regarding Belimed SmartHub for Windows Application, Belimed AG ICT Lisenssit ja ohjelmistot Belimed AG

Datawell, puitesopimus 2009-44, asiantun japalvelusopimus, Datawell Oy ICT Lisenssit ja ohjelmistot Datawell Oy (nyk. Logex Oy)

Effector Apuvälinepalvelut -järjestelmä (ent. KuntoApu -kuntoutus- ja apuvälinejärjestelmä): lisenssit, ylläpito ja tuki,
Polycon Oy ICT Lisenssit ja ohjelmistot Polycon Oy Ab

Effector Apuvälinepalvelut -järjestelmä, vakuutusyhtiöiden laskutuksen edellyttämät muutokset Effectoriin, Polycon Oy ICT Lisenssit ja ohjelmistot Polycon Oy Ab

Endoalpha documentation ohjelmiston ylläpitosopimus, Olympus Finland Oy ICT Lisenssit ja ohjelmistot Olympus Finland Oy

FIM ja RehabFIM käyttöoikeussopimus, FCG Finnish Consulting Group Oy ICT Lisenssit ja ohjelmistot FCG Finnish Consulting Group Oy

Fresenius Medical Care Suomi Oy ICT Lisenssit ja ohjelmistot Fresenius Medical Care Suomi Oy

Hankintasopimus, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin projektisalkun hallintajärjestelmä, Keto-
projektisalkunhallintajärjestelmä, Keto Software Oy ICT Lisenssit ja ohjelmistot Keto Software Oy

K-H SHP / Yhteistoimintasopimus RIS- ja PACS- järjestelmien käyttö ICT Lisenssit ja ohjelmistot
Janakkalan kunta, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä, Forssan Seudun
Hyvinvointikuntayhtymä, Hämeenlinnan kaupunki

K-HSHP / Efecte tukipyyntöjärjestelmä ICT Lisenssit ja ohjelmistot Janakkalan kunta
Riihimäen seudun terveyskeskuksen
kuntayhtymä

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä

1.2.2022

K-HSHP / Lifecare ja PACS ICT Lisenssit ja ohjelmistot Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Suomen Terveystalo Oy

31.12.2023

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Ceepos-kassajärjestelmän lisäkassapiste oheislaitteineen ICT Lisenssit ja ohjelmistot CPU Oy

Kantasairaala-hankkeen tilahallintaohjelmiston hankinta Gravicon Oy ICT Lisenssit ja ohjelmistot Gravicon Oy

Kolmikantasopimus NetEye-asiakkuuden, Qentinelin, Cinia One Oy ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin välillä ICT Lisenssit ja ohjelmistot Cinia Oy

Kroko Print Solutions Oy (ent. Martten Finland Oy), myyntisopimus, Lisenssi Kroko Medilab-ohjelmaan endoskopian
yksikköön, 340€/osasto (1-3 työasemaa), käy öturva 500€/vuosi ja KrokoPro3600r 395€ ICT Lisenssit ja ohjelmistot

Kroko Print Solutions Oy (ent. Martten Finland Oy), myyntisopimus, Lisenssi Kroko Medilab-ohjelmaan leikkaussaleihin,
240€/osasto (1-3 työasemaa), käy öturva 280€/vuosi ja KrokoPro3600r 395€ ICT Lisenssit ja ohjelmistot Kroko Print Solutions Oy (ent. Martten Finland Oy)

Kroko Print Solutions Oy (ent. Martten Finland Oy), myyntisopimus, Lisenssi Kroko Medilab-ohjelmaan silmätautien
yksikköön, 240€/osasto (1-3 työasemaa), käyttöturva 280€/vuosi ja KrokoPro3600r 395€ ICT Lisenssit ja ohjelmistot Kroko Print Solutions Oy (ent. Martten Finland Oy) (1915074-6)

Kroko Print Solutions Oy (ent. Martten Finland Oy), myyntisopimus, Lisenssi Kroko Medilab-ohjelmaan sydänsairaalaan,
240€/osasto (1-3 työasemaa), käyttöturva 280€/vuosi ja KrokoPro3600r 395€ ICT Lisenssit ja ohjelmistot Kroko Print Solutions Oy (ent. Martten Finland Oy)

Kroko Print Solutions Oy, myyntisopimus, Lisenssi Kroko Medilab-ohjelmaan Neurologinen kuntoutusyksikkö/Riihimäki ICT Lisenssit ja ohjelmistot Kroko Print Solutions Oy

Lääkelaskuohjelma virtuaalisen lääkelaskuohjelman vuosilisenssi, SVU-EDU, Vuorenmaa Sinikka ICT Lisenssit ja ohjelmistot SVU-EDU Vuorenmaa Sinikka

Lääkeosaamisen verkkokoulutusta (LOVe) koskeva sopimus, Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiö  / llveskoti ICT Lisenssit ja ohjelmistot Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiö sr / Ilveskoti
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Microso  - Volume Licensing, Atea Finland Oy ICT Lisenssit ja ohjelmistot Microsoft Oy Atea Finland Oy

Myyntisopimus, Lisenssi Kroko Medilab-ohjelmaan ihotautien poliklinikalle, Kroko Print Solutions Oy (ent. Martten
Finland Oy) ICT Lisenssit ja ohjelmistot Kroko Print Solutions Oy (ent. Martten Finland Oy)

Myyntisopimus, Lisenssi Kroko Medilab-ohjelmaan kirurgian poliklinikalle, Kroko Print Solutions Oy (ent. Martten
Finland Oy) ICT Lisenssit ja ohjelmistot Kroko Print Solutions Oy (ent. Martten Finland Oy)

Myyntisopimus, Lisenssi Kroko Medilab-ohjelmaan naistentautien ja endoskopian poliklinikoille, Kroko Print Solutions
Oy (ent. Martten Finland Oy) ICT Lisenssit ja ohjelmistot Kroko Print Solutions Oy (ent. Martten Finland Oy)

NordDRG-potilasluokittelujärejstelmän lisenssisopimus,  FCG Finnish Consulting Group Oy (ent. FCG Konsultointi Oy) ICT Lisenssit ja ohjelmistot FCG Finnish Consulting Group Oy

Nordic Healthcare Group, Potilaanpolkutyökalun (WordPress) tekninen tukisopimus ICT Lisenssit ja ohjelmistot Ambientia Oy Nordic Healthcare Group (NHG)

Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus, Project-TOP Solutions Oy, Sidonnaisuuspalvelu.fi ICT Lisenssit ja ohjelmistot Project-Top Solutions Oy

Ohjelmistopalvelusopimus, Internet-videoiden tuottamiseen, jakamiseen ja julkaisuun tarkoitettua ohjelmistoa SaaS-
palveluna, Dream Brocker Oy ICT Lisenssit ja ohjelmistot Dream Broker Oy

Palvelusopimus sähköisten tieteellisten tietoaineistojen hankkimisesta ja virtuaalikirjastopalvelusta,
SOTEVirtuaalikirjasto Oy ICT Lisenssit ja ohjelmistot

SOTEVirtuaalikirjasto Oy

pDRG-ja EPR-potilasluokittelu-ja tuotteistusjärjestelmän lisenssisopimus, FCG Finnish Consulting Group Oy (ent. FCG
Konsultointi Oy) ICT Lisenssit ja ohjelmistot FCG Finnish Consulting Group Oy

PersonnelAlarm ohjelmiston ylläpitosopimus, serverlisenssi, käyttäjälisenssi, Stanley Security Oy ICT Lisenssit ja ohjelmistot Stanley Security Oy

PhysioTools, Ohjelmisto ja sisältömoduulit, sopimus ICT Lisenssit ja ohjelmistot PhysioTools Oy

Potilasvirtojen synkronointia ja siihen liittyvää johtamisjärjestelmän uudistusta (”Pride and Joy”) koskeva
toimeksiantosopimus, NHG Finland Oy ICT Lisenssit ja ohjelmistot NHG Finland Oy QFI Consulting LLP

Sanelunhallintajärjestelmän hankinta- ja ylläpitosopimus, Diktamen Oy ICT Lisenssit ja ohjelmistot Diktamen Oy

Siivouksen- ja kiinteistönhoidon mitoitusohjelma, CleanNet, Clean Basic Oy ICT Lisenssit ja ohjelmistot Clean Basic Oy

Sopimus - SaaS (Software as a Service) ja Konsultointipalvelut, Logex Oy (ent. Prodacapo Finland Oy) ICT Lisenssit ja ohjelmistot

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun sote, Keski-Suomen
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Helsingin ja
Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Logex Oy (ent. Prodacapo Finland Oy)

Sopimus HaiPro-raportoinitijärjestelmän käytöstä / Tays Sydänkeskus Oy ICT Lisenssit ja ohjelmistot TAYS Sydänsairaala, Tays Sydänkeskus Oy

Sopimus organisaatiorajan ylittävästä HaiPro-vaaratapahtumaraportoinnista, Fimlab Laboratoriot Oy 14.9.2020 ICT Lisenssit ja ohjelmistot Fimlab Laboratoriot Oy

Sopimus, eOdotus-palvelu, SAG Flowmedik Oy ICT Lisenssit ja ohjelmistot
SAG Flowmedik Oy

Sopimus: Terveysportti, lääketieteellisen tiedonhallinnan ja terveydenhuollon laadun parantamisen työkalu, Kustannus
Oy Duodecim ICT Lisenssit ja ohjelmistot Kustannus Oy Duodecim

SPSS käyttölisenssisopimus ICT Lisenssit ja ohjelmistot Spss Finland Oy

Therapy Data Management System -ohjelmiston palvelusopimus, Fresenius Medical Care Suomi Oy ICT Lisenssit ja ohjelmistot Fresenius Medical Care Suomi Oy

Verkkopalvelun uusinta, Ambientia Oy, allekirjoitettu toimitussopimus ICT Lisenssit ja ohjelmistot Ambientia Oy

Webropol Realtime Analyzer Sopimus, Webropol Oy ICT Lisenssit ja ohjelmistot Webropol Oy
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Asiakassopimus, VRK tuottaa asiakkaan tilaamat VRK:n tuotteet ja palvelut, Digi- ja väestötietovirasto (ent.
Väestörekisterikeskus) ICT Muut ict-sopimukset Digi- ja väestötietovirasto

Hintojen päivityssopimus, Fonecta, Fonecta Finder-palvelu ICT Muut ict-sopimukset Fonecta Oy

Laitevuokrien laskutuspalvelusopimus työasemapalveluiden rahoituksesta 3 Step IT Oy:n ja Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiirin välillä ICT Muut ict-sopimukset 3 Step IT Oy

Ohjelmiston Ergo Pro ylläpitosopimus (Fysiatrian yksikkö), FD Systems Oy, nyk. Vitec Acute Oy ICT Muut ict-sopimukset Vitec Acute Oy

Palvelusopimus turvallisuusverkon ICT-palveluista Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Valtion tieto- ja
viestintätekniikkakeskuksen Valtorin välillä, TUVE-laitteet, TUVEDnro-2021-339 ICT Muut ict-sopimukset Valtion tieto-ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Palvelusopimus, Fonecta Oy, Ohjelmallinen ostaminen avaimet käteen-palveluna ja Facebook-mainonta ICT Muut ict-sopimukset Fonecta Oy

Podium ryhmäesittelyt verkkopalvelu / palvelun muutos maksuttomaksi, Mediaattori Oy ICT Muut ict-sopimukset Mediaattori Oy

Rekisteröintisopimus,  Digi- ja väestötietovirasto (ent. Väestörekisterikeskus) 5.9.2016 ICT Muut ict-sopimukset Digi- ja väestötietovirasto

Seurantajärjestelmän toimitusta koskeva sopimus, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja Polycon Oy ICT Muut ict-sopimukset Polycon Oy Ab

Sopimus Kansaneläkelaitoksen Lääketietokantapalvelusta ICT Muut ict-sopimukset Kansaneläkelaitos

Sopimus Medinet Työvuorolista-palvelun toimittamisesta lääkäreiden työvuorolistojen suunnittelua ja hallinnointia
varten sekä integroiti CGI:n kanssa ICT Muut ict-sopimukset Medical Networks Scandinavia Oy

Sopimus organisaatiorajan ylittävästä vaaratapahtumaraportoinnista, Suomen Apteekkariliitto ICT Muut ict-sopimukset Suomen Apteekkariliitto Awanic Oy

Tarjous ja tilausvahvistus, Navicre Oy, Navisec-Tietus yleishallinnon henkilöstölle tietoturvan ja tietosuojan
koulutusympäristön järjestelmän laajennus ICT Muut ict-sopimukset Navicre Oy

Tilausvahvistus, yhteystietojen julkaisusta 0100100.fi-hakupalvelussa, 0100100 Navi - navigaattorisovelluksessa ja
soitettavassa 0100100-numeropalvelussa, Tilausnumero 0070620, Dynava Oy (ent. Oy Eniro Finland Ab) ICT Muut ict-sopimukset Dynava Oy (ent. Oy Eniro Finland Ab)

Toimitussopimus, 3 Step IT Oy ICT Muut ict-sopimukset 3 Step IT Oy

Verkkopalveluiden puitesopimus Kuntarahoitus Oy:n ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin välillä ICT Muut ict-sopimukset Kuntarahoitus Oy

Microso -käy öoikeuksien jakelu- ja hallintapalvelut 2020-2023 (2024), Hansel Oy, Puitesopimus Crayon Oy kanssa ICT Päätelaitepalvelut Crayon Oy Hansel Oy

31.5.2023

KHSHP MX One huoltopalvelusopimus, Tietosuojasopimus, Telia Finland Oyj (ent. Telia Communication Oy, ent.
AinaCom Oy) ICT Telepalvelusopimukset  Telia Finland Oyj

Nouto- ja jakelupalvelusopimus, (Itella Oyj) Posti Oy ICT Telepalvelusopimukset Posti Oy

Palvelusopimus, Sonera-liittymä, Kodin-netti, TeliaSonera Finland Oyj ICT Telepalvelusopimukset Telia Finland Oyj

Telekaapelilinjan sijoittaminen kiinteistölle, DNA Oyj ICT Telepalvelusopimukset DNA Oyj

Teleoperaattoripalvelut 2020-2026, Puitesopimus Telia Finland Oyj ICT Telepalvelusopimukset Hansel Oy Telia Finland Oyj

29.6.2024

VIRVE-sopimus, Suomen Erillisverkot Oy ICT Telepalvelusopimukset Suomen Erillisverkot Oy

Alueellisen potilastietojärjestelmän toimittaminen (Effica), TietoEnatro Oyj, Healthcare & Welfare (TietoEnator), Tieto
Finland Oy, Lifecare, puitesopimus 102393 ICT Tietojärjestelmäsopimukset Tieto Finland Oy
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ARC-ohjelmistopalvelusopimus, Arter Oy ICT Tietojärjestelmäsopimukset Arter Oy

Asiakaskohtainen sopimus, Cloudia Palvelut ICT Tietojärjestelmäsopimukset Cloudia Oy

Asiakaspalveluratkaisun hankintasopimus, TeleQ, Aurora Innovation Oy ICT Tietojärjestelmäsopimukset Aurora Innovation Oy

Atea asiantuntijapalvelusopimus 2020 ICT Tietojärjestelmäsopimukset Atea Finland Oy

Commit;-Palveluportaali, Tilausvahvistus (sopimus) 25.11.2013, CSO2013-1212, Optomed Software Oy (ent. Commit; Oy) ICT Tietojärjestelmäsopimukset Optomed Oyj

Commit;RIS sopimus radiologian puheentunnistusjärjestelmän käyttöönotosta Kanta-Hämeen keskussairaalalle,
CSO2009-1037, Optomed Software Oyj ICT Tietojärjestelmäsopimukset Optomed Oyj

Datawell ohjelmistojen käy öoikeussopimus, Datawell Oy (nykyinen Logex Oy), sopimusnuro 2008-10 ICT Tietojärjestelmäsopimukset Logex Oy

Ecomed KPP sovelluspalvelut, Datawell Oy, Sopimusnumero 2008-73 ICT Tietojärjestelmäsopimukset Logex Oy

Efecte Cloud ohjelmistopalvelut, toimitussopimus ICT Tietojärjestelmäsopimukset Efecte Finland Oy

Effector -järjestelmä, hoitoonlähetysperuste–kenttä kaikille päätöksille, Polycon Oy ICT Tietojärjestelmäsopimukset Polycon Oy Ab

FIMVO-sopimus, Lääkevarmennusjärjestelmää koskevan sopimuksen hyväksyminen, Agreement for the use of the
Finnish medicines verification system by end users, Suomen Lääkevarmennus Oy ICT Tietojärjestelmäsopimukset Suomen Lääkevarmennus Oy

GoTreatIT Reuman seurantaohjelmiston tilaussopimus 8.11.2010, DiaGraphIT AS ICT Tietojärjestelmäsopimukset DiaGraphIT AS

Hankintasopimus ja ratkaisutukisopimus, vuodeosaston paikkakarttatietojärjestelmä, (Columna Service Logistics Bed
System), Systematic Finland Oy ICT Tietojärjestelmäsopimukset Systematic Finland Oy

13.8.2024

Hankintojen elinkaaripalvelut 2020-2026 (2029), Puitesopimus Hansel Oy:n kanssa, Cloudia Oy ICT Tietojärjestelmäsopimukset Cloudia Oy Hansel Oy

31.8.2026

HC Analytics palvelun perussopimus 285806, puitesopimus 24150, CGI Suomi Oy ICT Tietojärjestelmäsopimukset CGI Suomi Oy

Hermes service level agreement, Hermes medical solutions ab ICT Tietojärjestelmäsopimukset Hermes Medical Solutions AB

HUS-kuntayhtymän ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhteistoimintasopimus liittyen ilman
sijaintitietoa päivystysapuun 116117 saapuvien paikantamattomien puhelujen hoitamiseksi ja kuulovammaisten
päivystysapu tekstipalvelun tuottamiseksi ICT Tietojärjestelmäsopimukset

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, HUS Akuutti, Uudenmaan Päivystysapu
116117

Identiteetinhallintajärjestelmän lisenssit, (CGI Suomi Oy, ent. Affecto Finland Oy), Telia Cygate Oy (ent. Propentus Oy) ICT Tietojärjestelmäsopimukset Telia Cygate Oy

Istekki Oy, Sopimus projek toimituksesta, 2020/2533, Prom-data ICT Tietojärjestelmäsopimukset Istekki Oy

Johdon raportointijärjestelmän toimitussopimus, Neotide Oy ICT Tietojärjestelmäsopimukset Neotide Oy

Johdon raportointijärjestelmän ylläpitosopimus, Neotide Oy ICT Tietojärjestelmäsopimukset Neotide Oy

Järjestelmäsopimus, Effector Palvelusetelit-järjestelmä ICT Tietojärjestelmäsopimukset Polycon Oy Ab

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmä, Sopimus 24.8.2020, Viria Security Oy ICT Tietojärjestelmäsopimukset 9Solutions Oy Viria Security Oy

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin välinehuollon tuotannonohjausjärjestelmä, CGI Suomi Oy ICT Tietojärjestelmäsopimukset CGI Suomi Oy
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Kattosopimus 18.06.2020, Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden seurantajärjestelmän ja siihen liittyvien
palveluiden toimittamisesta ICT Tietojärjestelmäsopimukset Polycon Oy Ab

Kemikaalirekisterin hankintasopimus, EcoOnline Oy ICT Tietojärjestelmäsopimukset EcoOnline Oy

Käyttöönottosopimus, Kuntien Tiera Oy ICT Tietojärjestelmäsopimukset Kuntien Tiera Oy

Liana Technologies, Tilaussopimus ICT Tietojärjestelmäsopimukset Liana Technologies, Koodiviidakko Oy

LogMonitor lokienseurantasovellus, ylläpito, Neotide Oy ICT Tietojärjestelmäsopimukset Neotide Oy

LogMonitor lokienseurantasovellussopimus, ohjelmistojen toimitussopimus, Neotide Oy ICT Tietojärjestelmäsopimukset Neotide Oy

Lokitus etojen hyödytäminen, Tieto Healthcare & Welfare Oy ICT Tietojärjestelmäsopimukset Tieto Healthcare & Welfare Oy (nyk. Tieto Finland Oy, Y-tunnus: 1962361-1

Medanets ABS Hankinta-, Tuki- ja Ylläpitosopimus, Medanets 2017-2 ICT Tietojärjestelmäsopimukset Medanets Oy

Palvelu- ja yhteistyösopimus, taloushallinnon palvelut ja välinehuollon järjestelmäpalvelut, Sarastia Oy ICT Tietojärjestelmäsopimukset Sarastia Oy

Palvelusopimus Fonecta Yhteystieto Totaali -palvelusta, Fonecta Oy ICT Tietojärjestelmäsopimukset Fonecta Oy

Palvelusopimus, PODIUM vierailut- palvelun käytöstä vierailujen hallinnoinnissa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin
alueella, Meditaattori Oy ICT Tietojärjestelmäsopimukset Mediaattori Oy

Podium-verkkopalvelun käyttösopimus/tilausvahvistus, Mediaattori Oy ICT Tietojärjestelmäsopimukset Mediaattori Oy

Prodacapo Region (Alue-Ecomed)-toimitussopimus, Logex Oy (ent. FCG Prodacapo Finland Oy) ICT Tietojärjestelmäsopimukset Logex Oy

Projektisopimus Nro:001/2015, Kuntax ERP välinehuollon ja materiaalihallinnon tietojärjestelmäpalveluiden
käyttöönotto Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä, Sarastia Oy (ent. KuntaPro) ICT Tietojärjestelmäsopimukset Sarastia Oy

Puitesopimus 2014/20, Istekki Oy ICT Tietojärjestelmäsopimukset Istekki Oy

Puitesopimus IT-palveluista, 2M-IT Oy, sopimus nro 2M0000432 ICT Tietojärjestelmäsopimukset 2M-IT Oy

Puitesopimus n:o 24150, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja CGI Suomi Oy (ent. Logica Suomi Oy) ICT Tietojärjestelmäsopimukset CGI Suomi Oy

Puitesopimus toiminnan kehittämiseen, strategian toimeenpanoon ja sairaalan toiminnan suunnitteluun liittyvien
asiantuntijapalveluiden hankinnasta, FCG Finnish Consulting Group Oy ICT Tietojärjestelmäsopimukset FCG Finnish Consulting Group Oy

31.12.2022

Puitesopimus, Päivystysapu 116117 -palvelun yhdysliikenteen palvelukokonaisuuden hankinta, sopimus DigiFinland
(ent. SoteDigi) Oy:n ja Telia Finland Oyj:n välillä ICT Tietojärjestelmäsopimukset Telia Finland Oyj DigiFinland Oy (ent. SoteDigi Oy)

Pääsopimus SairaalaPrima nro 585/95, CGI Suomi Oy (ent. KT-Tietokeskus Oy, ent. Logica Oy) ICT Tietojärjestelmäsopimukset CGI Suomi Oy

RAFAELA-hoitoisuusluokitusjärjestelmä, käyttöoikeussopimus, Qualisan Oy (nyk. FCG Finnish Consulting Group Oy) ICT Tietojärjestelmäsopimukset  FCG Finnish Consulting Group Oy

Sectra PACS-järjestelmä hankintasopimus, Optomed Software Oy, sopimus nro: CSO2021-1733 ICT Tietojärjestelmäsopimukset Optomed Software Oy

SiiriNet Palvelusopimus N:o S301881, CGI Suomi Oy ICT Tietojärjestelmäsopimukset CGI Suomi Oy

Sopimus hankintayhteistyöstä, Päivystysapu 116117 -palvelun yhdysliikenteen palvelukokonaisuuden hankinta,
DigiFinland Oy (ent. SoteDigi Oy) ICT Tietojärjestelmäsopimukset  DigiFinland Oy (ent. SoteDigi Oy)
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Sopimus Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhteisen Lifecare –potilastietokannan ja PACS-järjestelmän
käytöstä sekä etäyhteyden käytöstä Hattulan ja Suomen Terveystalo Oy:n kanssa ICT Tietojärjestelmäsopimukset Suomen Terveystalo Oy Hattulan kunta

31.12.2023

Sopimus Nelli-kotimonitorointi, kohtauksentunnistus kotiympäristössä, Neuro Event Labs ICT Tietojärjestelmäsopimukset Neuro Event Labs

Sopimus Tiera toimisto-palvelusta, Julkinen pilvi, Kuntien Tiera Oy ICT Tietojärjestelmäsopimukset Kuntien Tiera Oy

Sopimus, Sähköisen perehdytysjärjestelmän sopimuksen määräaikainen jatko, jatkuu toistaiseksi voimassa olevana ICT Tietojärjestelmäsopimukset Fcg Finnish Consulting Group Oy

Tiedon Intelligent Wellbeing palvelun koekäyttöä koskeva sopimus, Tieto Finland Oy ICT Tietojärjestelmäsopimukset Tieto Finland Oy

Tieto Finland Oy, muutossopimus nro 2064852, kehittämiskumppanuussopimus, TietoEVRY, Lifecare
Kehittämiskumppanuus 2021, voimassa olevan puitesopimuksen 102393 alle tehtävän mukaisesta Lifecare
Kehittämiskumppanuusyhteistyöstä vuodelle 2021 ICT Tietojärjestelmäsopimukset Tieto Finland Oy

Tietoturvan valvontajärjestelmä, hankintasopimus 13.7.2020, Cinia Oy ICT Tietojärjestelmäsopimukset Cinia Oy

Tietoturvan valvontajärjestelmä, tuki- ja ylläpitosopimus, Cinia Oy ICT Tietojärjestelmäsopimukset Cinia Oy

Tilausvahvistus, Citrix-ympäristön hankinta ja Imprivata 2M-IT:n kautta ICT Tietojärjestelmäsopimukset 2M-IT Oy

Tilausvahvistus, nro 392750, Effica Mediakeskus (käytön laajennus ja oheistiedostojen luku mediakeskukseen), Tieto
Finland Oy ICT Tietojärjestelmäsopimukset Tieto Finland Oy

Timecon 22-järjestelmän ohjelmiston ylläpitosopimus, Stanley Security Oy ICT Tietojärjestelmäsopimukset Stanley Security Oy

Tweb-asianhallintajärjestelmän ja Kuntatoimiston toimitus- ja ylläpitosopimus, Triplan Oy ICT Tietojärjestelmäsopimukset Triplan Oy

UNA Oy, UNA Ydin Ohjelmasopimus, Sopimusnumero 20210165 ICT Tietojärjestelmäsopimukset UNA oy ja omistaja-asiakkaat

Valmisohjelmiston ylläpitopalvelusopimus, Titania, sopimusnro 67568, CGI Suomi Oy ICT Tietojärjestelmäsopimukset CGI Suomi Oy

Verco pääkäyttäjä- ja asiantuntijapalvelusopimus, Efecte-järjestelmä, Virnex Business Services Oy (ent. Verco Oy) ICT Tietojärjestelmäsopimukset Virnex Business Services Oy

WEB-Effector-käyttöoikeuksia koskeva sopimus, TAYS Sydänkeskus Oy:n ("Sydänsairaala") hoitohenkilökunnalle ICT Tietojärjestelmäsopimukset Sydänsairaala

WebMarela-järjestelmä, ylläpitosopimus, NRO 20166-M21, CGI Suomi Oy (ent. Affecto Oy) ICT Tietojärjestelmäsopimukset CGI Suomi Oy

Ohjelmistosopimus, Tietojen luovuttaminen teknisen käyttöyhteyden avulla, Kansaneläkelaitos ICT Tietoliikennesopimukset Kansaneläkelaitos, Kela

Tietoliikenneliittymän käyttösopimus VNFM2018033, Tieto Finland Oy ICT Tietoliikennesopimukset
Tieto Finland Oy

Tilaajakohtainen palvelusopimus, KY-verkkopalvelu, Telia Finland Oyj ICT Tietoliikennesopimukset Telia Finland Oyj

31.1.2023

AIVO ravinto-ohjelmiston käyttö- ja ylläpitosopimus ICT Ylläpitosopimukset Aivo Finland Oy (nykyinen Matilda FoodTech Oy)

Centricity anaesthesia, anestesiatietojärjestelmä, ohjelmistosopimus, GE Healthcare Finland Oy ICT Ylläpitosopimukset GE Healthcare Finland Oy

Commit RIS kuvantaminen, ohjelmistolisenssi, ylläpitosopimus CSO2011-1074, Optomed Software Oy (ent. Commit; Oy) ICT Ylläpitosopimukset Optomed Oyj

Commit;RIS ylläpitosopimus vuosille 2022-2023, Optomed Software OY, CS02021-1785 ICT Ylläpitosopimukset Optomed Software Oy

31.12.2023
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Endoalpha documentation ohjelmiston ylläpitosopimus, Olympus Finland Oy ICT Ylläpitosopimukset Olympus Finland Oy

HaiPro vaaratapahtumien raportointijärjestelmän sopimus, Awanic ICT Ylläpitosopimukset Awanic Oy

Medixine ohjelmistojen ylläpitosopimus, ylläpito-, käyttö ja tukipalvelut ajanvarausjärjestelmä ICT Ylläpitosopimukset Medixine Oy

Sairaalan antibiootti- ja infektioseurantajärjestelmäsopimus, Neotide Oy ICT Ylläpitosopimukset Neotide Oy

Sectra PACS-järjestelmän tuki- ja ylläpitosopimus, sopimus nro: CSO2021-1735, Optomed Software Oy ICT Ylläpitosopimukset Optomed Software Oy

Seurantajärjestelmän tuki- ja ylläpitopalveluita koskeva sopimus, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja
Polycon Oy ICT Ylläpitosopimukset Polycon Oy Ab

Sopimus arkistopalvelusta, psykiatrian videotallenteet, tietoverkon välityksellä toimitettavat palvelut, Visma Consulting
Oy (Avaintec Oy) ICT Ylläpitosopimukset Visma Consulting Oy (Avaintec Oy)

Sopimus HaiPro-raportoinitijärjestelmän käytöstä / Tays Sydänkeskus Oy ICT Ylläpitosopimukset Sydänsairaala

Sopimus sähköisen arkistoratkaisun ylläpidosta, tukipalveluista ja jatkokehityksestä,Visma Consulting Oy (Avaintec Oy),
X-Archive ICT Ylläpitosopimukset Visma Consulting Oy

Työterveyslaitoksen Potilassiirtojen Ergonomiakortti® - Palvelujen käyttösopimus, Työterveyslaitos ICT Ylläpitosopimukset Työterveyslaitos

Ylläpitosopimus, Deio Oy:n tietojärjestelmätuotteet, GE Healthcare Finland Oy, (ent. Instrumentarium Oyj Instrumed) ICT Ylläpitosopimukset GE Healthcare Finland Oy, (ent. Instrumentarium Oyj Instrumed)

eResepti, Effica Terveydenhuollon sanomavälityspalvelu, sopimus 158914, Tietoevry Oyj ICT-palvelut Tietoevry Oyj

Hoivanetin hoivapalvelut, hankintasopimus ICT-palvelut Hoivanet Oy

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja 2M-IT Oy, Palvelusopimus Konsultointi- ja asiantuntijapalvelu
31.12.2021 ICT-palvelut 2M-IT Oy

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja 2M-IT Oy, Palvelusopimus Koordinaa oripalvelu 31.12.2021 ICT-palvelut 2M-IT Oy

SEPA-pankkiyhteyspalvelu, CGI Suomi Oy (ent.Logica Suomi Oy), sopimus nro 25655 ICT-palvelut CGI Suomi Oy

Johtoalueen käy öoikeussopimus, Elenia Oy, sopimusnro 2018-13667, kiinteistötunnus 109-9-25-1
Infrasopimukset ( lämmitys, sähkö,
vesi ) Elenia Verkko OYJ

Johtoalueen käy öoikeussopimus, Elenia Oy, sopimusnro 2019-8608, kiinteistötunnus 109-9-25-1
Infrasopimukset ( lämmitys, sähkö,
vesi ) Elenia Verkko OYJ

Johtoalueen Käyttöoikeussopimus, Elenia Oy, Sopimusnumero 2021-1924, kiinteistötunnus 109-9-25-5
Infrasopimukset ( lämmitys, sähkö,
vesi ) Elenia Verkko OYJ

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin vedenhankintasopimus
Infrasopimukset ( lämmitys, sähkö,
vesi ) Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy

Loimua Oy, sopimuspöytäkirja, höyryntoimitussopimuksen jatkaminen
Infrasopimukset ( lämmitys, sähkö,
vesi ) Loimua Oy

31.12.2026

Lämpösopimus, nro 175, lämmönkäyttöpaikka Riihimäen yksikkö, Kontiontie 77, Riihimäen Kaukolämpö Oy
Infrasopimukset ( lämmitys, sähkö,
vesi ) Riihimäen Kaukolämpö Oy

Sopimus johtojen ja laitteiden pysyvästä sijoittamisesta, Ahvenistontie 20, kiinteistötunnus 109-9-25-1, Elisa Oyj
23.5.2013

Infrasopimukset ( lämmitys, sähkö,
vesi ) Elisa Oyj

Suunnittelusopimus, LVI-suunnittelusopimus RMK-yksikkö LVI-suunnittelu Hannu Lehtinen Oy
Infrasopimukset ( lämmitys, sähkö,
vesi ) LVI-suunnittelu Hannu Lehtinen Oy
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Sähkönsiirtosopimus, Elenia Oy
Infrasopimukset ( lämmitys, sähkö,
vesi ) Elenia Oy

Sähköntoimitus- ja salkunhoitosopimus Tuomi Logistiikka Oy:n ja Helen Oy:n välillä
Infrasopimukset ( lämmitys, sähkö,
vesi ) Tuomi Logistiikka Oy

Helen Oy

8.4.2023

Vattenfall Lämpö Oy (entinen Elenia Lämpö Oy, nykyinen Loimua Oy), Lämpösopimus N:o LHMLOI94 D (Korvaa
lämpösopimuksen n:o 194 C), käyttöpaikka 2545669

Infrasopimukset ( lämmitys, sähkö,
vesi ) Loimua Oy

Vuokrasopimus, Riihimäen Kaukolämpö Oy, määräala, Riihimäen yksikönalueelta (Kontiontie 77, 11120 Riihimäki)
Infrasopimukset ( lämmitys, sähkö,
vesi ) Riihimäen Kaukolämpö Oy

Hankintasopimus, Mikrokuituisten työasujen hankinta teho- ja synnytysosastoille, Hämeen Tekstiilihuolto Oy (ent.
Päijät-Hämeen tekstiilihuolto) Muut palvelut Hämeen Tekstiilihuolto Oy (ent. Päijät-Hämeen tekstiilihuolto Oy)

Salassapitosopimus, Hämeenlinnan kaupunki ja Palmia Oy:n välinen esiselvitys yritysjärjestelystä Muut palvelut Palmia Oy Hämeenlinnan kaupunki
Linnan Ateriapalvelut Oy (nyk.
Tekme Oy)

Sopimus arkaluontoisten ja salassa pidettävien paperimateriaalien tuhoamisesta, DataIT Oy (ent. Konttorikonehuolto
A&A) Muut palvelut DataIT Oy (ent. Konttorikonehuolto A&A)

17.6.2022

2M-IT Oy:n osakassopimus, osakassopimus Kymenlaakson sairaanhoito-ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän ym. välillä
suunnitellussa kombinaatiosulautumisessa perustettavaa yhtiötä koskien MUUT SOPIMUKSET Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä ym.

Coxa Oy:n osakassopimus MUUT SOPIMUKSET

Energiatehokkuussopimukset, Energiavirasto MUUT SOPIMUKSET Energiavirasto

31.12.2025

Istekki Oy:n osakassopimus 2021, päätös: hallitus 19.11.2019 § 167 Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen
muu aminen MUUT SOPIMUKSET

Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä, Istekki Oy

Kanta Logistiikka Oy:n osakassopimus MUUT SOPIMUKSET Hämeenlinnan kaupunki

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimus 1.1.2020 alkaen, jäsenkunnat MUUT SOPIMUKSET Jäsenkunnat

Lainasalkun hallintapalvelu -palvelusopimus Kuntarahoitus Oyj:n ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin välillä MUUT SOPIMUKSET
Kuntarahoitus Oyj

Laskutussopimus, Restel Oy MUUT SOPIMUKSET
Restel Oy

Liiketoiminnan luovutusta koskeva kauppakirja, Fimlab Laboratoriot Oy MUUT SOPIMUKSET Fimlab Laboratoriot Oy

Liiketoiminnan luovutusta koskeva kauppakirja, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Tays Sydänkeskus Oy MUUT SOPIMUKSET Sydänsairaala

Liiketoiminnan luovutusta koskeva kauppakirja, patologian laboratorioliiketoiminta, Fimlab Laboratoriot Oy MUUT SOPIMUKSET Fimlab Laboratoriot Oy

Liittymissopimus Tuomi Logistiikka Oy:n osakassopimukseen MUUT SOPIMUKSET Tampereen kaupunki
Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä Tuomi logistiikka Oy

Maankäyttösopimus, kiinteistöt 109-9-25-5 ja 109-9-25-6, Hämeenlinnan kaupunki MUUT SOPIMUKSET Hämeenlinnan kaupunki

Muutossopimus paperimuotoisten kuntatodistusten liikkeeseenlaskemisesta Suomen rahamarkkinoille, Nordea Bank
Oyj MUUT SOPIMUKSET Nordea Bank Oyj

Myyntitoimeksiantosopimus, Ahveniston sairaala alue, Newsec Advisory Finland Oy (ent. Newsec Advice Oy) MUUT SOPIMUKSET Newsec Advisory Finland Oy (ent. Newsec Advice Oy)

Osakassopimus Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja
Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sekä TAYS Sydänkeskus Oy:n välillä, koskien TAYS Sydänkeskus Oy:tä
28.1.2021 MUUT SOPIMUKSET Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä

TAYS Sydänkeskus Oy / Tampereen
Sydänsairaala

Osakassopimus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sekä
Tays Sydänkeskus Oy:n välillä koskien Tays Sydänkeskus Oy:tä MUUT SOPIMUKSET Sydänsairaala
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Osakassopimus, Fimlab Laboratoriot Oy, 2021 MUUT SOPIMUKSET Fimlab Laboratoriot Oy

Osakassopimus, Tays Kehitysyhtiö Oy, (PSHP, KHSHP ja EPSHP) 9.3.2020 MUUT SOPIMUKSET Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (EPSHP) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) Tays Kehitysyhtiö Oy

Osakassopimus, Tuomi Logistiikka Oy MUUT SOPIMUKSET
Tuomi logistiikka Oy, Valkeakosken kaupunki, Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,
Tampereen kaupunki

Perussopimus/Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky/Riihimäen kaupunki/Lopen kunta/Hausjärven kunta/Janakkalan
kunta MUUT SOPIMUKSET Lopen kunta Janakkalan kunta Hausjärven kunta

Puolustusvoimien ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän välinen palvelusopimus MUUT SOPIMUKSET  Puolustusvoimat, Puolustusvoimien logistiikkalaitos

31.12.2023

Sairaalahankkeen rahoituksen järjestäminen, rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy MUUT SOPIMUKSET Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy

Sarastia Oy:n osakassopimus MUUT SOPIMUKSET Sarastia Oy

Sitoumus liittymisestä KLKH 113/2015 ODA 1- Lääketieteellisen ja hyvinvointitiedon tietämyskannan sekä ODA 2-
Teknisen toteutuksen hankinnan puitesopimukseen, KL-Kuntahankinnat Oy MUUT SOPIMUKSET KL-Kuntahankinnat Oy

23.1.2024

Sitoumus liittymisestä KLKH 126/2016 ODA/UNA käyttöpalveluhankinnan puitesopimukseen, KL-Kuntahankinnat Oy MUUT SOPIMUKSET KL-Kuntahankinnat Oy

26.6.2024

Sopimus COVID-19 -epidemian aiheuttamasta varastonhallintariskistä, Kanta Logistiikka Oy MUUT SOPIMUKSET Kanta Logistiikka Oy

Sopimus e-laskupalvelusta 5.5.2014, Nordea Pankki Suomi Oyj, Lindorff Oy (nykyinen Lowell Suomi Oy) MUUT SOPIMUKSET Lowell Suomi Oy Nordea Bank Finland Abp

Sopimus e-laskupalvelusta Postnord Strålfors Oy, Nordea Bank Oyj MUUT SOPIMUKSET Lowell Oy/Srålfors Oy Nordea Bank Oyj

Sopimus ePassi-palveluista henkilöstöetujen hallintaan, Epassi Group Oy (ent. ePassi Payments Oy) MUUT SOPIMUKSET Epassi Group Oy (ent. ePassi Payments Oy)

Sopimus Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhteisen Lifecare-potilastietokannan ja PACS-järjestelmän
käytöstä sekä etäyhteyden käytöstä Hattulan ja Pihlajalinna Terveys Oy:n kanssa MUUT SOPIMUKSET Pihlajalinna Terveys Oy Hattulan kunta

31.12.2023

Sopimus KHSHP:n ja Tays Sydänkeskus Oy:n välillä, Eteneminen tahdistimien elinkaaripalvelumallin käyttöönotossa
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä, tukipalveluhinnasto 2021 alkaen MUUT SOPIMUKSET Sydänsairaala

31.12.2023

Sopimus neljän konvehdin rasia-hankinnasta, Kultasuklaa Oy MUUT SOPIMUKSET Kultasuklaa Oy

Sopimus organisaatiorajan ylittävästä HaiPro-vaaratapahtumaraportoinnista, Fimlab Laboratoriot Oy MUUT SOPIMUKSET Fimlab Laboratoriot Oy

Sopimus valokuvauksesta synnytys-ja naistentautien vuodeosastolla, Valokuvaaja Katja Wallenius MUUT SOPIMUKSET Valokuvaaja  Katja Wallenius

Sopimus, Opiskelija-potilassuhde-mittarien (Student-Patient-Relationship Scales, SPR Scales) käytöstä, Turun yliopisto,
Hoitotieteen laitos MUUT SOPIMUKSET Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Sopimus, Sattunen-hahmon oikeuksien luovuttamisesta, Näyttelijä Miikka Anttila, Unelmatekijät Oy MUUT SOPIMUKSET Näyttelijä Miikka Anttila, Unelmatekijät Oy

Tekme Oy:n osakassopimus 28.8.2015 MUUT SOPIMUKSET Tekme Oy Hämeenlinnan kaupunki

Tekme Oy:n osakassopimus 8.10.2017 MUUT SOPIMUKSET Tekme Oy Hämeenlinnan kaupunki

Tilausvahvistus, palvelukuvaus ja yleiset sopimusehdot, Jobilla Oy MUUT SOPIMUKSET Jobilla Oy

Toimeksiantosopimus, sopimus nro 18630, Sopimus pesulapalveluiden omistusjärjestelyyn liittyvistä
neuvontapalveluista, Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy, Asianajotoimisto Roihu Oy MUUT SOPIMUKSET Asianajotoimisto Roihu Oy Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy
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Toimittaja-auditoinnin ostosopimus koskien radiologisten lausuntojen palveluntuottajien toimintaa, röntgen yksikkö,
Labquality Oy MUUT SOPIMUKSET Labquality Oy

UNA Oy:n osakassopimus 28.6.2021 MUUT SOPIMUKSET
Lueteltu metotieto-kohdassa "Sopimuskumppanin yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot viestintää
varten"

Fyysikkokonsultaa oiden myyminen, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä MYYNTI Palvelujen myynti Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky. (Kuvantamiskeskus-PSHP)

Hoito- ja tutkimuspalveluiden myynti Vankeinhoitolaitokselle, Vankeinhoitolaitoksen terveydenhuoltoyksikkö MYYNTI Palvelujen myynti Vankeinhoitolaitoksen terveydenhuoltoyksikkö

Palvelusopimus palveluiden toimittamisesta, Tilaaja Fimlab laboratoriot Oy MYYNTI Palvelujen myynti Fimlab Laboratoriot Oy

Sopimus kartiokeila-TT-tutkimusten tuottamisesta, Oral Hammaslääkärit Oyj MYYNTI Palvelujen myynti Oral Hammaslääkärit Oyj

Sopimus kartiokeila-TT-tutkimusten tuottamisesta, Terveystalo Hämeenlinnan hammaslääkäripalvelut Oy MYYNTI Palvelujen myynti Terveystalo Hämeenlinna hammaslääkäripalvelut

Sopimus luuntiheysmittauspalvelusta, Pihlajalinna (ent. Linnan Klinikka Oy) MYYNTI Palvelujen myynti Pihlajalinna Oyj, Pihlajalinna Hämeenlinna

Sopimus lääkkeiden ja apteekkitarvikkeiden toimittamisesta, Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiö ilveskoti MYYNTI Palvelujen myynti
Kanta-Hämeen sairaskotisäätiö Ilveskoti

Sopimus lääkkeiden ja apteekkitavaroiden toimittamisesta, Fimlab Laboratoriot Oy MYYNTI Palvelujen myynti Fimlab Laboratoriot Oy

Sopimus lääkkeiden ja apteekkitavaroiden toimittamisesta, Koivikkokotisäätiö rs. MYYNTI Palvelujen myynti
Koivikkokotisäätiö rs.

Sopimus lääkkeiden ja apteekkitavaroiden toimittamisesta, Mehiläinen Oy MYYNTI Palvelujen myynti Mehiläinen Oy

Sopimus lääkkeiden ja apteekkitavaroiden toimittamisesta, Mehiläinen terveyspalvelut Oy MYYNTI Palvelujen myynti Mehiläinen Terveyspalvelut Oy

Sopimus lääkkeiden ja apteekkitavaroiden toimittamisesta, Pihlajalinna (ent. Linnan Sairaala Oy, Linnan klinikka) MYYNTI Palvelujen myynti
Pihlajalinna Oyj

Sopimus lääkkeiden ja apteekkitavaroiden toimittamisesta, rokotteet, Lääkäriasema Tuma Oy MYYNTI Palvelujen myynti
Lääkäriasema Tuma Oy

Sopimus lääkkeiden ja apteekkitavaroiden toimittamisesta, Terveystalo Healthcare, Hämeenlinna MYYNTI Palvelujen myynti
Terveystalo Hämeenlinna

Sopimus lääkkeiden ja apteekkitavaroiden toimittamisesta, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö MYYNTI Palvelujen myynti Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Sopimus ortopantomotomografia-tutkimusten (OPTG) tuottamisesta, Mehtadent Oy (Kantahammas hammashoitola) MYYNTI Palvelujen myynti Mehtadent Oy (Kantahammas hammashoitola)

Sopimus tukipalveluista, Tampereen Sydänsairaalan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kardiologisen toiminnan
yhteistyö MYYNTI Palvelujen myynti Sydänsairaala

Sopimus välinehuoltopalveluiden tuo amisesta, Kanta-Hämeen Sairasko sää ö - Ilvesko MYYNTI Palvelujen myynti Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiö - Ilveskoti

Varastotarvikkeiden myynti Koivikko-kodille
MYYNTI Tavaroiden,
rakennusurakoiden myynti

Koivikko-koti
Koivikkosäätiö sr

Hankintasopimus, Opaskoirapalvelun hankinnasta 1.12.2021-30.11.2023, Nou-Hau M.Leppälä OSTO Apuvälineet Nou-Hau M. Leppälä

30.11.2023

Hankintasopimus, Opaskoirapalvelun hankinnasta 1.12.2021-30.11.2023, Näkövammaisten liitto Ry Opaskoirakoulu OSTO Apuvälineet Näkövammaisten liitto ry Opaskoirakoulu

30.11.2023

Hankintasopimus, Opaskoirapalvelun hankinnasta 1.12.2021-30.11.2023, Suomen Opaskoirakoulu Oy OSTO Apuvälineet Suomen Opaskoirakoulu Oy

30.11.2023
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Allekirjoitettu, Päivystyksen benchmarking, sopimus osallistumisesta benchmarking-toimintaan ja tietojen
luovu amisesta vertailu etokantaa varten OSTO Asiantuntijapalvelut NHG Benchmarking Oy (nyk. Nordic Healthcare Group)

Arkkitehtisuunnittelupalveluiden hankinta, puitejärjestely OSTO Asiantuntijapalvelut Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy

Hankintasopimus, Asiantuntijapalvelu Ahveniston nykyisen sairaalakiinteistön tulevan käytön suunnittelua ja
kiinteistön jatkojalostusta varten, Newsec Advisory Finland Oy (ent. Newsec Advice Oy) OSTO Asiantuntijapalvelut Newsec Advisory Finland Oy (ent. Newsec Advice Oy)

KLKH 113/2016, ODA1, Puitesopimus Tietämyskanta-ratkaisusta ja palveluista KL-Kuntahankinnat Oy:n ja Kustannus Oy
Duodecimin välillä, Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut OSTO Asiantuntijapalvelut Kustannus Oy Duodecim KL-Kuntahankinnat Oy

8.9.2023

KLKH 113/2016, ODA2-ratkaisusta ja palveluista KL-Kuntahankinnat Oy:n, Mediconsult Oy:n ja Solita Oy:n välillä OSTO Asiantuntijapalvelut Solita Oy Mediconsult Oy KL-Kuntahankinnat Oy

8.9.2023

KLKH 126/2016, Puitesopimus ODA-palvelun ja UNA-lomakepalvelun käyttö- ja kapasiteettipalveluista KL-
Kuntahankinnat Oy:n ja Telia Finland Oyj:n välillä OSTO Asiantuntijapalvelut Telia Finland Oyj KL-Kuntahankinnat Oy

8.9.2023

Oulan Tulkkauspalvelut Oy, Sarastia Oy:n yhteishankinta, läsnäolo-, etä- ja ilmoitustulkkauspalvelut Hämeenlinnan
seudulla OSTO Asiantuntijapalvelut Oulan Tulkkauspalvelut Oy Sarastia Oy

30.9.2021

Puitesopimus toiminnan kehittämiseen, strategian toimeenpanoon ja sairaalan toiminnan suunnitteluun liittyvien
asiantuntijapalveluiden hankinnasta, Broad Scope Management Consulting Oy OSTO Asiantuntijapalvelut Broad Scope Management Consulting Oy

31.12.2022

Puitesopimus toiminnan kehittämiseen, strategian toimeenpanoon ja sairaalan toiminnan suunnitteluun liittyvien
asiantuntijapalveluiden hankinnasta, Deloitte Consulting Oy OSTO Asiantuntijapalvelut Deloitte Consulting Oy

31.12.2022

Puitesopimus toiminnan kehittämiseen, strategian toimeenpanoon ja sairaalan toiminnan suunnitteluun liittyvien
asiantun japalveluiden hankinnasta, NHG Finland Oy OSTO Asiantuntijapalvelut NHG Finland Oy

31.12.2022

Puitesopimus toiminnan kehittämiseen, strategian toimeenpanoon ja sairaalan toiminnan suunnitteluun liittyvien
asiantuntijapalveluiden hankinnasta, Tamora Oy OSTO Asiantuntijapalvelut Tamora Oy

31.12.2022

Puitesopimus, AFRY FInland Oy (Pöyry), Yhdyskuntatekniikan konsultointipalvelut-puitejärjestely, Sarastia Oy:n
yhteishankinta, sopimuskausi 23.10.2019-22.10.2023 OSTO Asiantuntijapalvelut Afry Group Finland Oy Sarastia Oy

22.10.2021

Puitesopimus, Atostek Oy, ICT- ja lääkintälaiteasiantuntijapalveluiden hankinta, Erva-puitejärjestely Tuomi Logistiikan
kautta OSTO Asiantuntijapalvelut Atostek Oy Tuomi Logistiikka Oy

30.6.2022

Puitesopimus, CGI Suomi Oy, ICT- ja lääkintälaiteasiantuntijapalveluiden hankinta, Erva-puitejärjestely Tuomi
Logistiikan kautta OSTO Asiantuntijapalvelut CGI Suomi Oy Tuomi Logistiikka Oy

30.6.2022

Puitesopimus, Consultor Finland Oy, ICT- ja lääkintälaiteasiantuntijapalveluiden hankinta, Erva-puitejärjestely Tuomi
Logistiikan kautta OSTO Asiantuntijapalvelut Consultor Finland Oy Tuomi Logistiikka Oy

30.6.2022

Puitesopimus, Deloitte Consulting Oy, ICT- ja lääkintälaiteasiantuntijapalveluiden hankinta, Erva-puitejärjestely Tuomi
Logistiikan kautta OSTO Asiantuntijapalvelut Deloitte Consulting Oy Tuomi Logistiikka Oy

30.6.2022

Puitesopimus, Destia Oy, Yhdyskuntatekniikan konsultointipalvelut-puitejärjestely, Sarastia Oy:n yhteishankinta,
sopimuskausi 23.10.2019-22.10.2023 OSTO Asiantuntijapalvelut Destia Oy, Asiantuntijapalvelut Sarastia Oy

22.10.2021

Puitesopimus, Fujitsu Finland Oy, ICT- ja lääkintälaiteasiantuntijapalveluiden hankinta, Erva-puitejärjestely Tuomi
Logistiikan kautta OSTO Asiantuntijapalvelut Fujitsu Finland Oy Tuomi Logistiikka Oy

30.6.2022

Puitesopimus, Futurice Oy, ICT- ja lääkintälaiteasiantuntijapalveluiden hankinta, Erva-puitejärjestely Tuomi Logistiikan
kautta OSTO Asiantuntijapalvelut Futurice Oy Tuomi Logistiikka Oy

30.6.2022

Puitesopimus, Geopalvelu Oy, Yhdyskuntatekniikan konsultointipalvelut-puitejärjestely, Sarastia Oy:n yhteishankinta,
sopimuskausi 23.10.2019-22.10.2023 OSTO Asiantuntijapalvelut Geopalvelu Oy Sarastia Oy

22.10.2021

Puitesopimus, Gofore Oyj, ICT- ja lääkintälaiteasiantuntijapalveluiden hankinta, Erva-puitejärjestely Tuomi Logistiikan
kautta OSTO Asiantuntijapalvelut Gofore Oyj Tuomi Logistiikka Oy

30.6.2022

Puitesopimus, Harju Soini Maisema ja ympäristö Ky, Yhdyskuntatekniikan konsultointipalvelut-puitejärjestely, Sarastia
Oy:n yhteishankinta, sopimuskausi 23.10.2019-22.10.2023 OSTO Asiantuntijapalvelut Harju Soini Maisema ja ympäristö Sarastia Oy

22.10.2021

Puitesopimus, Huld Oy, ICT- ja lääkintälaiteasiantuntijapalveluiden hankinta, Erva-puitejärjestely Tuomi Logistiikan
kautta OSTO Asiantuntijapalvelut Tuomi Logistiikka Oy Huld Oy

30.6.2022

Puitesopimus, LVI-suunnittelupalveluiden hankinta, LVI-Suunnittelu Hannu Lehtinen Oy OSTO Asiantuntijapalvelut LVI-Suunnittelu Hannu Lehtinen Oy
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Puitesopimus, Mectalent Medical Services Oy, ICT- ja lääkintälaiteasiantuntijapalveluiden hankinta, Erva-puitejärjestely
Tuomi Logistiikan kautta OSTO Asiantuntijapalvelut Mectalent Medical Services Oy Tuomi Logistiikka Oy

30.6.2022

Puitesopimus, Notkia IT Oy, ICT- ja lääkintälaiteasiantuntijapalveluiden hankinta, Erva-puitejärjestely Tuomi Logistiikan
kautta OSTO Asiantuntijapalvelut Notkia IT Oy Tuomi Logistiikka Oy

30.6.2022

Puitesopimus, Pasaati Oy, ICT- ja lääkintälaiteasiantuntijapalveluiden hankinta, Erva-puitejärjestely Tuomi Logistiikan
kautta OSTO Asiantuntijapalvelut Pasaati Oy Tuomi Logistiikka Oy

30.6.2022

Puitesopimus, Productivity Leap Oy, ICT- ja lääkintälaiteasiantuntijapalveluiden hankinta, Erva-puitejärjestely Tuomi
Logistiikan kautta OSTO Asiantuntijapalvelut Productivity Leap Oy Tuomi Logistiikka Oy

30.6.2022

Puitesopimus, Punos Mobile Oy, ICT- ja lääkintälaiteasiantuntijapalveluiden hankinta, Erva-puitejärjestely Tuomi
Logistiikan kautta OSTO Asiantuntijapalvelut Punos Mobile Oy Tuomi Logistiikka Oy

30.6.2022

Puitesopimus, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, Yhdyskuntatekniikan konsultointipalvelut-puitejärjestely, Sarastia Oy:n
yhteishankinta, sopimuskausi 23.10.2019-22.10.2023 OSTO Asiantuntijapalvelut Rakennuttajatoimisto HTJ Oy Sarastia Oy

22.10.2021

Puitesopimus, Ramboll CM Oy, Yhdyskuntatekniikan konsultointipalvelut-puitejärjestely, Sarastia Oy:n yhteishankinta,
sopimuskausi 23.10.2019-22.10.2023 OSTO Asiantuntijapalvelut Ramboll CM Oy

Sarastia Oy

22.10.2021

Puitesopimus, Salivirta Oy, ICT- ja lääkintälaiteasiantuntijapalveluiden hankinta, Erva-puitejärjestely Tuomi Logistiikan
kautta OSTO Asiantuntijapalvelut Salivirta Oy Tuomi Logistiikka Oy

30.6.2022

Puitesopimus, Siili Solutions Oy, ICT- ja lääkintälaiteasiantuntijapalveluiden hankinta, Erva-puitejärjestely Tuomi
Logistiikan kautta OSTO Asiantuntijapalvelut Siili Solutions Oy Tuomi Logistiikka Oy

30.6.2022

Puitesopimus, Sofigate Oy, ICT- ja lääkintälaiteasiantuntijapalveluiden hankinta, Erva-puitejärjestely Tuomi Logistiikan
kautta OSTO Asiantuntijapalvelut Tuomi Logistiikka Oy Sofigate Oy

30.6.2022

Puitesopimus, Solita Oy, ICT- ja lääkintälaiteasiantuntijapalveluiden hankinta, Erva-puitejärjestely Tuomi Logistiikan
kautta OSTO Asiantuntijapalvelut Solita Oy Tuomi Logistiikka Oy

30.6.2022

Puitesopimus, Sweco Infra & Rail Oy (entinen Sweco Ympäristö Oy), Yhdyskuntatekniikan konsultointipalvelut-
puitejärjestely, Sarastia Oy:n yhteishankinta, sopimuskausi 23.10.2019-22.10.2023 OSTO Asiantuntijapalvelut Sweco Finland Oy Sarastia Oy

22.10.2021

Puitesopimus, Taratest Oy, Yhdyskuntatekniikan konsultointipalvelut-puitejärjestely, Sarastia Oy:n yhteishankinta,
sopimuskausi 23.10.2019-22.10.2023 OSTO Asiantuntijapalvelut Taratest Oy Sarastia Oy

22.10.2021

Puitesopimus, Tieto Finland Oy, ICT- ja lääkintälaiteasiantuntijapalveluiden hankinta, Erva-puitejärjestely Tuomi
Logistiikan kautta OSTO Asiantuntijapalvelut Tieto Finland Oy Tuomi Logistiikka Oy

30.6.2022

Puitesopimus, Unikie Oy, ICT- ja lääkintälaiteasiantuntijapalveluiden hankinta, Erva-puitejärjestely Tuomi Logistiikan
kautta OSTO Asiantuntijapalvelut Unikie Oy Tuomi Logistiikka Oy

30.6.2022

Puitesopimus, W Zenner Oy, Yhdyskuntatekniikan konsultointipalvelut-puitejärjestely, Sarastia Oy:n yhteishankinta,
sopimuskausi 23.10.2019-22.10.2023 OSTO Asiantuntijapalvelut Insinööritoimisto W. Zenner Oy Sarastia Oy

22.10.2021

Puitesopimus, Welado Oy, Yhdyskuntatekniikan konsultointipalvelut-puitejärjestely, Sarastia Oy:n yhteishankinta,
sopimuskausi 23.10.2019-22.10.2023 OSTO Asiantuntijapalvelut Welado Oy Sarastia Oy

22.10.2021

Puitesopimus, WSP Finland Oy, Yhdyskuntatekniikan konsultointipalvelut-puitejärjestely, Sarastia Oy:n yhteishankinta,
sopimuskausi 23.10.2019-22.10.2023 OSTO Asiantuntijapalvelut WSP Finland Oy Sarastia Oy

22.10.2021

Rakennesuunnittelupalveluiden hankinta, puitejärjestely OSTO Asiantuntijapalvelut Renovatek Oy

Semantix Finland Oy, Sarastia Oy:n yhteishankinta, läsnäolo-, etä- ja ilmoitustulkkauspalvelut Hämeenlinnan seudulla OSTO Asiantuntijapalvelut Semantix Finland Oy Sarastia Oy

30.9.2021

Sopimus asiantuntijapalveluista, Solutos Oy OSTO Asiantuntijapalvelut Solutos Oy

Suomen tulkkauspalvelu Oy, Sarastia Oy:n yhteishankinta, läsnäolo-, etä- ja ilmoitustulkkauspalvelut Hämeenlinnan
seudulla OSTO Asiantuntijapalvelut Suomen Tulkkauspalvelu Oy Sarastia Oy

30.9.2021

Tietosuojavastaava-palvelua koskeva palvelusopimus, Salivirta & Partners (NHG Salivirta Oy) (ent. Salivirta Oy) OSTO Asiantuntijapalvelut NHG Salivirta Oy

Tultra Oy, Sarastia Oy:n yhteishankinta, läsnäolo-, etä- ja ilmoitustulkkauspalvelut Hämeenlinnan seudulla OSTO Asiantuntijapalvelut Tultra Oy Sarastia Oy

30.9.2021
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Sopimus leipomotuotteiden hankinnasta, Jokioisten Leipä Oy OSTO Elintarvikkeet Jokioisten leipä Oy

30.9.2024

Sopimus Leipomotuotteiden hankinnasta, Ossin Pulla Oy OSTO Elintarvikkeet Ossin Pulla Oy

30.9.2024

Angiografialaitteiston, Philips Allura FD20C Clarity, huoltosopimus M397KP, Mediq Suomi Oy
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Mediq Suomi Oy

Argonite kaasusammutusjärjestelmä, huoltosopimus, Caverion Oy (ent. YIT Safetytec Oy)
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Caverion Suomi Oy

Automaattisten palonsammutuslaitteiden huoltosopimus, Caverion Oy (ent. YIT Safetytec Oy)
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Caverion Suomi Oy

Cephalon huolto- ja ylläpitosopimus, Urodynamia-lai eisto, Cephalon Finland A/S
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Cephalon Finland A/S

Fuji kuvantamislaitteistot, RMK, huoltosopimus, OneMed Oy
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut OneMed Oy

Happisäiliön kunnossapitosopimus, Linde Gas Ab, Linde Healtcare
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Oy Linde Gas Ab, Linde Healtcare

Hissien huoltosopimus, Hämeenlinnan yksikkö, Riihimäen yksikkö ja pääterveysaseman hissit, Kone Hissit Oy
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut KONE Hissit Oy

Huoltopalvelusopimus, rakennusautomaatiojärjestelmä, Siemens Osakeyhtiö
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Siemens Osakeyhtiö

Huoltosopimus nro 10-00196 2014, autoklaavit, Getinge Finland Oy
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Getinge Finland Oy

Huoltosopimus Sonar Oy:n kanssa HML-yksikön röntgenin kuvantamislaitteista, 26.2.2019
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Sonar Oy

Huoltosopimus tilauksen mukaan, purunpoistolaitteisto ÅSS 1600Ex, Ourex Oy
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Ourex Oy

Huoltosopimus, GE Healthcare Senograph Pristina
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut

GE Healthcare Finland Oy

Huoltosopimus, Mesvac/Hörman konekäyttöinen nosto-ovi, pikarulla-ovi, Mesvac Oy
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Mesvac Oy

Ikkunapesupalvelujen hankintasopimus, Etelän Pesu Oy
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Etelän Pesu Oy

31.12.2022

Jäähdytysjärjestelmien huoltopalvelu
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Caverion Suomi Oy

Kanta-Hämeen keskussairaalan Riihimäen yksikön kiinteistövalvonnan automaatiojärjestelmän päivitys, Caverion Oy
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Caverion Suomi Oy

Kunnossapitohuoltosopimus, Siemens Intevo Bold
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Siemens Healthcare Oy

Kunnossapitosopimus Kone Perusturva, Kone Hissit Oy
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Kone Hissit Oy

Kunnossapitosopimus, sopimusnumero E40494028, hermeettiset ovet & täyshuolto hisseille, KONE Hissit Oy
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut KONE Hissit Oy

Kuvantamislai eistojen (Fuji CR & DR) palvelusopimus - taso 2, Riihimäen yksikkö OneMed Oy,Manu Rajalah
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut OneMed Oy

Kylmäenergian toimitussopimus 2006 YIT / Caverion
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut YIT Kiinteistötekniikka Oy (nykyään Caverion Oy)

Liittymisilmoitus, Automaattisella paloilmoituksella/sammutuslaitteistolla varustetun kohteen valvonta,
Hätäkeskuslaitos

OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut
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Lääkinnällisen kuntoutuksen sähköisten apuvälineiden määräaikaistarkastuksen hankinta, Erva-puitejärjestely Tuomi-
Logistiikan kautta, Hankintasopimus, Haltija Group Oy

OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut HALTIJA Group Oy Tuomi Logistiikka Oy

Määräaikaishuoltosopimus, Siemens Performance Pro #20599 Spect-CT laitteisto Symbia T6 #1133 sekä työasema MIWP
#1247, Sopimusnumero M120599 12 / 23.04.2012

OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Siemens Healthcare Oy

Olympus -laitteiden ylläpitosopimus, Olympus Finland Oy
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Olympus Finland Oy

Paineilmalaitteiston huoltosopimus, Hämeenlinnan yksikkö, Oy Atlas Copco Kompressosrit Ab
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut

Oy Atlas Copco Kompressorit Ab

Paineilmalaitteiston huoltosopimus, Riihimäen yksikkö, Oy Atlas Copco Kompressorit Ab
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut

Oy Atlas Copco Kompressorit Ab

Paloilmoitinjärjestelmä BS-100 ja BS-60, huoltosopimus, Caverion Oy (ent. YIT Safetytec Oy)
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Caverion Suomi Oy

Philips Bucky Diagnost CS, röntgenosaston luukuvaus, RMK
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Oriola Finland Oy

Puitesopimus sähkötyöt, maalaustyöt, Riihimäen yksikkö, Consti Talotekniikka Oy
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut

Consti Talotekniikka Oy

Puitesopimus vuosikorjaustöistä, maalaustyöt, Hämeenlinnan Terveyspalvelut, Japira-Rakennuspalvelu Oy
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Japira-Rakennuspalvelu Oy

Puitesopimus vuosikorjaustöistä, maalaustyöt, Riihimäen yksikkö, Japira-Rakennuspalvelu Oy
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut

Japira-Rakennuspalvelu Oy

Puitesopimus vuosikorjaustöistä, putkityöt, Riihimäen yksikkö, Consti Talotekniikka Oy
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Consti Talotekniikka Oy

Puitesopimus vuosikorjaustöistä, rakennustekniset työt, Hämeenlinnan Terveyspalvelut, Japira-Rakennuspalvelu Oy
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Japira-Rakennuspalvelu Oy

Puitesopimus vuosikorjaustöistä, rakennustekniset työt, Riihimäen yksikkö, Rakennustoimisto Taitoneliö Oy
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Rakennustoimisto Taitoneliö Oy

Puitesopimus vuosikorjaustöistä, sähkötyöt, Hämeenlinnan Terveyspalvelut, Are Oy
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Are Oy

Puristimien ja nostolaitteiden määräaikasihuoltosopimus, HABA Group Oy
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Habagroup Oy

Putkipostijärjestelmän huoltosopimus, TT - MEDIBOT 2000 NW 1000, Teho-Tekniikka Oy
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Teho-Tekniikka Oy

Ravintokeskuksen biojärjestelmän vuosihuoltosopimus, Ecosir Group Oy
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Ecosir Group Oy

REV 1, Eurotec RO B1-2 + vedenpehmentimien huoltosopimus, Hyxo Oy
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Hyxo Oy

Sopimus dialyysiyksikön dialyysivesijärjestelmän huollosta, Baxter Oy
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Baxter Oy

Sopimus jätehuoltolaitteiden kunnossapidosta, Europress Group Oy
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Europress Group Oy

Sopimus piha- ja liikennealueiden hoidosta, HML- ja RMK-yksikkö, Hakuko Oy
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Hakuko Oy

Sopimus, ServiFlex-sopimus, HML-yksikkö Caverion Suomi Oy
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Caverion Suomi Oy

Sopimus, ServiFlex-sopimus, RMK-yksikkö Caverion Suomi Oy
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Caverion Suomi Oy

Sopimus, WEG jätehuoltolaitteiden vuokraus, WEG - Oy Wise Engineering Group Ltd
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut WEG - Oy Wise Engineering Group Ltd
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Suunnittelusopimus, LVI-suunnittelusopimus HML-yksikkö LVI-Suunnittelu Hannu Lehtinen Oy
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut LVI-suunnittelu Hannu Lehtinen Oy

Sähköisen pelastussuunnitelman hankintasopimus, Granlund Oy
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Granlund Oy

Tietokonetomografialaitteen huoltosopimus, Siemens Healthcare Oy
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Siemens Healthcare Oy

Tietokonetomografialaitteen huoltosopimus, Toshiba Aquillon
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Tromp Medical Oy

Tietokonetomografialaitteisto Philips Brilliance 64 s/n 95539, RMK, Mediq Suomi Oy
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Mediq Suomi Oy

Ylläpitohuoltosopimus Magneettikuvauslaitteisto Magnetom Skyra#45655 MRI, Siemens Healthcare Oy
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Siemens Healthcare Oy

Ylläpitohuoltosopimus, Siemens Performance TOP, koskien laitteistoa Siemens Somatom Definition AS+,
sopimusnumero CT_20853_18/27.08.2018, Siemens Healthcare Oy

OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut

Siemens Healthcare Oy

Ylläpitosopimus, UPS katkottoman sähkön syöttölaitesopimus
OSTO Huolto- ja
kunnossapitopalvelut Eaton Power Quality Oy

Puitesopimus, Granlund Häme Oy, Talonrakennuksen suunnittelupalvelut, Osakokonaisuus 5: Sähkösuunnittelu / Kanta-
Häme, Sarastia Oy:n yhteishankinta OSTO Kiinteistöhuollon palvelut Granlund Häme Oy Sarastia Oy

31.1.2025

Puitesopimus, Insinööritoimisto JH-Suunnittelu Oy, Talonrakennuksen suunnittelupalvelut, Osakokonaisuus 5:
Sähkösuunnittelu / Kanta-Häme, Sarastia Oy:n yhteishankinta OSTO Kiinteistöhuollon palvelut Insinööritoimisto JH-Suunnittelu Oy Sarastia Oy

31.1.2025

Puitesopimus, Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy, Talonrakennuksen suunnittelupalvelut, Osakokonaisuus 5:
Sähkösuunnittelu / Kanta-Häme, Sarastia Oy:n yhteishankinta OSTO Kiinteistöhuollon palvelut Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy Sarastia Oy

31.1.2025

Puitesopimus, Rejlers Finland Oy, Talonrakennuksen suunnittelupalvelut, Osakokonaisuus 5: Sähkösuunnittelu / Kanta-
Häme, Sarastia Oy:n yhteishankinta OSTO Kiinteistöhuollon palvelut Rejlers Finland Oy Sarastia Oy

31.1.2025

Puitesopimus, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy (nykyinen FCG Finnish Consulting Group Oy), Yhdyskuntatekniikan
konsultointipalvelut-puitejärjestely, Sarastia Oy:n yhteishankinta, sopimuskausi 23.10.2019-22.10.2023 OSTO Konsultointipalvelut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Sarastia Oy

22.10.2021

Puitesopimus, Sitowise Oy, Yhdyskuntatekniikan konsultointipalvelut-puitejärjestely, Sarastia Oy:n yhteishankinta,
sopimuskausi 23.10.2019-22.10.2023 OSTO Konsultointipalvelut Sitowise Oy Sarastia Oy

22.10.2021

Sopimus rakennuttajakonsultin asiantuntijapalveluista Kanta-Hämeen sairaan-hoitopiirin keskussairaalan
rakennusprojektissa, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy OSTO Konsultointipalvelut Rakennuttajatoimisto HTJ Oy

31.12.2020

Arvopaperikuljetussopimus ja rahahuoltosopimus (OP), Riihimäki, G4S Cash Solu ons Oy
OSTO Kuljetus- ja
liikennöintisopimukset

G4S Cash Solutions Oy (nyk. Avarn Cash Solutions Oy

Arvopaperikuljetussopimus ja rahahuoltosopimus, G4S Cash Solutions Oy, muutos OP:n rahahuoltosopimukseen,
vaihtorahapalvelu

OSTO Kuljetus- ja
liikennöintisopimukset G4S Cash Solutions Oy (nyk. Avarn Cash Solutions Oy

Jätehuoltopalvelut, HML- ja RMK-yksiköt, Lassila & Tikanoja Oyj
OSTO Kuljetus- ja
liikennöintisopimukset Lassila & Tikanoja Oyj

Keltainen Kuljetus sopimuspalvelut, Itella Oy (Suomen Posti Oy)
OSTO Kuljetus- ja
liikennöintisopimukset Posti Oy

Posti: Palvelusopimus, pääsopimus 13500/2
OSTO Kuljetus- ja
liikennöintisopimukset Posti Oy

Posti: Tiedotuspalvelusopimus
OSTO Kuljetus- ja
liikennöintisopimukset Posti Oy

Posti: Vastauslähetys
OSTO Kuljetus- ja
liikennöintisopimukset Posti Oy

Postipalvelusopimus: Postikuorisopimus
OSTO Kuljetus- ja
liikennöintisopimukset Posti Oy

Postipalvelusopimus: Postimaksu maksettu (PMM) -lähetykset, kotimaan kirje ja ulkomaan kirje- ja pakettiliikenne
OSTO Kuljetus- ja
liikennöintisopimukset Posti Oy
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Sopimus laskutusasiakkuudesta, Wal -matkaliput, Hämeenlinnan kaupungin joukkoliikenne
OSTO Kuljetus- ja
liikennöintisopimukset Hämeenlinnan kaupunki

Tuotesopimus, tavarankuljetuspalvelut, Itella Oy (Posti Oy)
OSTO Kuljetus- ja
liikennöintisopimukset Posti Oy

Palvelusopimus tutkimusprojekteihin liittyvistä ja muista erityispalveluista, Fimlab Laboratoriot Oy OSTO Laboratoriopalvelut Fimlab Laboratoriot Oy

Puitesopimus laboratoriopalveluista ja niihin liittyvien oheispalveluiden toimittamisesta, Fimlab Laboratoriot Oy OSTO Laboratoriopalvelut Fimlab Laboratoriot Oy

Sopimus Vasectomian jälkeisistä siemennestenäytteistä, Mehiläinen Oy OSTO Laboratoriopalvelut Mehiläinen Hämeenlinna

Hankintasopimus, tekoniveltuotteiden hankinta, Zimmer Biomet Finland Oy (ent. Zimmer Finland Oy) OSTO Lääkehuoltopalvelut
Tuomi Logistiikka Oy Zimmer Biomet Finland Oy (ent. Zimmer

Finland Oy)

Sopimus, EEG-, EKG- ja EMG-elektrodit hankinta, Cardinal Health Finland Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Cardinal Health Finland Oy

Fimlab Laboratoriot Oy, yhteishankinta, vierilaitehankinta, mukana Tuomi- Logistiikka Oy ja Kanta Logistiikka Oy,
Hankintasopimus Salofa Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Salofa Oy Tuomi Logistiikka Oy

31.12.2025

Hankintasopimus,  Hoitotarvike- ja elvytysvaunut, Avoline Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Avoline Oy

30.6.2021

Hankintasopimus,  tekoniveltuotteiden hankinta, Johnsson & Johnsson OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Johnsson & Johnsson

Hankintasopimus, Abena Finland Oy, Erva-puitejärjestely Tuomi-Logistiikan kautta, tehdaspuhtaat suojakäsineet, ajalla
01.05.2017 - 30.04.2020, jonka jälkeen toistaiseksi voimassaolevana OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Abena Finland OY Tuomi Logistiikka Oy

Hankintasopimus, Alipainehoitolaitteiden hankinta, Mediq Suomi Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Mediq Suomi Oy Tuomi Logistiikka Oy

20.9.2022

Hankintasopimus, Alipaineimuhoitolaitteet, Smith & Nephew Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Smith & Nephew Oy Tuomi Logistiikka Oy

20.9.2022

Hankintasopimus, Asumisen apuvälineet, Camp Scandinavia Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Camp Scandinavia Oy

30.9.2023

Hankintasopimus, Asumisen apuvälineet, Haltija Group oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Haltija Group Oy Tuomi Logistiikka Oy

30.9.2023

Hankintasopimus, Asumisen apuvälineet, Lojer Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Lojer Oy Tuomi Logistiikka Oy

30.9.2023

Hankintasopimus, Asumisen apuvälineet, MediMattress Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet MediMattress Oy Tuomi Logistiikka Oy

30.9.2023

Hankintasopimus, Asumisen apuvälineet, Mediq Suomi Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Mediq Suomi Oy Tuomi Logistiikka Oy

30.9.2023

Hankintasopimus, Asumisen apuvälineet, Palveluosakeyhtiö Metsäpolku OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Palveluosakeyhtiö Metsäpolku Tuomi Logistiikka Oy

30.9.2023

Hankintasopimus, Asumisen apuvälineet, Respecta Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Respecta Oy Tuomi Logistiikka Oy

30.9.2023

Hankintasopimus, Asumisen apuvälineet, Tukimet Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Tukimet Oy

30.9.2023

Hankintasopimus, Avannehoitotarvikkeet ja suolihuuhtelu- ja suolenhallintalaitteet, Coloplast Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Coloplast Oy

31.10.2024

Hankintasopimus, Avannehoitotarvikkeiden ja suolihuuhtelu- ja suolenhallintalaitteiden hankinta, Haltija Group Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Haltija Group Oy

31.10.2024

Hankintasopimus, Desinfioivien huuhtelulaitteiden hankita, Miele Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Miele Oy Tuomi Logistiikka Oy

31.1.2022

Valtuusto 03.05.2022 § 14 Liite 2



Hankintasopimus, Dialyysihoitojen tarvikkeet, B. Braun Medical Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet B. Braun Medical Oy Tuomi Logistiikka Oy

Hankintasopimus, Dialyysihoitojen tarvikkeet, Baxter Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Baxter Oy Tuomi Logistiikka Oy

Hankintasopimus, Dialyysihoitojen tarvikkeet, Carbonex Oy Ab OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Carbonex Oy Ab Tuomi Logistiikka Oy

Hankintasopimus, Dialyysihoitojen tarvikkeet, Fresenius Medical Care Suomi Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Fresenius Medical Care Suomi Oy Tuomi Logistiikka Oy

Hankintasopimus, Dialyysihoitojen tarvikkeet, OneMed Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet OneMed Oy Tuomi Logistiikka Oy

Hankintasopimus, Diatermia- ja savuimulaitteet, Berner Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Berner Oy Tuomi Logistiikka Oy

13.10.2021

Hankintasopimus, Hammas- ja oikomishoidon tarveaineiden ja tarvikkeiden hankinta, Hammasväline Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Hammasväline Oy

31.1.2021

Hankintasopimus, Hammas- ja oikomishoidon tarveaineiden ja tarvikkeiden hankinta, Ortomat Herpola Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet
Tuomi Logistiikka Oy

Ortomat Herpola Oy

31.1.2021

Hankintasopimus, Hammas- ja oikomishoidon tarveaineiden ja tarvikkeiden hankinta, Plandent Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Plandent Oy

31.1.2021

Hankintasopimus, Hammas- ja oikomishoidon tarveaineiden ja tarvikkeiden hankinta, Unident Oy (ent. Dental -Systems
Oy) OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Unident Oy (ent. Dental -Systems Oy)

31.1.2021

Hankintasopimus, Hammas- ja oikomishoidon tarveaineiden ja tarvikkeiden hankinta, Unident Oy (ent. Digital Dental
Care Oy) OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Unident Oy (ent. Digital Dental Care Oy)

31.1.2021

Hankintasopimus, Hoitotarvike- ja elvytysvaunut, OneMed Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy OneMed Oy

30.6.2021

Hankintasopimus, imulaitteiden tarvikkeiden, dreenien ja asennusettien hankita, B. Braun Medical Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy B. Braun Medical Oy

Hankintasopimus, Imulaitteiden tarvikkeiden, dreenien ja asennusettien hankita, Berner Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Berner Oy

Hankintasopimus, imulaitteiden tarvikkeiden, dreenien ja asennusettien hankita, Cardinal Health Finland Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Cardinal Health Finland Oy

Hankintasopimus, imulaitteiden tarvikkeiden, dreenien ja asennusettien hankita, ConvaTec Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy ConvaTec Oy

Hankintasopimus, imulaitteiden tarvikkeiden, dreenien ja asennusettien hankita, Grex Medical Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Grex Medical Oy

Hankintasopimus, imulaitteiden tarvikkeiden, dreenien ja asennusettien hankita, Mediplast Fenno Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy
Mediplast Fenno Oy

Hankintasopimus, Imulaitteiden tarvikkeiden, dreenien ja asennusettien hankita, Mediq Suomi Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy
Mediq Suomi Oy

Hankintasopimus, Imulaitteiden tarvikkeiden, dreenien ja asennusettien hankita, Oy Fluorplast Ab OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Oy Fluorplast Ab

Hankintasopimus, Imulaitteiden tarvikkeiden, dreenien ja asennusettien hankita, Serres Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Serres Oy

Hankintasopimus, Imulaitteiden tarvikkeiden, dreenien ja asennusettien hankita, Steripolar Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Steripolar Oy

Hankintasopimus, Infuusio- ja ruiskupumput sekä niiden tarvikkeet, B. Braun Medical Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy B. Braun Medical Oy

30.6.2021

Hankintasopimus, Infuusio- ja ruiskupumput sekä niiden tarvikkeet, Fresenius Kabi Ab, sivuliike Suomessa OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Fresenius Kabi Ab, sivuliike Suomessa

30.6.2021
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Hankintasopimus, Inkontinenssituotteiden hankinta, Oy Essity Finland Ab OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Oy Essity Finland Ab

Hankintasopimus, Kivunhoitopumput (PCA-pumput) ja niiden tarvikkeet, Steripolar Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Steripolar Oy

31.10.2021

Hankintasopimus, Kotihoidon hengitysapulaitteet ja tarvikkeet, Philips Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Philips Oy

Hankintasopimus, Kotihoidon hengitysapulaitteet ja tarvikkeet, ResMed Finland Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy ResMed Finland Oy

Hankintasopimus, Kotihoidon hengitysapulaitteiden (automaattisäätöiset CPAP-laitteet ja Respiraattorit) hankita,
ResMed Finland Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy ResMed Finland Oy

Hankintasopimus, Kotihoidon Kotihoidon hengitysapulaitteet, kaksoispaineventilaattorit, ResMed Finland Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet ResMed Finland Oy Tuomi Logistiikka Oy

Hankintasopimus, Kudosfuusiotuotteiston hankinta, BD10003 / KUDOSFUUSIOINSTRUMENTTI KK/2:
ULTRAÄÄNIENERGIA, Janssen-Cilag Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Janssen-Cilag Oy Tuomi Logistiikka Oy

Hankintasopimus, Kudosfuusiotuotteiston hankinta, BD15001 / KUDOSFUUSIOINSTRUMENTTI KK /1:
BIPOLAARIDIATERMIA BD10003 / KUDOSFUUSIOINSTRUMENTTI KK/3: ULTRAÄÄNI, JOHDOTON INSTRUMENTAATIO,
Medtronic Finland Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Medtronic Finland Oy Tuomi Logistiikka Oy

Hankintasopimus, Kudosfuusiotuotteiston hankinta, BD15001/Kudusfuusioinstrumentti KK/1: Bipolaaridiatermia,
B.Braun Medical Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet B. Braun Medical Oy Tuomi Logistiikka Oy

Hankintasopimus, Kudosfuusiotuotteiston hankinta, KUDOSFUUSIOINSTRUMENTTI KK/4: BIPOLAARIDIATERMIAN JA
ULTRAÄÄNEN YHDISTELMÄ, NS. HYBRIDILAITTEIDEN INSTRUMENTAATIO, Olympus Finland Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Olympus Finland Oy Tuomi Logistiikka Oy

Hankintasopimus, Kuulokojeet, kuulokojeiden tarvikkeet ja lisälaitteet, Audmet Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Audmet Oy

30.4.2023

Hankintasopimus, Kuulokojeet, kuulokojeiden tarvikkeet ja lisälaitteet, GN Hearing Finland Oy/Ab OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy GN Hearing Finland Oy/Ab

30.4.2023

Hankintasopimus, Kuulokojeet, kuulokojeiden tarvikkeet ja lisälaitteet, Kuulotekniikka Hakala Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Kuulotekniikka Hakala Oy

30.4.2023

Hankintasopimus, Kuulokojeet, kuulokojeiden tarvikkeet ja lisälaitteet, Sonova Finland Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy
Sonova Finland Oy

30.4.2023

Hankintasopimus, Kuulokojeet, kuulokojeiden tarvikkeet ja lisälaitteet, Widex Akustik Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Widex Akustik Oy

30.4.2023

Hankintasopimus, Mediq Suomi Oy, Erva-puitejärjestely Tuomi-Logistiikan kautta, sähköimulaitteet, ajalla 01.08.2019 -
31.07.2021 + 2 v optio OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Mediq Suomi Oy

31.7.2021

Hankintasopimus, Mediq Suomi Oy, Erva-puitejärjestely Tuomi-Logistiikan kautta, tehdaspuhtaat suojakäsineet, ajalla
01.05.2017 - 30.04.2020, jonka jälkeen toistaiseksi voimassaolevana OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Mediq Suomi Oy Tuomi Logistiikka Oy

Hankintasopimus, Natiivikuvauslaitteet, Tromp Medical Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tromp Medical Oy

30.11.2027

Hankintasopimus, Ortopedian ja traumatologian tarvikkeet sekä implantit, Arthrex Finland Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Arthrex Finland Oy Tuomi Logistiikka Oy

31.10.2024

Hankintasopimus, Ortopedian ja traumatologian tarvikkeet sekä implantit, Arthrone Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Arthrone Oy Tuomi Logistiikka Oy

31.10.2024

Hankintasopimus, Ortopedian ja traumatologian tarvikkeet sekä implantit, Berner Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Berner Oy Tuomi Logistiikka Oy

31.10.2024

Hankintasopimus, Ortopedian ja traumatologian tarvikkeet sekä implantit, Bonalive Biomaterials Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Bonalive Biomaterials Oy Tuomi Logistiikka Oy

31.10.2024

Hankintasopimus, Ortopedian ja traumatologian tarvikkeet sekä implantit, Heraeus Medical GmbH OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Heraeus Medical GmbH Tuomi Logistiikka Oy

31.10.2024

Hankintasopimus, Ortopedian ja traumatologian tarvikkeet sekä implantit, Janssen-Cilag Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Janssen-Cilag Oy Tuomi Logistiikka Oy

31.10.2024
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Hankintasopimus, Ortopedian ja traumatologian tarvikkeet sekä implantit, Medtronic Finland Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Medtronic Finland Oy

31.10.2024

Hankintasopimus, Ortopedian ja traumatologian tarvikkeet sekä implantit, Osteo-Tech Ab OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Osteo-Tech Ab Tuomi Logistiikka Oy

31.10.2024

Hankintasopimus, Ortopedian ja traumatologian tarvikkeet sekä implantit, Smith & Nephew Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Smith & Nephew Oy Tuomi Logistiikka Oy

31.10.2024

Hankintasopimus, Ortopedian ja traumatologian tarvikkeet sekä implantit, Stryker AB, Finland - sivuliike Suomessa OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Stryker AB, Finland - sivuliike Suomessa Tuomi Logistiikka Oy

31.10.2024

Hankintasopimus, Ortopedian ja traumatologian tarvikkeet sekä implantit, Zimmer Biomet Finland Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Zimmer Biomet Finland Oy Tuomi Logistiikka Oy

31.10.2024

Hankintasopimus, Painehaavapatjojen ja istuintyynyjen hankinta,  muotoillut istuintyynyt ja ilmatäytteiset
painehaavaistuintyynyt (ei moottoroidut), Respecta Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Respecta Oy

Hankintasopimus, Painehaavapatjojen ja istuintyynyjen hankinta, dynaamiset painehaavapatjat,  ICF Group Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy ICF Group Oy

Hankintasopimus, Painehaavapatjojen ja istuintyynyjen hankinta, ei moottoroidut painehaavapatjat, Recticel Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy
Recticel Oy

Hankintasopimus, Painehaavapatjojen ja istuintyynyjen hankinta, geelitäytteiset painehaavaistuintyynyt, Haltija Group
Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Haltija Group Oy

Hankintasopimus, Painehaavapatjojen ja istuintyynyjen hankinta, kennorakenteiset painehaavaistuintyynyt, Camp
Scandinavia Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Camp Scandinavia Oy Tuomi Logistiikka Oy

Camp Scandinavia Oy / Camp
Mobility

Hankintasopimus, Painehaavapatjojen ja istuintyynyjen hankinta, minimipainepatjat, MediMattress Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy MediMattress Oy

Hankintasopimus, Painehaavapatjojen ja istuintyynyjen hankinta, viskoelastiset painehaavaistuintyynyt, Mekalasi Oy
(ent. Mediteam Oy) OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Mekalasi Oy (ent. Mediteam Oy)

Hankintasopimus, Sairaalasängyt, yöpöydät, tutkimuspöydät ja paarit, Lojer Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Lojer Oy

28.2.2021

Hankintasopimus, Sähköisten liikkumisen apuvälineiden hankinta, Algol Trehab Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Algol Trehab Oy

14.6.2023

Hankintasopimus, Sähköisten liikkumisen apuvälineiden hankinta, Camp Skandinavia Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Camp Scandinavia Oy

14.6.2023

Hankintasopimus, Sähköisten liikkumisen apuvälineiden hankinta, Haltija Group Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Haltija Group Oy

14.6.2023

Hankintasopimus, Sähköisten liikkumisen apuvälineiden hankinta, Respecta Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Respecta Oy

14.6.2023

Hankintasopimus, Särmäis- ja lääkejäteastioiden hankita, Berner Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Berner Oy

Hankintasopimus, Särmäis- ja lääkejäteastioiden hankita, Mekalasi Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Mekalasi Oy

Hankintasopimus, Särmäis- ja lääkejäteastioiden hankita, Pakkaus Piippo Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Pakkaus Piippo Oy

Hankintasopimus, Särmäis- ja lääkejäteastioiden hankita, Sarstedt Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Sarstedt Oy

Hankintasopimus, tekoniveltuo eiden hankinta, Link Finland Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy LINK Finland Oy

Hankintasopimus, tekoniveltuotteiden hankinta, Stryker AB Finland OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Stryker AB Finland

Hankintasopimus, Walki Medical Oy, Erva-puitejärjestely Tuomi-Logistiikan kautta, tehdaspuhtaat suojakäsineet, ajalla
01.05.2017 - 30.04.2020, jonka jälkeen toistaiseksi voimassaolevana OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Walki Medical Oy Tuomi Logistiikka Oy
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Hankintasopimus/osa 1, Leikkaustekstiilien ja -pakkausten hankinta,  Strycker AB OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Stryker AB Tuomi Logistiikka Oy

31.1.2021

Hankintasopimus/osa 1, Leikkaustekstiilien ja -pakkausten hankinta, Abena Finland Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Abena Finland Oy

31.1.2021

Hankintasopimus/osa 1, Leikkaustekstiilien ja -pakkausten hankinta, ConvaTec Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy ConvaTec Oy

31.1.2021

Hankintasopimus/osa 1, Leikkaustekstiilien ja -pakkausten hankinta, Mölnlycke Health Care Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Mölnlycke Health Care Oy

31.1.2021

Hankintasopimus/osa 1, Leikkaustekstiilien ja -pakkausten hankinta, OneMed Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet OneMed Oy Tuomi Logistiikka Oy

31.1.2021

Hankintasopimus/osa 1, Leikkaustekstiilien ja -pakkausten hankinta, Suomen 3M Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet
Suomen 3M Oy

Tuomi Logistiikka Oy

31.1.2021

Hankintasopimus/osa 2, Leikkaustekstiilien ja -pakkausten hankinta, Abena Finland Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Abena Finland Oy

31.1.2021

Hankintasopimus/osa 2, Leikkaustekstiilien ja -pakkausten hankinta, Mediplast Fenno Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Mediplast Fenno Oy

31.1.2021

Hankintasopimus/osa 2, Leikkaustekstiilien ja -pakkausten hankinta, Mediq Suomi Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Mediq Suomi Oy

31.1.2021

Hankintasopimus/osa 2, Leikkaustekstiilien ja -pakkausten hankinta, Mölnlycke Health Care Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Mölnlycke Health Care Oy Tuomi Logistiikka Oy

31.1.2021

Hankintasopimus/osa 2, Leikkaustekstiilien ja -pakkausten hankinta, OneMed Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet OneMed Oy Tuomi Logistiikka Oy

31.1.2021

Henkilönostimien, varaosien sekä nostoliinojen hankintasopimus, Camp Scandinavia Oy/Camp Mobility OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet
Camp Scandinavia Oy/Camp Mobility

14.11.2022

Lääkkeelliset-, laboratorio- ja teolliset kaasut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Erva-yhteishankinta / 234282 OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Oy Aga Ab Tuomi Logistiikka Oy

31.12.2022

Mekaaniset alaraajaproteesit, Erva-yhteishankinta, Tuomi-Logistiikan kautta, Hankintasopimus, ICF Protech Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy ICF PROTECH OY

29.12.2023

Mekaaniset alaraajaproteesit, Erva-yhteishankinta, Tuomi-Logistiikan kautta, Hankintasopimus, Respecta Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Respecta Oy

29.12.2023

Sopimus leikkaus -ja toimenpideosaston C-kaarien hankinnasta, GE Healthcare Finland Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet GE Healthcare Finland Oy

Sopimus välinehuollon instrumenttien optimoinnista, B. Braun Medical Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet B. Braun Medical Oy

31.12.2024

Sopimus, Avannehoitotarvikkeet ja suolihuuhtelu- ja suolenhallintalaitteet, B. Braun Medical Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet B. Braun Medical Oy Tuomi Logistiikka Oy

31.10.2024

Sopimus, Avannehoitotarvikkeet ja suolihuuhtelu- ja suolenhallintalaitteet, ConvaTec Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy ConvaTec Oy

31.10.2024

Sopimus, Avannehoitotarvikkeet ja suolihuuhtelu- ja suolenhallintalaitteet, Dansac and Hollister Inc. OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Dansac and Hollister Scandinavia Inc., Suomen sivuliike Tuomi Logistiikka Oy

31.10.2024

Sopimus, Avannehoitotarvikkeet ja suolihuuhtelu- ja suolenhallintalaitteet, Dentsply IH Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Dentsply IH Oy

31.10.2024

Sopimus, Avannehoitotarvikkeet ja suolihuuhtelu- ja suolenhallintalaitteet, Medfanet Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Medfanet Oy

31.10.2024

Sopimus, Avannehoitotarvikkeet ja suolihuuhtelu- ja suolenhallintalaitteet, OneMed Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet OneMed Oy Tuomi Logistiikka Oy

31.10.2024

Sopimus, Avannehoitotarvikkeet ja suolihuuhtelu- ja suolenhallintalaitteet, Steripolar Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Steripolar Oy

31.10.2024
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Sopimus, Diatermia- ja savuimulaitteet, Endomed Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Endomed Oy Tuomi Logistiikka Oy

13.10.2021

Sopimus, EEG-, EKG- ja EMG-elektrodit hankinta, Ambu A/S, filial i Finland OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Ambu A/S, filial i Finland Tuomi Logistiikka Oy

Sopimus, EEG-, EKG- ja EMG-elektrodit hankinta, Clinilab Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tuomi Logistiikka Oy Clinilab Oy

Sopimus, EEG-, EKG- ja EMG-elektrodit hankinta, Medidyne Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Medidyne Oy Tuomi Logistiikka Oy

Sopimus, EEG-, EKG- ja EMG-elektrodit hankinta, Suomen 3M Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Suomen 3M Oy Tuomi Logistiikka Oy

Sähköisesti kokoontaitettavan hoitosängyn, varaosien sekä nousutuen ja kohottautumistelineen hankintasopimus,
Lojer Oy OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Lojer Oy

14.11.2022

Urologian ja uro-gynekologian tarvikkeet 15.8.2020-14.8.2023, B. Braun Medical Oy, Tuomi Logistiikka Oy:n
toimitusjohtajan hankintapäätös 26.6.2020, Erva-puitejärjestely Tuomi-Logistiikan kautta OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet B. Braun Medical Oy Tuomi Logistiikka Oy

14.8.2023

Urologian ja uro-gynekologian tarvikkeet 15.8.2020-14.8.2023, Cook Medical Finland Oy, Tuomi Logistiikka Oy:n
toimitusjohtajan hankintapäätös 26.6.2020, Erva-puitejärjestely Tuomi-Logistiikan kautta OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Cook Medical Finland Oy Tuomi Logistiikka Oy

14.8.2023

Urologian ja uro-gynekologian tarvikkeet 15.8.2020-14.8.2023, Dentsply IH Oy, Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtajan
hankintapäätös 26.6.2020, Erva-puitejärjestely Tuomi-Logistiikan kautta OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Dentsply IH Oy Tuomi Logistiikka Oy

14.8.2023

Urologian ja uro-gynekologian tarvikkeet 15.8.2020-14.8.2023, Endomed Oy, Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtajan
hankintapäätös 26.6.2020, Erva-puitejärjestely Tuomi-Logistiikan kautta OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Endomed Oy Tuomi Logistiikka Oy

14.8.2023

Urologian ja uro-gynekologian tarvikkeet 15.8.2020-14.8.2023, FINE Medical Finland Oy, Tuomi Logistiikka Oy:n
toimitusjohtajan hankintapäätös 26.6.2020, Erva-puitejärjestely Tuomi-Logistiikan kautta OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet FINE Medical Finland Oy Tuomi Logistiikka Oy

14.8.2023

Urologian ja uro-gynekologian tarvikkeet 15.8.2020-14.8.2023, Mediq Suomi Oy, Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtajan
hankintapäätös 26.6.2020, Erva-puitejärjestely Tuomi-Logistiikan kautta OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Mediq Suomi Oy Tuomi Logistiikka Oy

14.8.2023

Urologian ja uro-gynekologian tarvikkeet 15.8.2020-14.8.2023, MEQnordic A/S, Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtajan
hankintapäätös 26.6.2020, Erva-puitejärjestely Tuomi-Logistiikan kautta OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet MEQnordic A/S Tuomi Logistiikka Oy

14.8.2023

Urologian ja uro-gynekologian tarvikkeet 15.8.2020-14.8.2023, Olympus Finland Oy, Tuomi Logistiikka Oy:n
toimitusjohtajan hankintapäätös 26.6.2020, Erva-puitejärjestely Tuomi-Logistiikan kautta OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Olympus Finland Oy Tuomi Logistiikka Oy

14.8.2023

Urologian ja uro-gynekologian tarvikkeet 15.8.2020-14.8.2023, OneMed Oy, Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtajan
hankintapäätös 26.6.2020, Erva-puitejärjestely Tuomi-Logistiikan kautta OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet OneMed Oy Tuomi Logistiikka Oy

14.8.2023

Urologian ja uro-gynekologian tarvikkeet 15.8.2020-14.8.2023, Upviser Oy, Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtajan
hankintapäätös 26.6.2020, Erva-puitejärjestely Tuomi-Logistiikan kautta OSTO Lääkkeet ja hoitotarvikkeet UpViser Oy Tuomi Logistiikka Oy

14.8.2023

Coronaria Radiologipalvelu Oy, Erikoislääkäripalvelujen palvelusopimus 2020-2022 OSTO Lääkäripalvelut Coronaria Radiologipalvelu Oy

28.5.2022

Erikoislääkäripalvelujen puitesopimus, Coronaria Erikoissairaanhoito Oy OSTO Lääkäripalvelut Coronaria Erikoissairaanhoito Oy

22.1.2022

Erikoislääkäripalvelujen puitesopimus, Medimatkat Oy OSTO Lääkäripalvelut Medimatkat Oy

20.1.2022

Erikoislääkäripalvelujen puitesopimus, Mehiläinen Oy OSTO Lääkäripalvelut Mehiläinen Oy

26.1.2022

Erikoislääkäripalvelujen puitesopimus, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy OSTO Lääkäripalvelut
Mehiläinen Terveyspalvelut Oy

22.1.2022

Erikoislääkäripalvelujen puitesopimus, Psykiatrikonsultaatiot Hilla Oy OSTO Lääkäripalvelut  Psykiatrikonsultaatiot Hilla Oy

21.1.2022

Erikoislääkäripalvelujen puitesopimus, Sanmed Oy OSTO Lääkäripalvelut Sanmed Oy

22.1.2022

Erikoislääkäripalvelujen puitesopimus, Solutos Oy OSTO Lääkäripalvelut
Solutos Oy

28.1.2022
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Erikoislääkäripalvelujen puitesopimus, Terveystalo Julkiset Palvelut Oy OSTO Lääkäripalvelut
Terveystalo Julkiset Palvelut Oy

26.2.2022

Kl fysiologian konsultaatiosopimus, Virpi Tunninen, sairaalafyysikko, sh palv ta, 181113 - toistaiseksi OSTO Lääkäripalvelut Virpi Tunninen

Käsikirurgisten konsultaatiopalvelujen ostaminen, JLI Käsikirurgipalvelut, Oy Nappe Ab, Joakim Lindfors, oper. ta,
1.2.2018 alkaen OSTO Lääkäripalvelut

Nappe Oy Ab

Neuroradiologian konsultaatiopalvelut Antti Brander, Erikoislääkäripalvelujen palvelusopimus 2020-2022 OSTO Lääkäripalvelut Neuroradiologian konsultaatiopalvelut Antti Brander

25.5.2022

Puitesopimus virka-ajan ulkopuolisista EEG-tutkimusten analysoinnista ja lausunnoista, Neurotest Tampere Oy OSTO Lääkäripalvelut
Neurotest Tampere Oy

31.12.2019

Radiology Diagnostics MH Oy (ent.Kanta-Hämeen Diagnostiikkapalvelu / Elements Imaging Oy), erikoislääkäripalvelujen
palvelusopimus 2020-2022 OSTO Lääkäripalvelut Radiology Diagnostics MH Oy

18.5.2022

Sopimus KHSHP:n ja Tays Sydänkeskus Oy:n välillä koskien kardiologian ja sydän- ja rintaelinkirurgian palvelujen
hankintaa OSTO Lääkäripalvelut Sydänsairaala

Suomen Radiologikeskus Oy, Erikoislääkäripalvelujen palvelusopimus 2020-2022 OSTO Lääkäripalvelut Suomen Radioiogikeskus Oy

25.5.2022

Suomen Radiologikeskus Oy, Mammografian lääkäripalvelujen palvelusopimus 2020-2022 OSTO Lääkäripalvelut Suomen Radiologikeskus Oy

11.6.2022

Terveystalo Julkiset palvelut Oy, erikoislääkäripalvelujen palvelusopimus 2020-2022 OSTO Lääkäripalvelut

Terveystalo Julkiset palvelut Oy 26.8.2022

Terveystalo Julkiset palvelut Oy, Mammografian erikoislääkäripalveluiden palvelusopimus 2020-2022 OSTO Lääkäripalvelut

Terveystalo Julkiset palvelut Oy 26.8.2022

Toikka Healthcare Oy, Erikoislääkäripalvelujen palvelusopimus 2020-2022 OSTO Lääkäripalvelut Toikka Healthcare Oy

28.5.2022

Xaram Oy, Erikoislääkäripalvelujen palvelusopimus 2020-2022 OSTO Lääkäripalvelut Xaram Oy

25.5.2022

Yhteistoimintasopimus HUS-kuntayhtymän ja KHSHP välillä lastenneurologisten konsultaatiopalveluiden järjestämisestä OSTO Lääkäripalvelut HUS-kuntayhtymä HYKS Lasten ja Nuorten sairaudet, lastenneurologian linja

Hankintasopimus turvallisuuspalveluiden hankinnasta Hämeenlinnan yksikölle ajalle 1.10.2019-30.9.2022 + optio ajalle
1.10.2022 - 30.9.2023, Securitas Oy OSTO Muut palvelusopimukset Securitas Oy

30.9.2022

Hankintasopimus turvallisuuspalveluiden hankinnasta Riihimäen yksikölle ajalle 1.10..2019-30.9.2022 + optio ajalle
1.10.202-30.9.2023, Securitas Oy OSTO Muut palvelusopimukset Securitas Oy

30.9.2022

Laskutus-, muistutus- ja perintäpalvelusopimus, Lowell Suomi Oy (ent. Lindorff Oy) OSTO Muut palvelusopimukset Lowell Suomi Oy

Lasten hoitoavun hankinta sairaanhoitopiirin henkilöstölle, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin
Kotineuvola Oy OSTO Muut palvelusopimukset

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin Kotineuvola Oy

Logistiikkapalveluiden palvelu- ja yhteistyösopimus Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Tekme Oy:n
välillä (nyk. Kanta Logistiikka Oy) OSTO Muut palvelusopimukset Kanta Logistiikka Oy

Puitesopimus, Katja Noponen Oy:n ammatillisen kuntoutuksen tukipalvelu OSTO Muut palvelusopimukset Katja Noponen Oy

Sarastia Oy, puitesopimus, tulostuspalvelut ja informaatiohallinta (monitoimihallinta) 283324/2020 ja 87931/2019 OSTO Muut palvelusopimukset Hämeenlinnan toimistotarvike (HTT) Sarastia Oy

14.3.2026

Sopimus Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja Riihimäen seudun terveyskeskuskuntayhtymän ravintopalveluiden
hankinnasta, palveluntuottaja Palmia Oy OSTO Muut palvelusopimukset Palmia Oy

Riihimäen seudun terveyskeskuksen
kuntayhtymä

Tuotetoimitussopimus T-Poncho, Telespro Finland Oy OSTO Muut tavaraostot Telespro Oy

Ostopalvelusopimus, psykoterapiapalvelut, T:mi Tiina Mäkelä OSTO Muut terveyspalvelut Tmi: Tiina Mäkelä
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Asiamiessopimus, Veikkauksen rahapelien myyntipaikka, Veikkaus Oy
OSTO Palveluiden osto ja
liikkeenluovutus Veikkaus Oy

Hankintasopimus If Vahinkovakuutus Oyj:n kanssa, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
vahinkovakuutukset ja vakuuttamiseen liittyvät palvelut, Vakuutuspalvelujen hankinta

OSTO Pankkipalvelut ja
vakuutussopimukset If Vahinkovauutus Oyj, Suomen sivuliike

Hankintasopimus, Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia, 2021 alkaen
OSTO Pankkipalvelut ja
vakuutussopimukset Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Johdannaissopimuksia koskeva yleissopimus, Danske Bank, sopimuksen päiväys 12.5.2021
OSTO Pankkipalvelut ja
vakuutussopimukset Danske Bank

Luottosopimus (tililimiitti), 10 000 000,00 euroa, Etelä-Hämeen Osuuspankki
OSTO Pankkipalvelut ja
vakuutussopimukset Etelä-Hämeen Osuuspankki

OP Yrityspankki Oyj:n ja liikkeeseenlaskijan sopimus kuntatodistusten liikkeeseenlaskemisesta Suomen rahamarkkinoille
5.2.2020

OSTO Pankkipalvelut ja
vakuutussopimukset OP Yrityspankki Oyj

Osuuspankki, OP-omaisuudenhoitosopimus, arvopaperisäilytyksen avaus, arvo-osuustilin avaus 1.9.1997
OSTO Pankkipalvelut ja
vakuutussopimukset Etelä-Hämeen Osuuspankki

Sopimus johdannaissopimusten yleisistä ehdoista 4.10.2021, OP Yrityspankki Oyj
OSTO Pankkipalvelut ja
vakuutussopimukset OP Yrityspankki Oyj

Sopimus maksuliikepalveluista 18.6.2013, Maksamisen palvelu (C2B), Veikkaus Oy, Hämeenlinnan seudun Osuuspankki
(nyk. Etelä-Hämeen Osuuspankki)

OSTO Pankkipalvelut ja
vakuutussopimukset Etelä-Hämeen Osuuspankki

Sopimus maksuliikepalveluista, Lindorff Oy:n suoraveloituslinjan avaaminen ja siihen liittyvän tilin käyttöoikeudet
30.4.2010, Hämeenlinnan seudun osuuspankki (OP Etelä-Häme Oy)

OSTO Pankkipalvelut ja
vakuutussopimukset OP Etelä-Häme Oy Lowell Suomi Oy

Sopimus, maksuliikepalvelut, Nordea Bank Oyj
OSTO Pankkipalvelut ja
vakuutussopimukset Nordea Bank Oyj

Tilisopimus - maksuliiketili - FI90 8000 1200 8337 30, Danske Bank
OSTO Pankkipalvelut ja
vakuutussopimukset Danske Bank

TIlisopimus, Handelsbanken 7.5.2013
OSTO Pankkipalvelut ja
vakuutussopimukset Svenska Handelsbanken AB,

Tilisopimus, Hämeenlinnan Osuuspankki, tilinumero 568013-27960, tilinavauspäivä 30.01.1991 (nyk. Etelä-Hämeen
Osuuspankki)

OSTO Pankkipalvelut ja
vakuutussopimukset Etelä-Hämeen Osuuspankki

Toimeksiantosopimus, Rewenda Oy, 22.11.2011, vakuutusedustus, vakuutusmeklarin valtuutus vakuutuksissa ja
vahingonkorvausasioissa

OSTO Pankkipalvelut ja
vakuutussopimukset Rewenda Oy

Hankintasopimus, Liikennepolttonesteet, Sarastia Oy:n (ent. KuntaPro Oy) yhteishankinta, Neste Markkinointi Oy OSTO Poltto- ja voiteluaineet Neste Markkinointi Oy Sarastia Oy

31.7.2020

Urakkasopimus, F1-F2:n vesikaton saneerauksen hankinta, Tampereen Katehuolto Oy
OSTO Rakentamisen palvelut ja
urakat

Tampereen Katehuolto Oy

31.1.2030

Puitesopimus tekstiilihuollon palveluiden tuottamisesta Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy:n ja Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän välillä

OSTO Siivous- ja tekstiilihuollon
palvelut Päijät-Hämeen tekstiilihuolto Oy

Vaihtomattopalvelu, mattojen pesu ja kuljetus, Nykypesu Oy (nyk. Lindström Oy)
OSTO Siivous- ja tekstiilihuollon
palvelut Lindström Oy Nykypesu Oy

C-kaaren hankinta leikkaus- ja toimenpideyksikköön OSTO Tarvikkeet ja tavarat Ziehm Imaging Oy

10.1.2024

Gigantti Oy, Kodinkoneet ja viihde-elektroniikka toimitus- ja asennuspalveluineen, hankinta, Erva-puitejärjestely
Saras a Oy:n kau a, ajalla 16.3.2020 - 15.3.2024 OSTO Tarvikkeet ja tavarat Sarastia Oy Gigantti Oy

15.3.2024

Hankintasopimus, Etra Oy, Erva-puitejärjestely Sarastia Oy:n kautta, teknisen alan pientarvikkeet ja kemikaalit sekä
työkalut, ajalla 09.07.2019 - 08.07.2021 + 2 v optio OSTO Tarvikkeet ja tavarat ETRA Oy Sarastia Oy

8.7.2021

Hankintasopimus, Laboratoriotarvikkeiden hankinta (petrimaljat ja koeputket), Sarstedt Oy, 1.8.2018 alkaen, Erva-
puitejärjestely Tuomi-Logis ikan kau a OSTO Tarvikkeet ja tavarat Sarstedt Oy Tuomi Logistiikka Oy

Hankintasopimus, Liikennemerkit, Sarastia Oy:n yhteishankinta KuntaPro Oy:n (nykyinen Sarastia Oy) kanssa,
Normiopaste Oy OSTO Tarvikkeet ja tavarat Normiopaste Oy Sarastia Oy

28.2.2019
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Hankintasopimus, Sähkötarvikkeet, Sarastia Oy:n yhteishankinta KuntaPro Oy:n (nykyinen Sarastia Oy) kanssa, SLO Oy OSTO Tarvikkeet ja tavarat SLO OY, Hämeenlinnan myyntikonttori Sarastia Oy

30.4.2020

Hankintasopimus, Tekomykiöiden hankinta, JJSV Norden AB, Filial i Finland OSTO Tarvikkeet ja tavarat JJSV Norden AB, filial i Finland Tuomi Logistiikka Oy

Hankintasopimus, Würth Oy, Erva-puitejärjestely Sarastia Oy:n kautta, teknisen alan pientarvikkeet ja -kemikaalit sekä
työkalut, ajalla 09.07.2018 - 08.07.2021 + 2 v optio OSTO Tarvikkeet ja tavarat Würth Oy Sarastia Oy

8.7.2021

Henkilöhygieniatuotteet, hankinta, Erva-puitejärjestely Tuomi- Logistiikan kautta, Hankintasopimus, Abena Finland Oy OSTO Tarvikkeet ja tavarat Tuomi Logistiikka Oy Abena Finland OY

18.12.2023

Henkilöhygieniatuotteet, hankinta, Erva-puitejärjestely Tuomi- Logistiikan kautta, Hankintasopimus, Berner Oy OSTO Tarvikkeet ja tavarat Tuomi Logistiikka Oy Berner Oy

18.12.2023

Henkilöhygieniatuotteet, hankinta, Erva-puitejärjestely Tuomi- Logistiikan kautta, Hankintasopimus, KiiltoClean Oy OSTO Tarvikkeet ja tavarat KiiltoClean Oy Tuomi Logistiikka Oy

18.12.2023

Henkilöhygieniatuotteet, hankinta, Erva-puitejärjestely Tuomi- Logistiikan kautta, Hankintasopimus, Walki Medical Oy OSTO Tarvikkeet ja tavarat Tuomi Logistiikka Oy Walki Medical Oy

18.12.2023

Henkilöhygieniatuo eet, hankinta, Erva-puitejärjestely Tuomi- Logis ikan kau a, Ne ohinnasto, Pamark Business Oy OSTO Tarvikkeet ja tavarat Tuomi Logistiikka Oy Pamark Business Oy

18.12.2023

KuntaPro (nykyinen Sarastia Oy), Kirjavälitys Oy, Kirjaston kirjat, Hankintasopimus no 8.2/2014 OSTO Tarvikkeet ja tavarat Kirjavälitys Oy Sarastia Oy

Lainaussopimus, FIN-LA010, NordicInfu Care AB - Filial Finland, Neurologian pkl, pumppu CronoLecig, AG0354-20 OSTO Tarvikkeet ja tavarat NordicInfu Care

Lainaussopimus, FIN-LA034, NordicInfu Care AB - Filial Finland, Neurologian pkl, pumppu CronoLecig, AG0686.20 OSTO Tarvikkeet ja tavarat NordicInfu Care

Lainaussopimus, FIN-LA035, NordicInfu Care AB - Filial Finland, Neurologian pkl, pumppu CronoLecig, AG0706.20 OSTO Tarvikkeet ja tavarat NordicInfu Care

Lainaussopimus, NordicInfu Care AB, CronoLecig-pumppu, AG0688.20, FIN-LA084 OSTO Tarvikkeet ja tavarat NordicInfu Care

Lainaussopimus, NordicInfu Care AB, CronoLecig-pumppu, AG0891.21, FIN-LA083 OSTO Tarvikkeet ja tavarat NordicInfu Care

Lääkärintakkien toimittaminen vaatevarastoon, Hämeen Tekstiilihuolto Oy (ent. Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy) OSTO Tarvikkeet ja tavarat Hämeen Tekstiilihuolto Oy

Sähköautojen latausasemien hankintasopimus, Puitesopimus KLKH152, Liikennevirta Oy, KL-Kuntahankinnat Oy:n
yhteishankinta OSTO Tarvikkeet ja tavarat Liikennevirta Oy KL-Kuntahankinnat Oy

27.6.2021

TV-Sävel Oy Euronics, Kodinkoneet ja viihde-elektroniikka toimitus- ja asennuspalveluineen, hankinta, Erva-
puitejärjestely Saras a Oy:n kau a, ajalla 16.3.2020 - 15.3.2024 OSTO Tarvikkeet ja tavarat TV-Sävel Oy Euronics Sarastia Oy

15.3.2024

Henkilöstövaraussopimus, VMP Group / Henkilöstöpalvelu Syijälä Oy OSTO Työvoiman vuokraus VMP Group / Henkilöstöpalvelu Syijälä Oy

EKG-rekisteröintilaiteiden laiteleasing-palvelua koskeva sopimus, Fimlab Laboratoriot Oy
RAHOITUS JA LEASING Koneet ja
laitteet Fimlab Laboratoriot Oy

Hankintasopimus, Sarastian Oy:n omistaja-asiakkaiden leasingrahoituksella vuokraamat kuumajuoma-automaatit,
Selecta Finland Oy (ent. Pelican Rouge Coffee Solutions Oy)

RAHOITUS JA LEASING Koneet ja
laitteet Sarastia Oy

Selecta Finland Oy (ent. Pelican Rouge
Coffee Solutions Oy)

Kahviautomaatin vuokrasopimus, Ahveniston luentosalin keittiö, Dorado Instant min IN-032 kahviautomaatti,
laitenumero 1E501003, Cafe Break Finland Oy

RAHOITUS JA LEASING Koneet ja
laitteet Cafe Break Finland Oy

Kauppakirja, Kanta-Hämeen keskussairaalan LTO-koneet ja laitteet, Riihimäen yksikkö, leasingsopimus 660819, SEB
Leasing Oy

RAHOITUS JA LEASING Koneet ja
laitteet SEB Leasing Oy

Sopimus silmän takaosakirurgian leikkausmikroskoopin hankinnasta 4.2.2021, Carl Zeiss Oy
RAHOITUS JA LEASING Koneet ja
laitteet Carl Zeiss Oy

4.2.2026

Sopimus vitrektomialaitteen hankinnasta DORC Skandinavia AB
RAHOITUS JA LEASING Koneet ja
laitteet DORC Scandinavia AB

29.2.2024
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Väliaikainen vuokrasopimus, endoskopialaitteet, laitteiden vuokraus ja huolto, Olympus Finland Oy
RAHOITUS JA LEASING Koneet ja
laitteet

Olympus Finland Oy

Puitesopimus, KHSHP Autot palveluineen, keskikokoiset pakettirunkoiset autot - Opel, sopimus Hansel Oy:n ja Delta
Auto Oy:n välillä RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Hansel Oy Delta Auto Oy

16.2.2023

Auton leasingsopimus, CNP-809 Ford Transit Custom 320 2.0 TDCi A6 130hv, Arval Oy RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Arval Oy

16.2.2025

Auton leasingsopimus, CNR-787, Ford Transit Custom 320 2.0TDCi M6 130 hv Trend, Arval Oy RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Arval Oy

16.9.2023

Auton leasingsopimus, CNX-953, Ford Transit Custom 320 2.0TDCi M6 130 hv Trend, Arval Oy RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Arval Oy

15.12.2023

Auton leasingsopimus, COJ-801 Ford Transit Custom 320 2.0 TDCi A6 130hv, Arval Oy RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Arval Oy

16.3.2025

Auton leasingsopimus, GNZ-644, Ford Grand Tourneo Connect Trend 1.5 TDCi 120 hv M6, Arval Oy RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Arval Oy

6.11.2023

Auton leasingsopimus, GZV-567, BMW 5-sarjan Touring 520d A xDrive Business MHEV, Arval Oy RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Arval Oy

31.1.2024

Auton leasingsopimus, LPR-428, Ford Tourneo Connect Trend 1.5 TDCi 120 hv, Arval Oy RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Arval Oy

1.7.2025

Auton leasingsopimus, OXR-862, Volvo V60 T5 Business aut, MYE:2, Autosalpa Oy RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Arval Oy Autosalpa Oy

Auton leasingsopimus, RTV-143 Volkswagen Caddy Maxi Trendline Family 1,4 TSI, Arval Oy RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Arval Oy

8.8.2023

Auton leasingsopimus, XPN-707, Ford Grand Tourneo Connect Trend 1.5 TDCi 120hv A8, Arval Oy RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Arval Oy

5.4.2025

Auton leasingsopimus, XPN-932, Ford Transit Custom 320 2.0TDCi A6 130hv, Arval Oy RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Arval Oy

5.4.2025

Auton leasingsopimus, YKM-280 Ford Tourneo Connect Trend 1.5 TDCi 120hv M6, Arval Oy RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Arval Oy

3.6.2024

Auton leasingsopimus, YKM-281 Ford Tourneo Connect Trend 1.5 TDCi 120hv M6, Arval Oy RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Arval Oy

3.6.2024

Puitesopimus,  Autonvuokraus- ja minileasingpalvelut, sopimus Hansel Oy:n ja Finn-Rent Oy:n (FINN-RENT) välillä RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Finn-Rent Oy Hansel Oy

20.11.2023

Puitesopimus, Autojen huolto-, korjaus-, pesu- ja katsastuspalvelut, sopimus Hansel Oy:n ja Vianor Oy:n välillä RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Vianor Oy Hansel Oy

31.3.2022

Puitesopimus, Autonvuokraus- ja minileasingpalvelut, sopimus Hansel Oy:n ja Car Renters Finland Oy:n ja Silver Cars
Rental Oy:n muodostaman ryhmittymän välillä (FIRENT ja GREENMOTION) RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Hansel Oy Silver Cars Rental Oy Car Renters Finland Oy

30.11.2023

Puitesopimus, Autonvuokraus- ja minileasingpalvelut, sopimus Hansel Oy:n ja First Rent a Car Finland Oy:n (HERTZ)
välillä RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Hansel Oy First Rent a Car Finland Oy

30.11.2023

Puitesopimus, Autonvuokraus- ja minileasingpalvelut, sopimus Hansel Oy:n ja Helkama Rent Oy:n (AVIS) välillä RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Hansel Oy Helkama Rent Oy

30.11.2023

Puitesopimus, Autonvuokraus- ja minileasingpalvelut, sopimus Hansel Oy:n ja LänsiAuto Rent Oy:n (ENTERPRISE) välillä RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Hansel Oy LänsiAuto Rent Oy

30.11.2023

Puitesopimus, Autonvuokraus- ja minileasingpalvelut, sopimus Hansel Oy:n ja Scredo Oy:n (SCANDIA RENT) välillä RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Hansel Oy Scredo Oy

30.11.2023

Puitesopimus, KHSHP Autot palveluineen,  keskikokoiset pakettiautorunkoiset autot – Citroën,  sopimus Hansel Oy:n ja
Auto-Bon Oy:n välillä RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Hansel Oy Auto-Bon Oy

16.2.2023

Puitesopimus, KHSHP Autot palveluineen, kaupunkiautot -  Kia, sopimus Hansel Oy:n ja Delta Auto Oy:n välillä RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Hansel Oy Delta Auto Oy

16.2.2023
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Puitesopimus, KHSHP Autot palveluineen, kaupunkiautot -  Opel, sopimus Hansel Oy:n ja Länsiauto Oy:n välillä RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Hansel Oy Länsiauto Oy

16.2.2023

Puitesopimus, KHSHP Autot palveluineen, kaupunkiautot - Citroën, sopimus Hansel Oy:n ja Auto-Bon Oy:n välillä RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Auto-Bon Oy Hansel Oy

16.2.2023

Puitesopimus, KHSHP Autot palveluineen, kaupunkiautot - Ford, sopimus Hansel Oy:n ja Veljekset Laakkonen Oy:n
välillä RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Hansel Oy Veljekset Laakkonen Oy

16.2.2023

Puitesopimus, KHSHP Autot palveluineen, kaupunkiautot - Hyundai, sopimus Hansel Oy:n ja Automyymälä Helsinki Oy:n
välillä RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Hansel Oy Automyymälä Helsinki Oy

16.2.2023

Puitesopimus, KHSHP Autot palveluineen, kaupunkiautot - Peugeot, sopimus Hansel Oy:n ja Auto-Bon Oy:n välillä RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Hansel Oy Auto-Bon Oy

16.2.2023

Puitesopimus, KHSHP Autot palveluineen, kaupunkiautot - Renault, sopimus Hansel Oy:n ja Automyymälä Helsinki Oy:n
välillä RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Hansel Oy Automyymälä Helsinki Oy

16.2.2023

Puitesopimus, KHSHP Autot palveluineen, kaupunkiautot - Skoda, sopimus Hansel Oy:n ja Veljekset Laakkonen Oy:n
välillä RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Hansel Oy Veljekset Laakkonen Oy

16.2.2023

Puitesopimus, KHSHP Autot palveluineen, kaupunkiautot - Suzuki, sopimus Hansel Oy:n ja Automyymälä Helsinki Oy:n
välillä RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Automyymälä Helsinki Oy Hansel Oy

16.2.2023

Puitesopimus, KHSHP Autot palveluineen, kaupunkiautot - Toyota, sopimus Hansel Oy:n ja Metroauto Oy:n välillä RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Metroauto Oy Hansel Oy

16.2.2023

Puitesopimus, KHSHP Autot palveluineen, keskikokoiset pakettiautorunkoiset autot - Peugeot, sopimus Hansel Oy:n ja
Auto-Bon Oy:n välillä RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Hansel Oy Auto-Bon Oy

16.2.2023

Puitesopimus, KHSHP Autot palveluineen, keskikokoiset pakettiautorunkoiset autot - Toyota, sopimus Hansel Oy:n ja
Metroauto Oy:n välillä RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Hansel Oy Metroauto Oy

16.2.2023

Puitesopimus, KHSHP Autot palveluineen, keskikokoiset pakettiautorunkoiset autot - Volkswagen, sopimus Hansel Oy:n
ja K Auto Oy:n välillä RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Hansel Oy K Auto Oy

16.2.2023

Puitesopimus, KHSHP Autot palveluineen, keskikokoiset pakettiautorunkoiset autot – Ford, sopimus Hansel Oy:n ja
Veljekset Laakkonen Oy:n välillä RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Hansel Oy Veljekset Laakkonen Oy

16.2.2023

Puitesopimus, KHSHP Autot palveluineen, keskikokoiset pakettiautorunkoiset autot – Mercedes-Benz, sopimus Hansel
Oy:n ja Veho Oy Ab:n välillä RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Hansel Oy Veho Oy Ab

16.2.2023

Vahvistus leasing ajoneuvon sopimuksen alkamisesta, ERP-531 Toyota Corolla Touring Sports 1.2 T Life 5d RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Arval Oy

Vahvistus leasing ajoneuvon sopimuksen alkamisesta, LPT-527, Volkswagen Caddy Life Business 1,5 TSI 84kW DSG 5d RAHOITUS JA LEASING Kulkuneuvot Arval Oy

16.7.2025

Juoma-automaa myyn ä koskeva provisiosopimus, Oy Sinebrychoff Ab
RAHOITUS JA LEASING Muut rahoitus-
ja leasingsopimukset Oy Sinebrychoff Ab

Kauppiassopimus, Luottokunta (Nets Suomi)
RAHOITUS JA LEASING Muut rahoitus-
ja leasingsopimukset Nets

Leasingsopimus työasemapalveluiden rahoituksesta 3 Step IT Oy:n ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin välillä
RAHOITUS JA LEASING Muut rahoitus-
ja leasingsopimukset 3 Step IT Oy

Rahoituspalvelusopimus työasemapalveluiden rahoituksesta 3 Step IT Oy:n ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin välillä
RAHOITUS JA LEASING Muut rahoitus-
ja leasingsopimukset 3 Step IT Oy

Sopimus po laskohtaisesta hyvityksestä, Amgen ak ebolag
RAHOITUS JA LEASING Muut rahoitus-
ja leasingsopimukset Amgen aktiebolag, sivuliike Suomessa

Sopimus rahoitussopimusten hallintapalveluista, Kuntarahoitus Oyj
RAHOITUS JA LEASING Muut rahoitus-
ja leasingsopimukset Kuntarahoitus Oyj

CSAM Kibi Finland Oy, (ent. Kibi Oy) Salassapito- ja tietoturvasopimukset CSAM Kibi Finland Oy, (ent. Kibi Oy)

Salassapitosopimus koskien luottamuksellisten tietojen luovuttamisesta kummakin osapuolen kesken,  DataHub
Finland Oy, Linnan Kehitys Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset DataHubFinland Oy Linnan Kehitys Oy
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Silmäasema Sairaala Oy (ent. Medilaser Oy) Salassapito- ja tietoturvasopimukset Silmäasema Sairaala Oy (ent. Medilaser Oy)

Skanska Oy:n ja Khshp:n välinen käyttö- ja salassapitosopimus koskien Into -laskujen tarkastelujärjestelmän
käyttöoikeuksia Salassapito- ja tietoturvasopimukset Skanska Oy

Sopimus henkilötietojen käsittelystä Omaolo-palvelun rekisterinpitäjän (Khshp) ja Digifinlandin välillä Salassapito- ja tietoturvasopimukset DigiFinland Oy

Tietosuojasopimus 3.9.2019, Respecta Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Respecta Oy

Tietosuojasopimus 9.3.2020, Mashie FoodTech Solu ons Finland Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Mashie FoodTech Solutions Finland Oy

Tietosuojasopimus,  CGI Suomi Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset CGI Suomi Oy

Tietosuojasopimus,  Rewenda Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Rewenda Oy

Tietosuojasopimus, 21.01.2020 Medimatkat Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Medimatkat Oy

Tietosuojasopimus, 2M-IT Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset 2M-lT Oy

Tietosuojasopimus, A-klinikka Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset A-klinikka Oy

Tietosuojasopimus, Ambientia Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Ambientia Oy

Tietosuojasopimus, Asiento Oy, psykoterapia Elisa Karvonen Salassapito- ja tietoturvasopimukset Asiento Oy, psykoterapia Elisa Karvonen

Tietosuojasopimus, Atea Finland Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Atea Finland Oy

Tietosuojasopimus, Aurora Innovation Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Aurora Innovation

Tietosuojasopimus, Awanic Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Awanic Oy

Tietosuojasopimus, BCB Medical Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset BCB Medical Oy

Tietosuojasopimus, Broad Scope Management Consulting Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Broad Scope Management Consulting Oy

Tietosuojasopimus, Camp Scandinavia Oy/Camp Mobility Salassapito- ja tietoturvasopimukset Camp Scandinavia Oy/Camp Mobility

Tietosuojasopimus, CGI Suomi Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset CGI Suomi Oy

Tietosuojasopimus, Cinia Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Cinia Oy

Tietosuojasopimus, Clinius Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Clinius Oy

Tietosuojasopimus, ConvaTec Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset

Tietosuojasopimus, Coronaria Radiologipalvelu Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Coronaria Radiologipalvelu Oy

Tietosuojasopimus, Coronarian kuntoutus-ja terapiapalvelut Salassapito- ja tietoturvasopimukset Coronarian kuntoutus-ja terapiapalvelut
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Tietosuojasopimus, Deloitte Consulting Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Deloitte Consulting Oy

Tietosuojasopimus, Digital Workforce Services Oyj (ent. Digital Workforce Services Oy) Salassapito- ja tietoturvasopimukset Digital VVorkforce Services Oyj (ent. Digital Workforce Services Oy)

Tietosuojasopimus, Diktamen Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Diktamen Oy

Tietosuojasopimus, EcoOnline Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset EcoOnline Oy

Tietosuojasopimus, Efecte Finland Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Efecte Finland Oy

Tietosuojasopimus, Elements Imaging Oy (ent. Kanta-Hämeen Diagnostiikkapalvelu / Elements Imaging Oy) Salassapito- ja tietoturvasopimukset Elements Imaging Oy (ent. Kanta-Hämeen Diagnostiikkapalvelu / Elements Imaging Oy)

Tietosuojasopimus, Enersense Solutions Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Enersense Solutions Oy

Tietosuojasopimus, Erikoislääkäri 1 Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Erikoislääkäri 1 Oy

Tietosuojasopimus, FCG Finnish Consulting Group Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset FCG Finnish Consulting Group Oy

Tietosuojasopimus, FCG Finnish Consulting Group Oy (ent. FCG Konsultointi Oy) Salassapito- ja tietoturvasopimukset FCG Finnish Consulting Group Oy (ent. FCG Konsultointi Oy)

Tietosuojasopimus, Fonecta Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Fonecta Oy

Tietosuojasopimus, Fresenius Medical Care Suomi Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Fresenius Medical Care Suomi Oy

Tietosuojasopimus, GE Healthcare Finland Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset GE Healthcare Finland Oy

Tietosuojasopimus, Green Disposal Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Green Disposal Oy

Tietosuojasopimus, HappyOrNot Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset HappyOrNot Oy

Tietosuojasopimus, ICF Group Oy, ICF Woundcare Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset ICF Group Oy  ICF Woundcare Oy

Tietosuojasopimus, Innofactor Oyj Salassapito- ja tietoturvasopimukset Innofactor Oyj

Tietosuojasopimus, Insimul Oy Marika Niemi Salassapito- ja tietoturvasopimukset Insimul Oy Marika Niemi

Tietosuojasopimus, Istekki Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Istekki Oy

Tietosuojasopimus, Itero Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Itero Oy

Tietosuojasopimus, Kalliola Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Kalliola Oy

Tietosuojasopimus, Kankaanpään A-koti (VAK ry) Salassapito- ja tietoturvasopimukset Kankaanpään A-koti (VAK ry)

Tietosuojasopimus, Kanta Logistiikka Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Kanta Logistiikka Oy

Tietosuojasopimus, Kanta-Hämeen Aluetaksi Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Kanta-Hämeen Aluetaksi Oy
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Tietosuojasopimus, Katja Noponen Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Katja Noponen Oy

Tietosuojasopimus, Koivikkokoti, Koivikkosäätiö rs. Koivikko-koti, Y-tunnus: 1779446-8 Salassapito- ja tietoturvasopimukset Koivikkosäätiö rs. Koivikko-koti

Tietosuojasopimus, Kuntien Tiera Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Kuntien Tiera Oy

Tietosuojasopimus, Kuntoutus Tuula Oinonen Salassapito- ja tietoturvasopimukset Kuntoutus Tuula Oinonen

Tietosuojasopimus, Logex Oy (ent. FCG Prodacapo Finland Oy) Salassapito- ja tietoturvasopimukset Logex Oy (ent. FCG Prodacapo Finland Oy)

Tietosuojasopimus, Lojer Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Lojer Oy

Tietosuojasopimus, Lowell Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Lowell Suomi Oy

Tietosuojasopimus, Lumibird Medical Nordics Oy (ent. Essmed Finland Oy) Salassapito- ja tietoturvasopimukset Lumibird Medical Nordics Oy (ent. Essmed Finland Oy)

Tietosuojasopimus, Lymed Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Lymed Oy

Tietosuojasopimus, M&M Taipale Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset M&M Taipale Oy

Tietosuojasopimus, Medanets Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Medanets Oy

Tietosuojasopimus, Mediaattori Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Mediaattori Oy

Tietosuojasopimus, Medical Networks Scandinavia AB (Medinet) Salassapito- ja tietoturvasopimukset Medical Networks Scandinavia AB (Medinet)

Tietosuojasopimus, Medixine Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Medixine Oy

Tietosuojasopimus, Mehiläinen Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Mehiläinen Oy

Tietosuojasopimus, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Mehiläinen terveyspalvelut Oy

Tietosuojasopimus, Mehtadent Oy (Kantahammas hammashoitola) Salassapito- ja tietoturvasopimukset Mehtadent Oy (Kantahammas hammashoitola)

Tietosuojasopimus, Navicre Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Navicre Oy

Tietosuojasopimus, Neotide Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Neotide Oy

Tietosuojasopimus, NeuroPirkot Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset NeuroPirkot Oy

Tietosuojasopimus, Neuropsykologi Annukka Sintonen Salassapito- ja tietoturvasopimukset Neuropsykologi Annukka Sintonen

Tietosuojasopimus, Neuroradiologian konsultaatiopalvelut Antti Brander Salassapito- ja tietoturvasopimukset Neuroradiologian konsultaatiopalvelut Antti Brander

Tietosuojasopimus, Neurotest Tampere Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Neurotest Tampere Oy

Tietosuojasopimus, NHG Finland Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset NHG Finland Oy
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Tietosuojasopimus, Olympus Finland Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Olympus Finland Oy

Tietosuojasopimus, OneMed Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset OneMed Oy

Tietosuojasopimus, Optomed Software Oy (ent. Commit; Oy) Salassapito- ja tietoturvasopimukset Optomed Software Oy (ent. Commit; Oy)

Tietosuojasopimus, Orton Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Orton Oy

Tietosuojasopimus, Oy Nappe AB Salassapito- ja tietoturvasopimukset Oy Nappe Ab

Tietosuojasopimus, Oy PJK Test House Ab / Neuropsykologinen Kuntoutusyksikkö Nekku Salassapito- ja tietoturvasopimukset Oy PJK Test House Ab / Neuropsykologinen Kuntoutusyksikkö Nekku

Tietosuojasopimus, P&R Health Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset P&R Health Oy

Tietosuojasopimus, Palmia Oy (ent. Tekme Oy) Salassapito- ja tietoturvasopimukset Palmia Oy (ent. Tekme Oy)

Tietosuojasopimus, Parolan Fysioterapia Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Parolan Fysioterapia Oy

Tietosuojasopimus, Perheterapiapalvelu Tuulikki Räisänen Salassapito- ja tietoturvasopimukset Perheterapiapalvelu Tuulikki Räisänen

Tietosuojasopimus, Perinnöllisyyslääkäri Sirpa Ala-Mello Salassapito- ja tietoturvasopimukset Perinnöllisyyslääkäri Sirpa Ala-Mello

Tietosuojasopimus, PerkinElmer Finland Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset PerkinElmer Finland Oy

Tietosuojasopimus, Polycon Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Polycon Oy

Tietosuojasopimus, Primaari Oy / Psykoterapia- ja työnohjauspalvelu Toni Mäkelä Salassapito- ja tietoturvasopimukset Primaari Oy / Psykoterapia- ja työnohjauspalvelu Toni Mäkelä

Tietosuojasopimus, Psykiatrikonsultaatiot Hilla Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Psykiatrikonsultaatiot Hilla Oy

Tietosuojasopimus, Psykiatrikonsultaatiot Hilla Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Psykiatrikonsultaatiot Hilla Oy

Tietosuojasopimus, Psykologi Elina Pokela Salassapito- ja tietoturvasopimukset Psykologi Elina Pokela

Tietosuojasopimus, Psykologi Mauri Äijälä Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Psykologi Mauri Äijälä Oy

Tietosuojasopimus, Psykologi Reia Suominen, Kuntoutusyksikkö Nekku Salassapito- ja tietoturvasopimukset Psykologi Reia Suominen, Kuntoutusyksikkö Nekku

Tietosuojasopimus, Psykologipalvelu Anitta Salmi Salassapito- ja tietoturvasopimukset Psykologipalvelu Anitta Salmi

Tietosuojasopimus, Psykologipalvelu Taitava Mieli Salassapito- ja tietoturvasopimukset Psykologipalvelu Taitava Mieli

Tietosuojasopimus, Psykologipalvelu Unik Salassapito- ja tietoturvasopimukset Psykologipalvelu Unik

Tietosuojasopimus, Psykoterapia Abaco / Anne Behm Salassapito- ja tietoturvasopimukset Psykoterapia Abaco / Anne Behm

Tietosuojasopimus, Psykoterapia Eija Rantala Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Psykoterapia Eija Rantala Oy

Valtuusto 03.05.2022 § 14 Liite 2



Tietosuojasopimus, Psykoterapia Maisa Muntila Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Psykoterapia Maisa Muntila Oy

Tietosuojasopimus, Psykoterapia-ja työnohjauspalvelu Tarja Kellosalo Salassapito- ja tietoturvasopimukset Psykoterapia-ja työnohjauspalvelu Tarja Kellosalo

Tietosuojasopimus, Puumedi Suomi Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Puumedi Suomi Oy

Tietosuojasopimus, Qreform Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Qreform Oy

Tietosuojasopimus, Qvalia Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Qvalia Oy

Tietosuojasopimus, Ratsastusterapiapalvelu Helena Halinen Salassapito- ja tietoturvasopimukset Ratsastusterapiapalvelu Helena Halinen

Tietosuojasopimus, Salla Silmälä-Oja / Jokioisten Ratsastusterapiatalli Salassapito- ja tietoturvasopimukset Salla Silmälä-Oja / Jokioisten Ratsastusterapiatalli

Tietosuojasopimus, Sarastia Oy (ent. KuntaPro Oy) Salassapito- ja tietoturvasopimukset Tietosuojasopimus, Sarastia Oy (ent. KuntaPro Oy)

Tietosuojasopimus, Satu Rautajoki, psykiatrian erikoislääkäri Salassapito- ja tietoturvasopimukset Satu Rautajoki, psykiatrian erikoislääkäri

Tietosuojasopimus, Securitas Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Securitas Oy

Tietosuojasopimus, Shortum Oy / Heltti Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Shortum Oy / Heltti Oy

Tietosuojasopimus, Siun sote, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Salassapito- ja tietoturvasopimukset Siun sote, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Tietosuojasopimus, Sofor Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Sofor Oy

Tietosuojasopimus, Solutos Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Solutos Oy

Tietosuojasopimus, Sosiaalipsykologi, perheterapeutti Jaana Luomala Salassapito- ja tietoturvasopimukset Sosiaalipsykologi, perheterapeutti Jaana Luomala

Tietosuojasopimus, StellarQ Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset
StellarQ Oy

Tietosuojasopimus, Suomen Proteesimestarit Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Suomen Proteesimestarit Oy

Tietosuojasopimus, Suomen Radiologikeskus Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Suomen Radiologikeskus Oy

Tietosuojasopimus, Suomen Terveystalo Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Suomen Terveystalo Oy

Tietosuojasopimus, Systematic Oy Finland Salassapito- ja tietoturvasopimukset Systematic Finland Oy

Tietosuojasopimus, T:mi Avainmusiikki, Anne Takamäki Salassapito- ja tietoturvasopimukset T:mi Avainmusiikki, Anne Takamäki

Tietosuojasopimus, T:mi Eveliina Haikka Salassapito- ja tietoturvasopimukset T:mi Eveliina Haikka

Tietosuojasopimus, T:mi Perhetuki Pia Jaakkola Salassapito- ja tietoturvasopimukset T:mi Perhetuki Pia Jaakkola

Tietosuojasopimus, T:mi Pia Yli-Pirilä Salassapito- ja tietoturvasopimukset T:mi Pia Yli-Pirilä
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Tietosuojasopimus, T:mi Päivi Stolt Salassapito- ja tietoturvasopimukset T:mi Päivi Stolt

Tietosuojasopimus, Taideterapeutti Anne Karonen Salassapito- ja tietoturvasopimukset Taideterapeutti Anne Karonen

Tietosuojasopimus, Tamora Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Tamora Oy

Tietosuojasopimus, TAYS Sydänkeskus Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset TAYS Sydänkeskus Oy

Tietosuojasopimus, Telia Cygate Oy (ent. Propentus Oy) Salassapito- ja tietoturvasopimukset Telia Cygate Oy (ent. Propentus Oy)

Tietosuojasopimus, Telia Finland Oyj Salassapito- ja tietoturvasopimukset Telia Finland Oyj

Tietosuojasopimus, Telia Finland Oyj (ent. Telia Communication Oy, ent. AinaCom Oy) Salassapito- ja tietoturvasopimukset Tietosuojasopimus, Telia Finland Oyj (ent. Telia Communication Oy, ent. AinaCom Oy)

Tietosuojasopimus, Terapiapalvelu Lassi Perttula Salassapito- ja tietoturvasopimukset Terapiapalvelu Lassi Perttula

Tietosuojasopimus, Terapiapalvelut Eija-Liisa Veikkola Salassapito- ja tietoturvasopimukset Terapiapalvelut Eija-Liisa Veikkola

Tietosuojasopimus, Terapiapalvelut Mieli&Keho Salassapito- ja tietoturvasopimukset Terapiapalvelut Mieli&Keho

Tietosuojasopimus, Terveystalon Julkiset Palvelut Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Terveystalon Julkiset Palvelut Oy

Tietosuojasopimus, Tieto Finland Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Tieto Finland Oy

Tietosuojasopimus, Tietopalvelu Group Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Tietopalvelu Group Oy

Tietosuojasopimus, Toikka Healthcare Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Toikka Healthcare Oy

Tietosuojasopimus, Triplan Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Triplan Oy

Tietosuojasopimus, Tromp Medical Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Tromp Medical Oy

Tietosuojasopimus, Troxia Solutions Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Troxia Solutions Oy

Tietosuojasopimus, TuLe-terapiaan, terapiapalvelu Tuija Leinonen Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset TuLe-terapiaan, terapiapalvelu Tuija Leinonen Oy

Tietosuojasopimus, Valpastin Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Valpastin Oy

Tietosuojasopimus, Villa Manus Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Villa Manus Oy

Tietosuojasopimus, Viria Security Oy ja 9Solutions Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset 9Solutions Oy Viria Security Oy

Tietosuojasopimus, Virnex Business Services Oy (ent. Verco Oy) Salassapito- ja tietoturvasopimukset Verco Oy Virnex Business Services Oy (ent. Verco Oy)

Tietosuojasopimus, Xaram Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Xaram Oy

Visma Consulting Oy (Avaintec Oy) Salassapito- ja tietoturvasopimukset Visma Consulting Oy (Avaintec Oy)
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Vitec Acuvitec Oy (ent. Acuvitec Oy) Salassapito- ja tietoturvasopimukset Vitec Acuvitec Oy (ent. Acuvitec Oy)

Yleinen tietosuojasopimus, Fimlab Laboratoriot Oy Salassapito- ja tietoturvasopimukset Fimlab Laboratoriot Oy

Yleinen tietosuojasopimus, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (PSHP) ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän (KHSHP) välillä Salassapito- ja tietoturvasopimukset Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (PSHP)

Lisäsopimus (98/2013), Roche Oy, RAXO Trial, 28.11.2016, 25 potilaalle, Fimlab Laboratoriot Oy, Sopimus
laboratoriopalvelusita, sopimuksen nro 39/2013 (R12116M-Hämeenlinna) Tutkimussopimukset Roche Oy

31.12.2025

Mutual Confidental Disclosure Agreement, Keskinäinen luottamussopimus, Vyaire Medical Oy Tutkimussopimukset Vyaire Medical Oy

4.12.2024

Muutossopimus, Fimlab Laboratoriot Oy, Sopimus laboratoriopalveluista, sopimuksen nro 39/2013 (R12116M-
Hämeenlinna), RAXO, väestöpohjainen tutkimus Tutkimussopimukset Fimlab Laboratoriot Oy

31.12.2025

Rahoitussopimus (98/2013), Roche Oy, RAXO Trial, Roche supported clinical trial agreement with a collaborative group -
single country Tutkimussopimukset Roche Oy

31.12.2025

Registery Study Invaestigator AGREEMENT, Takeda Oy Tutkimussopimukset
Takeda Oy

Tutkimussopimus, Clinical Trial Agreement, tutkimus: Infantiilispasmioireyhtymän ennakoiminen ja estäminen
riskilapsilla, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Tutkimussopimukset Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Tutkimussopimus, Empowerment and Mobile Technology in the Control of Cardiovascular Risk Factors in Patients With
Ischemic Stroke Tutkimussopimukset Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

31.12.2026

Vuokrasopimus 1.7.2020 alkaen, Nuorisopsykiatrian ja aikuispsykiatrian tilat Penttilänkatu 5 11100 RIIHIMÄKI,
vuokranantaja Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky

VUOKRA Kiinteistöt, määräalat ja
tilat Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä

Vuokrasopimus 20.9.2021, Khshp:n C-rakennus kkrs. tilat, Hämeen tekstiilihuolto Oy (ent. Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto
Oy)

VUOKRA Kiinteistöt, määräalat ja
tilat Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy

Vuokrasopimus, DNA Tower Finland Oy:lle (DNA Oyj) vuokrattavat toimitilat KHSHP:n Hämeenlinna yksikössä
VUOKRA Kiinteistöt, määräalat ja
tilat DNA Tower Finland Oy (DNA Oyj)

Vuokrasopimus, Fimlab Laboratoriot Oy:lle vuokrattavat toimitilat Hämeenlinnan ja Riihimäen yksiköissä 1.1.2022
alkaen

VUOKRA Kiinteistöt, määräalat ja
tilat Fimlab Laboratoriot Oy

Vuokrasopimus, Härkämäenkuja 4 A 2, 13500 Hämeenlinna, Kaunisto Heidi
VUOKRA Kiinteistöt, määräalat ja
tilat Kaunisto Heidi

Vuokrasopimus, Härkämäenkuja 4 A 5, 13500 Hämeenlinna, Heikkonen Merja
VUOKRA Kiinteistöt, määräalat ja
tilat Heikkonen Merja

Vuokrasopimus, Kanta Logistiikka Oy, Parolantie 104
VUOKRA Kiinteistöt, määräalat ja
tilat Kanta Logistiikka Oy

Vuokrasopimus, Keinusaari, Talaskuja 3, Toimistotalo 1, kerros 2 ja 3 (C2.1., C3.1., C3.3.)
VUOKRA Kiinteistöt, määräalat ja
tilat

Real Estate Fund Finland 1 KY c/c Pohjola Kiinteistösijoitus Oy, Hoivakiinteistöt Erikoissijoitusrahasto

Vuokrasopimus, Kylätie 8 C 25, 13500 Hämeenlinna, Leino Tuula
VUOKRA Kiinteistöt, määräalat ja
tilat Leino Tuula

Vuokrasopimus, Liitekartan 1 mukainen määräala tontista 109-9-44-1, pinta-alaltaan n. 4682 neliötä, Sairaalatie 2
VUOKRA Kiinteistöt, määräalat ja
tilat Hämeenlinnan kaupunki

31.12.2026

Vuokrasopimus, S000824, Hämeenlinnan kaupunki, Tilapalvelut, Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, laboratoriotilat, E-
talo, 14.1.2009

VUOKRA Kiinteistöt, määräalat ja
tilat Hämeenlinnan kaupunki

Vuokrasopimus, Suomen Terveystalo Oy:lle (ent. Työsyke Oy) vuokrattavat toimitilat KHSHP:n Hämeenlinnan ja
Riihimäen yksiköissä

VUOKRA Kiinteistöt, määräalat ja
tilat Suomen Terveystalo Oy

Vuokrasopimus, Telia Finland Oy:lle (ent. TeliaSonera Oy) vuokrattavat toimitilat KHSHP:n Hämeenlinnan yksikössä,
Telelaitetilat ja antennipaikat, Laitepaikat IV konehuoneessa ja katolla, Antennipaikat katolla ja sisätiloissa

VUOKRA Kiinteistöt, määräalat ja
tilat Telia Finland Oyj (ent. TeliaSonera Finland Oyj)

Vuokrasopimus, Telia Finland Oy:lle (ent. TeliaSonera Oy) vuokrattavat toimitilat KHSHP:n Riihimäen yksikössä,
Telelaitetilat ja antennipaikat, Laitepaikat IV konehuoneessa ja katolla, Antennipaikat katolla ja sisätiloissa

VUOKRA Kiinteistöt, määräalat ja
tilat Telia Finland Oyj (ent. TeliaSonera Finland Oyj)
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Vuokrasopimus, Timonkuja 5 A 1, 13500 Hämeenlinna, Rämö Mia
VUOKRA Kiinteistöt, määräalat ja
tilat Rämö Mia

Antennipaikka- ja laitevuokraussopimus, Elisa Oyj (ent. Ecosite Oy) VUOKRA Muut vuokrasopimukset Elisa Oyj

Sopimus laitetilan käytöstä aluedataverkon laitteille, KHSHP Riihimäen yksikkö, 8.1.2004 Telia Finland Oyj (ent. Hämeen
Puhelin Oy, AinaCom Oy, TeliaSonera Finland Oy) VUOKRA Muut vuokrasopimukset Telia Finland Oyj

Tupakointiaseman vuokrasopimus, QleanAir VUOKRA Muut vuokrasopimukset Qleanair Scandinavia Ab Filial I Finland

Fysiatrian tilojen vuokraus, Pilatesbody VUOKRA Toimitilat Pilatesbody

Vuokrasopimus DNA:n laitteistolle tarjottavasta tilasta VUOKRA Toimitilat DNA Tower Finland Oy

Aiesopimus TAYS Sydänkeskus Oy:n toimintojen sijoi amisesta uuteen Ahveniston sairaalaan Yhteistyösopimukset TAYS Sydänkeskus Oy

31.12.2025

Allekirjoitettu sopimus kansallisen syöpäkeskuksen ja sen koordinoivan yksikön perustamisesta ja hallinnoinnista,
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) Yhteistyösopimukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Allekirjoitettu yhteistyösopimus, Sisäisen tarkastustoimen yhteistyösopimus Taysin erva-alueella Yhteistyösopimukset Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (EPSHP)

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä (PSHP)

Erikoislääkäripalvelujen tuottaminen -yhteistoimintasopimus, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Tampereen
kaupunki, Sairaala- ja kuntoutuspalvelut Yhteistyösopimukset Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (PSHP)

Tampereen kaupunki, Sairaala- ja
kuntoutuspalvelut (Hatanpään Sairaala)

Fimlab laboratoriot Oy:tä koskevan osakassopimuksen lii ymisasiakirja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (KSSHP) Yhteistyösopimukset Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä Fimlab Laboratoriot Oy

Henkilöjunapalveluiden yhteistyösopimus, VR-Yhtymä Oy Yhteistyösopimukset VR-Yhtymä Oy

Hoitoketjujen ja alueellisten hoito-ohjelmien julkaisusopimus, Kustannus Oy Duodecim Yhteistyösopimukset Kustannus Oy Duodecim

Julkaisusopimus, Keuhkosyöpäpotilaan hoitoketju, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja KHSHP:n välillä Yhteistyösopimukset Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kanta-Hameen julkisen terveydenhuollon säteilytoiminnan johtamisjärjestelmää koskeva yhteistoimintasopimus,
Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, Riihimäen seudun
terveyskeskuksen kuntayhtymä Yhteistyösopimukset

Janakkalan kunta, Hämeenlinnan kaupunki, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, Riihimäen
seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän RIS- ja PACS-järjestelmiä käyttöä koskeva yhteistoimintasopimus Yhteistyösopimukset
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä, Forssan Seudun Hyvinvointikuntayhtymä,
Janakkalan kunta, Hattulan kunta, Hämeenlinnan kaupunki

Käynnistysvaiheen puitesopimus Tays Kehitysyhtiö Oy:n sekä Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirien välillä 1.3.-30.6.2020 Yhteistyösopimukset Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP)

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä (EPSHP) Tays Kehitysyhtiö Oy

Lahjakirja sisätautiopin professuurin osa-aikaista (50%) tehtävää varten tarvittavat varat viiden vuoden määräajaksi
2020-2024, Tampereen yliopisto, lahjoi aja KHSHP Yhteistyösopimukset Tampereen yliopisto

31.12.2024

Pikassos Oy, Yhteistyösopimus ja sopimus avustuksen siirrosta 11.1.2021, MONNI – Lastensuojelun monialainen
kehi äminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2020-2022 -kehi ämishanke Yhteistyösopimukset

 SoNet BOTNIA, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Tampereen kaupunki Pikassos Oy

31.12.2023

Projektiyhteistyösopimus, TSR-rahoitteinen projekti, Työterveyslaitos - Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Projekti:
Ergonomisen vuorosuunnittelun ja COVID-19 pandemian vaikutuksen työaikoihin (SOTE työajat), 1.8.2021-31.05.2024 Yhteistyösopimukset Työterveyslaitos

31.5.2024

Puitesopimus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin yhteistoiminnasta
erikoissairaanhoidon palvelutuotannossa 30.6.2021 Yhteistyösopimukset Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP)Sairaanhoitopiirien ja Puolustusvoimien strateginen kumppanuusasiakirja lääkintähuollon yhteistyöstä 15.12.2011,
Puolustusvoimien terveydenhuoltovastuulla olevien sairaanhoidon järjestäminen ja Puolustusvoimien ja
sairaanhoitopiirien yhteistoiminta normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa sekä varautuminen
yhteistoimintaan Yhteistyösopimukset Puolustusvoimat

Sopimus alueellisen syöpäkeskuksen - Fincan Mid - perustamisesta ja hallinnoinnista, TAMCAN-syöpäkeskus Yhteistyösopimukset Tampereen yliopisto (Tampereen korkeakoulusäätiö sr)
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
(EPSHP)

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä (PSHP)

Sopimus ensihoitopalveluun kuulumattomien kiireettömien potilassiirtojen ottamisesta sairaanhoitopiirin toiminnaksi,
Kanta-Hämeen pelastuslaitos Yhteistyösopimukset Kanta-Hämeen pelastuslaitos
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Sopimus ensihoitopalveluun kuulumattomien kiireettömien potilassiirtojen ottamisesta sairaanhoitopiirin toiminnaksi,
Kanta-Hämeen pelastuslaitos Yhteistyösopimukset Kanta-Hämeen pelastuslaitos

Sopimus erityisvastuualueen tutkimustoimikunnan perustamisesta Tampereen yliopistollisen sairaalan
erityisvastuualueella Yhteistyösopimukset

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP), Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (PSHP), Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
(Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä)

Sopimus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen radiologisista palveluista,
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Kuvantamiskeskus-ja apteekkiliikelaitos Yhteistyösopimukset  Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos

Sopimus radiologian yksikön antamista konsultaatioista Yhteistyösopimukset Tays Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Sopimus sairaalafyysikoiden erikoistumiskoulutuksen järjestämistä Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien
yhteistyönä, 15.9.2019 alkaen Yhteistyösopimukset

Tampereen yliopisto / Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta,  (Tampereen korkeakoulusäätiö
sr)

Tays Kuvantamiskeskus- ja
apteekkiliikelaitos, Pirkanmaan
sairaanhoitopiiri

Sopimus Tampereen biopankin toiminnasta, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky., Tampereen yliopisto, Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin ky. Yhteistyösopimukset Tampereen yliopisto

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä

Sopimus Tuomi Logistiikka Oy:n tuottamista palveluista liittyen Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen
yhteishankintoihin Yhteistyösopimukset Tuomi Logistiikka Oy

Sopimus yhteistoiminnasta ensihoitoa edellyttävissä poliisin johtamissa vaativissa tilanteissa Hämeen poliisilaitos
Päijät-Hämeen sosiaali-ja terveysyhtymä/ Päijät-Hämeen ensihoitokeskus Yhteistyösopimukset Hämeen poliisilaitos Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Toimintavaiheen puitesopimus Tays Kehitysyhtiö Oy:n sekä Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirien välillä 1.7.2020-31.12.2023 Yhteistyösopimukset Tays Kehitysyhtiö Oy

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä (EPSHP) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP)

31.12.2023

UNA Oy, Sopimus kehittämisen yhteistyöstä, sopimusnumero 20210162 Yhteistyösopimukset UNA Oy:n omistaja-osakkaat ja UNA Oy

UNA yhteistyön ja UNA Oy:n allekirjoitettu muutossopimus, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky ja muut Una Oy:n
osakkaat Yhteistyösopimukset Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky ja muut Una Oy:n osakkaat

Yhteistoimintasopimus asiantuntijapalveluiden kustannusten jakamisesta, LC-TO Hanke vaihe 2 Yhteistyösopimukset Päijät-Hämeen hyvinvointi kuntayhtymä (PHHYKY)
Satakunnan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä (SATSHP)

 Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
(EPSHP)

31.12.2024

Yhteistoimintasopimus ensihoitopalveluiden toteuttamisesta Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä, Kanta-Hämeen
pelastuslaitos Yhteistyösopimukset Kanta-Hämeen pelastuslaitos

Yhteistoimintasopimus Kliinisen fysiologian erikoistuvat lääkärit PSHP/KHSHP Yhteistyösopimukset Tays Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Yhteistoimintasopimus ortopedi Mihhail Naboistsikovin työpanoksen jakautumisesta, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Yhteistyösopimukset Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP)

Yhteistoimintasopimus plastiikkakirurgian erikoistuvien lääkäreiden työstä ja koulutuksesta, Pirkanmaan
sairaanhoitopiiri ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Yhteistyösopimukset Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP)

Yhteistyösopimus Henkilöstön hyvinvoin  -tutkimuksesta, Työterveyslaitos Yhteistyösopimukset Työterveyslaitos

Yhteistyösopimus Koivikko-kodin toimimisesta osana Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin palliatiivista keskusta Yhteistyösopimukset Koivikkosäätiö rs. Koivikko-koti

Yhteistyösopimus suostumusten ja näytteiden keräämisestä biopankkiin, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Kanta-
Hämeen sairaanhoitopiiri Yhteistyösopimukset Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Yhteistyösopimus UNA-hanke, sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuuden vaatimusmäärittely, Etelä-
Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, isäntäorganisaatio, muut sairaanhoitopiirit Yhteistyösopimukset UNAn omistajaosakkaat ja UNA Oy

Yhteistyösopimus, kulloinkin voimassaolevat tuotteet, Kesko Oyj (ent. Kespro Oy) Yhteistyösopimukset Kesko Oyj (ent. Kespro Oy)
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Selite EUR, netto 2019
FIMLAB LABORATORIOT OY 9 856 224,35
TAYS Sydänkeskus Oy 4 632 371,32
Tekonivelsairaala Coxa Oy (hoidot ulkopuolisissa) 4 520 165,27
ISTEKKI Oy 1 187 835,51
PÄIJÄT-HÄMEEN TEKSTIILIHUOLTO OY 1 000 762,22
Kanta Logistiikka Oy provisio 972 749,28
2M-IT Oy 592 054,04
Kanta Logistiikka Oy oma laskutus 558 576,00
Sarastia Oy 339 859,46
UNA Oy 309 040,92
Tuomi Logistiikka Oy 54 848,96
Tekonivelsairaala Coxa Oy (potilaskuljetukset) 24 616,59
Yhteensä 24 049 103,92

Selite EUR, netto 2019
COXA OY Osinko 2018 -104 040,00
LABQUALITY OY Lisäosinko -64 000,00
Aina Group Oyj osinko 180*196 -35 280,00
TAYS SYDÄNKESKUS OY Osinko -30 001,95
LABQUALITY OY Osinko -9 300,00
Aina group osinko -7 644,00
ISTEKKI OY Osinko 2019 -6 801,95
KUNTAPRO OY osinko v. 2018 Kun -2 641,92
ISTEKKI OY Osinko 2017 -170,82
Yhteensä -259 880,64

Coxa on eritelty, koska valtaosa Coxan laskutuksesta on 
PSHP:n ulkopuolisten sairaaloiden laskutuksen sisällä. 
Coxa laskuttaa erikseen khshp:lta potilaskuljetukset.

Laskutus 2019

Osingot 2019
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Selite EUR, netto 2020
FIMLAB LABORATORIOT OY 10 576 346,36
TAYS Sydänkeskus Oy 5 428 583,45
Tekonivelsairaala Coxa Oy (hoidot ulkopuolisissa) 4 015 906,23
2M-IT Oy 1 363 235,85
PÄIJÄT-HÄMEEN TEKSTIILIHUOLTO OY 1 032 264,51
Kanta Logistiikka Oy provisio 969 666,75
Kanta Logistiikka Oy oma laskutus 517 066,71
ISTEKKI Oy 506 545,76
Sarastia Oy 480 303,04
UNA Oy 261 787,64
SOTE Virtuaalikirjasto Oy 95 955,88
Tuomi Logistiikka Oy 59 750,97
Tays Kehitysyhtiö Oy 35 625,00
Tekonivelsairaala Coxa Oy (potilaskuljetukset) 13 168,00
Yhteensä 25 356 206,15

Selite EUR, netto 2020
COXA OY Osinko 2019 -402 000,00
TAYS SYDÄNKESKUS OY Osinko -61 407,50
Aina group osinkotuotto -4 312,00
LOUNEA OY osinko 2019 -324,00
Yhteensä -468 043,50

Laskutus 2020

Osingot 2020
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Selite EUR, netto 2021
FIMLAB LABORATORIOT OY 10 980 427,08
TAYS Sydänkeskus Oy 5 390 307,43
Tekonivelsairaala Coxa Oy (hoidot ulkopuolisissa) 4 510 114,87
2M-IT Oy 1 888 783,04
PÄIJÄT-HÄMEEN TEKSTIILIHUOLTO OY 1 112 064,21
Kanta Logistiikka Oy provisio (tilanne syyskuu 21) 694 767,43
Kanta Logistiikka Oy oma laskutus 558 576,00
Sarastia Oy 410 306,86
UNA Oy 260 107,85
ISTEKKI Oy 252 702,55
Tays Kehitysyhtiö Oy 171 505,00
Tuomi Logistiikka Oy 151 621,51
SOTE Virtuaalikirjasto Oy 131 076,09
Tekonivelsairaala Coxa Oy (potilaskuljetukset) 14 240,00
Yhteensä 26 526 599,92

Selite EUR, netto 2021
FIMLAB LABORATORIOT OY osinko -2 057 526,24
COXA OY osinko 2020 -376 200,00
TAYS SYDÄNKESKUS OY osinko 202 -339 508,51
2M-IT OY osinko -27 315,00
Istekki Oy -4 269,20
OP säilytys Aina group -4 018,00
LOUNEA OY osinko -324,00
SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA -360,00
Yhteensä -2 809 520,95

Laskutus 1-12/2021

Osingot 2021
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Kanta-Hämeen 
sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä
Taloudellinen selvitys 

Luottamuksellinen

16. helmikuuta 2022
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Luottamuksellinen

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Toimitamme ohessa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimintojen (”Kohde”)
taloudellisen selvityksen luonnosraportin. Työmme perustuu kanssanne solmittuun
24. tammikuuta 2022 päivättyyn toimeksiantosopimukseen
(”Toimeksiantosopimus”). Toimeksiantosopimus määrittää työmme alun perin sovitun
laajuuden, joka on suunnattu niihin kysymyksiin ja asioihin, jotka Te olette määritelleet
kriittisiksi asioiksi hankkeeseenne liittyen.

Esittämämme havainnot eivät muodosta suosituksia Teille. Selvityksen laadinta liittyy sosiaali ja
terveydenhuollon valtakunnalliseen uudistukseen ja erityisesti sen voimaanpanolain 21§
mukaiseen selvitykseen.

Toimeksiantokirjeen mukaisesti myöhemmät raportit korvaavat aikaisemmat kirjalliset
tai suulliset raporit.

Raportti on tarkoitettu ainoastaan niille osapuolille, jotka ovat
hyväksyneet toimeksiantosopimuksemme ehdot. Raporttiamme ei saa lainata eikä siihen saa
viitata missään laajuudessa ilman etukäteen antamaamme nimenomaista kirjallista lupaa,
mikäli toimeksiantosopimuksen ehdoissa ei nimenomaisesti toisin määrätä. Työmme sisällöstä
on sovittu tämän raportin nimettyjen vastaanottajien kanssa, emmekä hyväksy
vastuuta työstämme tai raportistamme suhteessa mihinkään muuhun osapuoleen.

Kunnioittaen,

Erik Renfors  
Partner
KPMG Oy Ab

Tärkeä huomautus

Aloitimme työmme 25. tammikuuta 2022 ja analyysityömme päättyi 16. helmikuuta 2022. Emme 
ole  ottaneet raportissamme huomioon analyysityömme päättymispäivän jälkeisiä tapahtumia tai  
olosuhteiden muutoksia.

Olemme käyttäneet ensisijaisena tietolähteenä Kohteen Johdon meille toimittamaa 
aineistoa, tietoja ja kommentteja. Emme ota vastuuta edellä mainittujen tietojen 
oikeellisuudesta, josta Kohteen Johto on vastuussa. Käyttämämme ensisijaisen lähteen 
yksilöivät lähdeviitteet on esitetty raportissamme ja olemme varmistaneet, siltä osin kuin se on 
mahdollista, että raportissa esitetyt tiedot ovat yhdenmukaisia muiden tietojen kanssa, joita 
meille on toimitettu ja joita olemme muutoin hankkineet työmme yhteydessä. Emme kuitenkaan 
ole tarkastaneet meille toimitettujen tietojen oikeellisuutta.

Tämä työ ei ole minkään tilintarkastusstandardien mukainen varmennustoimeksianto, joten  
emme anna missään tilintarkastusstandardeissa tarkoitettua varmennuslausuntoa.

Viittaamme raportissamme ”KPMG-analyysiin”: tällä tarkoitamme ainoastaan sitä, että olemme  
suorittaneet (silloin kun näin todettu) tiettyjä analyyttisia toimenpiteitä meille toimitetulle  
aineistolle; emme ota vastuuta meille toimitetusta aineistosta.

Raportissamme esitetty tulevaisuuteen kohdistuva taloudellinen informaatio on Kohteen  
kokoamaa ja laatimaa; emme ota vastuuta tulevaisuuteen kohdistuvasta taloudellisesta  
informaatiosta tai ennusteiden toteutumisesta. Korostamme, että tulevaisuuteen kohdistuva  
taloudellinen informaatio riippuu lukuisista oletuksista. Näitä oletuksia täytyy jatkuvasti arvioida  
ja muuttaa liiketoimintamalleissa, kulurakenteessa ja/tai liiketoiminnan kehityssuunnassa  
tapahtuvien muutosten mukaan, sitä mukaan kun näitä muutoksia ilmenee. Todelliset tulokset  
tulevat todennäköisesti poikkeamaan ennusteista, ja kaikki tulevaisuutta koskevat tapahtumat  
eivät useinkaan toteudu odotetulla tavalla, minkä lisäksi poikkeamat voivat olla hyvinkin  
olennaisia.

Emme hyväksy vastuuta juridisten tai muiden neuvonantajien raporteissa esitetyistä 
asioista, vaikka olisimme viitanneet niihin raportissamme.

Erityisesti haluamme korostaa, että tämä taloudellinen selvitys perustuu vuoden 2021 
toteumatietojen osalta tilintarkastamattomiin lukuihin. 

Selvityksessämme olemme tuoneet esiin riskitekijöitä, joita saadun aineiston ja käytyjen 
keskustelujen perusteella – huomioiden erityisesti toimeksiannon kiireinen aikataulu - on ollut 
mahdollista havaita. Esittämämme riskit tai arviot niiden suuruusluokista eivät välttämättä ole 
tyhjentäviä. Tarkempien selvitysten ja analyysien laatiminen edellyttää ajallisesti ja 
sisällöllisesti laajempaa toimeksiantoa.

Anssi Koski  
Senior Manager
KPMG Oy Ab
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Selvityksen sovittu sisältö ja laajuus

— Tämä raportti on laadittu Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johdon 
kanssa solmimamme, 24. tammikuuta 2021 päivätyn toimeksiantosopimuksen 
mukaisesti ja perustuu analyysityöhön 16. helmikuuta 2022 asti.

— Toimeksiantomme laajuus on käsittänyt tilikauden 2021 ja saatavilla olevat
budjetit.

— Olemme keskittyneet työssämme ainoastaan sovittuihin taloudellisiin kysymyksiin 
(omaisuus, velat, taseen ulkopuoliset vastuut, merkittävimmät tapahtumat 
tilikauden 2021 aikana). Emme ole täten analysoineet esimerkiksi markkinaan 
liittyviä, operatiivisia, verotuksellisia tai juridisia aiheita.
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Pääasialliset tietolähteet

— Työmme perustuu ensisijaisesti laadittu Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin
toimittamaan materiaaliin sekä avainhenkilöiden haastatteluihin. Lisäksi olemme 
pyytäneet tarkentavia lisätietoja sähköpostitse ja digitaalisen KPMG MOVE -
työtilan kautta 25.1.-11.2.2022 välisenä aikana.

— Historiallinen taloudellinen informaatio perustuu pääasiassa ulkopuolisen 
palveluntarjoajan Sarastia Oyj:n järjestelmistä laadittuihin raportteihin sekä
projektikirjanpitoon.

Kontaktihenkilöt
— Työmme aikana käytettävissä olleet KHSHP:n avainhenkilöt on esitelty 

oheisessa  taulukossa. Olemme haastattelet Johtoa Teams-puheluiden 
välityksellä tarpeen mukaan selvitysprosessin aikana. Olemme myös 
keskustelleet Kohteen talousasiantuntijoiden  kanssa tarpeen mukaan
prosessin aikana.

— Olemme myös keskustelleet olennaisista hankkeista ja riskeistä yhtiön 
päävastuullisen tilintarkastajan Minna Ainasvuoren kanssa.

Raportointi

— Raporttimme sisältää keskeiset havainnot sekä niitä tukevat analyysit.

— Lisäinformaatiota on esitetty lisäksi raportin liitteissä.

Keskeiset laadintaperiaatteet

Selvitystyön keskeiset kontaktihenkilöt

Kohteen Johto — Seppo Ranta, Sairaanhoitopiirin johtaja KHSHP

— Tero Pitkämäki, Talous- ja tukipalvelujohtaja KHSHP

— Miia Luukko, Hallintojohtaja KHSHP

Asiantuntijat — Petri Alaluusua, Henkilöstöjohtaja, KHSHP

— Ari-Pekka Paananen, Tietohallintojohtaja, KHSHP

— Ville Vuorijärvi, Tekninen johtaja, KHSHP

— Valtteri Niemi, Controller, KHSHP

— Piia Olkinuora, Controller, KHSHP

— Terhi Pohjavirta, Laskentapäällikkö, KHSHP

— Jari Tirkkonen, Projektijohtaja Assi-hanke, KHSHP

Rajoitukset ja puuttuva materiaali

— Emme ole saaneet työmme tueksi tilintarkastettuja lukuja vaan raportissa
esitetyt luvut perustuvat saamiimme alustaviin tilikautta 2021 koskeviin
toteumatietoihin. Tilintarkastus on saamamme tiedon mukaan tarkoitus aloittaa
maaliskuussa 2022.
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Taustaa

• Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri (KHSHP) vastaa erikoisairaanhoidon palvelujen 
järjestämisestä maakunnan alueella. Sairaanhoitopiirin muodostavat maakunnan 
11 kuntaa eli Hämeenlinna, Riihimäki, Forssa, Janakkala, Hattula, Hausjärvi, 
Loppi, Tammela, Jokioinen, Ypäjä ja Humppila.

• Sairaanhoitopiirin alueella perusterveydenhuoltoa järjestävät Hämeenlinnan 
seudulla Hämeenlinnan kaupunki, Janakkala ja Hattula, joka on ulkoistanut 
palvelutuotannon Terveystalo Oyj:lle. Riihimäen seudulla perusterveydenhuollon 
palvelut järjestää ja tuottaa Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä 
(RSTKY) ja Forssan seudulla hyvinvointikuntayhtymä, joka tuottaa myös 
erikoissairaanhoidon palveluja (FSHKY).

• Kanta-Hämeen keskussairaala on väestöpohjaltaan Suomen kuudenneksi 
suurin ei-yliopistollinen keskussairaala.

• Hämeenlinnan ja Riihimäen yksiköissä hoidetaan vuosittain n. 65 000 ihmistä.

• Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin toimintakulut olivat vuonna 2020 n. 221 
miljoonaa euroa ja taseen loppusumma n. 193 miljoonaa euroa.

• Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä oli toistaiseksi voimassa olevassa 
palvelussuhteessa 1 476 henkilöä 31.12.2020 tilanteen mukaan.
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Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Yleiskuvaus
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Tuloslaskelma

Valtuusto 03.05.2022 § 14 Liite 2



Tuloslaskelma – Merkittävimmät tapahtumat tilikaudella 2021
Keskeiset havainnot
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Talousarvion toteutuminen ilman ensihoitoa Havainnot johdon mukaan

Lähde:  Johdon toimittama materiaali

1

2

3
4

Tuloslaskelma
1. Tilikauden ylijäämä on jäämässä 245 

tuhanteen euroon. Ylijäämästä on 
palautettu kunnille 2 780 tuhatta 
euroa. Vaikutus näkyy rivillä 
kuntamaksut.

2. Lisäpoistoa 2,3 M€ ehdotetaan uuden 
poisto-ohjelman myötä (Ks. Kiinteistöt 
ja rakennukset – lisäpoisto). Lisä-
poisto sisältyy jo laskettuun tulokseen.

3. Ulkopuoliset sairaalat toteuma noin 50 
M€, 8 M€ enemmän kun 
alkuperäisessä budjetissa. Ks. 
lisätiedot kohdassa Ulkopuoliset 
sairaalat.

4. Palveluiden ostot ovat toteutuneet alle 
budjetoidun tason koska 
potilasvakuutusmaksu ei toteutunut 
sillä tasolla, kun oli arvioitu 
lisätalousarviossa. 

5. Rahoitustuottoja tullut osinkoina 
Fimlabilta, Coxalta ja Sydänsairaalalta 
odotettua enemmän hyvien tulosten 
ansiosta. Ks. lisätiedot kohdassa Muut 
osakkeet ja osuudet.

5
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Erityisosaajien rekrytoinneissa ja 
resurssoinneissa on onnistuttava, 
jos halutaan pitää ulkopuolisten 
sairaaloiden palveluostot 
nykyisellä tasolla.

Nykyisen informaatiokriittisen 
hoidon tarpeen turvaamiseksi on 
olennaista, että Assi-hanke ja 
uudet ICT-investoinnit saadaan 
valmiiksi ajallaan, jotta voidaan 
varmistaa ajantasaisin tieto 
hoidoista ja eri hoitomuodoista, 
sekä palvelemaan asiakkaita 
parhaalla mahdollisella tavalla.

Ulkopuoliset sairaalat
Keskeiset havainnot
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Keskeiset havainnot – Johdon mukaan KPMG:n kommentit
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Palveluiden ostot ulkopuolisilta sairaaloilta ovat nousseet jälleen koronan aiheuttaman pienen laskun jälkeen

— Ulkopuolisten sairaaloiden kulut olivat vuonna 2021 noin 50 M€. Kustannus oli 8 M€ yli alkuperäisen budjetin.

— Koronan aikana hoitoon hakeuduttiin vähemmän ja se näkyi myös ulkopuolisten sairaalakulujen laskuna vuonna 2020. 
Viimeisen 12 kuukauden aikana luku on kuitenkin jälleen noussut ja myös ensi vuodelle ennustetaan 49,5 M€ kuluja 
ulkopuolisiin sairaaloihin liittyen.

— Hoito on nykyään enemmän informaatiokriittistä ja myös erikoisosaamisen tarve korostuu. Jatkoa ajatellen on 
olennaista, pystytäänkö investoinnit tietoturvallisuuteen sekä toiminnanohjaukseen pitämään korkealla tasolla ja onnistutaanko 
eri osaamisalueiden tarpeet täyttämään oikeilla henkilöillä ja onnistutaanko nämä erityisosaajat pitämään organisaatiossa.

— Talousarvioon 2022 on varattu 49,5 miljoonaa euroa ulkopuolisten sairaaloiden käyttöön. Toteuma vuonna 2021 oli noin 50 
miljoonaa euroa, joten varaus alittaa vuoden 2021 toteuma-arvion.
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Tase
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Investoinnit muihin 
kohteisiin kuin Assi-
hankkeeseen ovat 
olleet vähäisiä.

Assi-hankkeen 
kokonaiskustannusarvio (ml
. pysäköintilaitos) on 
raportin 
kirjoitushetkellä noin 392 
M€. Hanke on lähes 
kaksinkertainen vuodenvaih
teen 2021 koko taseeseen 
nähden.

Tase 1/2
Keskeiset havainnot
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Taselaskelma 2020 2021

Vastaavaa
Aineettomat hyödykkeet 1 370 265 2 373 959
Maa ja vesialueet 1 464 375 1 464 375
Rakennukset 101 964 065 91 539 223
Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 094 416 996 475
Koneet ja kalusto 8 910 203 7 805 042
Muut aineelliset hyöd. 16 819 16 819
Keskeneräiset hankinnat 32 883 006 68 920 369
Sijoitukset 8 662 821 8 585 899
Pysyvät vastaavat 156 365 971 181 702 162

Toimeksiantojen varat 140 952 0
Vaihto-omaisuus 1 966 142 1 446 827
Lyhytaikaiset saamiset 15 344 189 16 096 834
Rahat ja pankkisaamiset 18 978 894 22 464 377

Vaihtuvat vastaavat 36 430 177 40 008 038
Vastaavaa 192 796 148 221 710 200
Lähde: Johdon toimittama materiaali

Tase koostuu pääosin rakennusten tasearvoista sekä uuden Assi-sairaalan 
keskeneräisistä aktivoinneista

1. Aineettomissa hyödykkeissä lisäyksiä 1,6 miljoonaa euroa ICT-järjestelmiin 
liittyen. Uudet ICT-investoinnit painottuvat kuitenkin pääosin Assi-hankkeeseen 
ja sinne investoidaan 12,7 miljoonaa euroa ICT-järjestelmiin.

2. Rakennusten poisto-ohjelmaa ollaan muuttamassa vastaamaan tulevaa 
tilannetta Assi-hankkeen valmistuttua. Ks. lisätiedot kohdassa Kiinteistöt ja 
rakennukset

3. Koneet ja kalusto koostuu pääosin leikkaussalikoneistosta ja kalusteista sekä 
apuvälinekeskuksen hankinnoista. Koneista ja kaluistoista on listaukset ja 
poisto-ohjelmat laadittuna. Ks. Koneet ja kalusto lisätietoja varten.

4. Keskeneräiset hankinnat liittyvät Assi-hankkeeseen. Ks. lisätiedot kohdassa 
Assi-hanke

5. Sijoituksissa muut osakkeet ja osuudet. Ks. lisätiedot kohdassa Muut osakkeet 
ja osuudet

6. Lyhytaikaiset saamiset koostuvat pääosin 11 miljoonan euron 
myyntisaamisista. Johto on käynyt saamiset läpi ja tehnyt 528 225,83 euron 
suuruisen alaskirjauksen 13.1.2022. Muita olennaisesti ikääntyneitä tai 
epäkurantteja eriä ei saamisissa johdon mukaan ole.

Muihin olennaisiin tase-eriin sisältyy muun muassa: Vaihto-omaisuus, joka koostuu 
lääkekeskuksen lääkevarastosta. Lääkekeskus ostaa lääkkeet omaan varastoonsa 
ja nämä kirjataan kuluksi vasta kun lääkkeet jaetaan yksiköihin. Jakelu tehdään 
kuukausittain. Apteekkarit vastaavat varastosta ja sen inventaarioista, joita tehdään 
tilinpäätöksen yhteydessä sekä suunnitellusti vuoden ympäri.

1

2

4
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Assi-hankkeen vaikutus 
lainapositioon ja sen tulevaan 
kehitykseen on merkittävä, ja 
myös merkittävimmät tulevat riskit 
lainapuolella liittyvät Assi-
hankkeeseen.

HVA:lle tulee antaa ajantasaiset 
tiedot v. 2023 budjetointiin liittyen 
potilasvakuutusmaksun 
seurannasta ja mahdollisista 
muutoksista v. 2022 aikana.

Tase 2/2
Keskeiset havainnot
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Taselaskelma 2020 2021

Vastaavaa
Oma pääoma 80 547 464 80 792 812
Poistoero 3 372 440 3 161 171
Pakolliset varaukset 8 970 484 7 549 075
Toimeksiantojen pääomat 384 385 376 126
Vieras pääoma
Lainat rahoitus- ja 
vakuutuslaitoksilta 44 220 988 80 059 887

Pitkäaikainen 44 220 988 80 059 887

Joukkovelkakirjalainat 5 000 000 0
Lainat rahoitus- ja 
vakuutuslaitoksilta 11 711 101 9 161 101

Saadut ennakot 832 224 775 918
Ostovelat 17 929 713 20 296 666
Muut velat 2 295 633 2 046 707

Siirtovelat 17 531 716 17 490 736

Lyhytaikainen 55 300 387 49 771 129
Vastattavaa 192 796 148 221 710 200
Lähde: Johdon toimittama materiaali

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on positiivinen 
pääoma ja lainanlisäykset liittyvät Assi-hankkeeseen

1. Poistoeroa tullaan käyttämään vuoden 2022 lisäpoiston sekä aiempien 
tilikausien alijäämien kattamiseen. Ks. Lisätiedot kohdassa Kiinteistöt ja 
rakennukset lisäpoisto.

2. Pakolliset varaukset 7,5 miljoonaa euroa sisältävät 
Potilasvahinkovastuuvarauksen. Sairaanhoitopiiri vastaa ennen vuotta 
2021 sattuneista vahingoista ja niiden kustannuksista 
potilasvakuutuskeskukselle, joka arvioi näiden vahinkojen 
kustannuksia ja kustannusten muutoksia vuosittain. Muutos aiheuttaa 
epävarmuutta potilasvakuutuksen kustannuksiin. Kyseessä on 
vaikeasti arvioitava ennuste, jonka toteuma on heilunut paljon. 
Heilunnat suuntaansa ovat luonteeltaan suuria sairaanhoitopiirin 
kokoluokkaan nähden.

3. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta liittyvät lähinnä Assi-
hankkeeseen. Ks. lisätiedot kohdassa Assi-hankkeen rahoitus.

4. Ostovelkojen erittely ja ikäjakauma johdon mukaan tarkistettu, ei 
olennaisia erääntyneitä ostovelkoja.

5. Siirtoveloista 14,5 miljoonaa euroa on lomapalkkajaksotusta, josta 
keskusteltu johdon kanssa. Varaus on samaa tasoa edellisen vuoden 
kanssa, eikä olennaisia pitämättömiä palkallisia lomakertymiä ole. Ks. 
Lisätiedot kohdassa Henkilöstöhallinto.

1

3

4

5

2

Valtuusto 03.05.2022 § 14 Liite 2



Vanhojen rakennusten osalta 
ollaan jätetty investointeja ja 
korjaushankkeita tekemättä. 
Käytöstä poistuvien rakennusten 
poistosuunnitelmia ollaan 
päivittämässä tämän mukaiseksi 
(ks. seuraava sivu).

Hoidon laadun, henkilöstön ja 
asiakkaiden toiminnanohjauksen 
ja yleisten olosuhteiden osalta on 
tärkeää, että Assi-hanke valmistuu 
määräajassa, jotta nykyisten 
melko vanhojen rakennusten 
kunto ei heikkene merkittävästi ja 
hoitoa saadaan tehostettua.

Kiinteistöt ja rakennukset
Keskeiset havainnot

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved. 12

Document Classification: KPMG Confidential

Keskeiset havainnot – Johdon mukaan KPMG:n kommentit

Nykyiset investoinnit ja parannukset on laitettu jäihin Assi-hanketta lukuun 
ottamatta

— Vuonna 2016 on sairaanhoitopiirissä tehty päätös, että Assi-hankkeen takia 
muut korjaushankkeet ja investoinnit pyritään pitämään minimissä ja tehdään 
vain välttämättömät toimenpiteet. Tämän myötä 2017 vuodesta lähtien 
korjaushankkeiden summa on laskenut noin 6 miljoonaa euroa.

— Vanhoissa rakennuksissa on paljon korjaustarpeita putkistoon, jäähdytykseen, 
kosteuteen ja seinärakenteisiin yms. liittyen. Kuntotarkastuksia on tehty paljon ja 
niiden perusteella on hoidettu välttämättömät korjaustarpeet.

— Yllä olevien päätösten seurauksena esimerkiksi Riihimäellä on otettu aikalisä 
toiminnallisten remonttien osalta, kunnes saadaan selvyys ja varmuus tulevasta 
käyttötarpeesta sekä toiminnan laajuudesta, jotta vältyttäisiin turhilta 
investoinneilta.

— Korona on myös vaikuttanut siihen, että tiettyjä korjauksia ei olla päästy 
aloittamaan covid-19-pandemian hoidon kuormituksesta johtuen ja kohdistuen 
tiettyihin tiloihin. Korjausinvestoinneissa ollaan jääty 1/3 budjettiin nähden pitkälti 
koronan takia, mutta myös sen seurauksena että ollaan tiukassa tilanteessa 
löydetty kustannustehokkaat tavat toimia.

Tase

Rakennukset 2020 2021
Hallinto- ja 
laitosrakennukset 1.1 187 973 449 188 831 340

Kertyneet poistot -78 809 094 -86 867 275
Tilikauden lisäykset 908 026 1 014 939
Tilikauden poisto -8 108 316 -11 439 781
Rakennukset yhteensä 101 964 065 91 539 223
Lähde: Johdon toimittama materiaali

2020 Rakennusten tase-erittely
Lähde:     Johdon toimittama materiaali
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Sairaalarakennuksissa on 
huomioitu asiantuntijoiden 
tekemät arviot kiinteistöiden 
arvoista Assi-sairaalan 
valmistuttua. Myös purettavien 
rakennusten 
purkukustannukset on 
huomioitu uudessa 
poistosuunnitelmassa.

Käytöstä poistuvien 
sairaalarakennusten tulevasta 
käytöstä ja tasearvosta on 
tekeillä ajantasaiset arviot. 
Käsityksemme mukaan 
aiheeseen liittyvän selvityksen 
on määrä valmistua keväällä 
2022.

Kiinteistöt ja rakennukset – Lisäpoistot
Keskeiset havainnot
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Vanhojen sairaalarakennusten osalta ehdotetaan uuden poisto-ohjelman 
toteuttamista 7 vuodessa

— Assi-sairaalan valmistumisen myötä osa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin 
rakennuksista tulee jäämään tarpeettomiksi. Tämän takia vuoden 2021 aikana on tehty 
selvitys rakennusten todellisista tasearvoista ja uudesta poisto-ohjelmasta.

— Selvityksessä on rajattu rakennukset kolmeen kategoriaan:

1) Rakennukset joiden ennakoidaan jatkossa olevan HVA:n käytössä uuden 
sairaalan valmistuttua;

2) Rakennukset, jotka tullaan todennäköisesti purkamaan uuden sairaalan 
valmistuttua;

3) Rakennukset joita ei tulla purkamaan esimerkiksi suojelusäännösten tai 
muun tulevan käytön vuoksi. Näiden rakennusten käypä arvo tulee arvioida 
Assi-hankkeen valmistumishetkellä ja täsmentää poistosuunnitelma.

— Rakennukset F, E, D, D7 ja B tullaan todennäköisesti purkamaan Assin valmistuttua. 
Newsecin 20.8.2018 tekemän arvion mukaan näiden rakennusten purkukustannus 
tulee olemaan noin 5,6 miljoonaa euroa. 

— Rakennus C tullaan liittämään osaksi Assia ja käyttöä jatketaan.

— Rakennus A on potentiaalinen suojelukohde, eikä sitä voida purkaa. Rakennukset E 5 
ja G hyväkuntoisia, uudehkoja, ja niille voidaan löytää uusi käyttötarkoitus tai myydä.

— Selvityksen mukaan uusi poisto-ohjelma suoritettaisiin 6 vuoden tasapoistona 2021-
2026.

— Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on alustavasti suunnitellut 
toteuttavansa ehdotetun poisto-ohjelman 7 vuodessa. Näin ollen vuotuinen 
poisto on noin 2,3 miljoonaa euroa. 2021 vuoden osalta lisäpoisto on jo 
huomioitu nykyisessä tuloslaskelmassa. 2022 vuoden osalta lisäpoisto on 
tarkoitus kattaa poistoerolla ja taseen ylijäämällä.

Ehdotettu uusi poisto-ohjelma (arvot 1 000 €)

Rakennus Tasearvo 
2020

Tasapoiston 
lisäys 21-26

Tasapoiston
lisäys 21-27

1. Rakennus C 10 749 Ei muutosta Ei muutosta
2. Rakennus F, E, 
D 60 399 3 634 2 195

2. Rakennus D7 1 404 134 100
2. Pesula 
(rakennus B) 381 Ei muutosta Ei muutosta

3. Ahveniston 
sairaala (A 
rakennus)

5 627 Ei muutosta Ei muutosta

3. Yhteispäivystys 
(E 5) 5 294 Ei muutosta Ei muutosta

3. Alatalo 
(rakennus G) 534 Ei muutosta Ei muutosta

Yhteensä 84 388 3 768 2 295
Lähde: Selvitys sairaalarakennusten poistoista

Tase

Rakennukset 2020 2021
Hallinto- ja 
laitosrakennukset 1.1 187 973 449 188 831 340

Kertyneet poistot -78 809 094 -86 867 275
Tilikauden lisäykset 908 026 1 014 939
Tilikauden poisto -8 108 316 -11 439 781
Rakennukset yhteensä 101 964 065 91 539 223
Lähde: Johdon toimittama materiaali
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Hyvinvointialueelle siirryttäessä 
tulee huomioida mahdolliset v. 
2022 aikana tapahtuvat muutokset 
sidosryhmäkumppaneiden 
omistusosuuksissa.

Muut osakkeet ja osuudet 
muodostavat n. 3,0 prosentin 
osuuden koko taseesta.

Muut osakkeet ja osuudet
Keskeiset havainnot
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Muut osakkeet ja osuudet pysyneet samana vuoden 2020 tilinpäätöksestä

1. Coxa Oy:lle on varattu oma tila Assi-sairaalasta. Tilojen käyttöön liittyy riski, 
että Coxa Oy ei mahdollisesti tule tiloja käyttämään 
eikä lonkkaleikkausoperaatioita toteuttamaan. Tällöin hankkeeseen varatut 
tilat tulevat KHSHP:n omaan käyttöön. KHSHP:llä on omaa 
lonkkaleikkaustoimintaa ja henkilöstöä entuudestaan, mutta ei samassa 
mittakaavassa kuin Coxan yhteistyön onnistuessa. Mikäli suunnitteilla oleva 
yhteistyö kariutuu, aiheutuu tästä kohonnut henkilöstöresurssiriski.

2. Fimlab Laboratoriot Oy on merkittävä sidosryhmä, joka toimittaa 
lähestulkoon koko maakunnan kliiniset laboratoriopalvelut. 
Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymisen myötä 1.1.2023 alkaen 
laboratoriopalveluita tuottavan yhtiön omistuspohjaan ja osuuksiin on 
mahdollisesti tulossa muutoksia, jotka saattavat aiheuttaa KHSHP:lle
lisätalousarviotarpeita.

3. UNA Oy kehittää uutta asiakastietojärjestelmää Suomessa. Heiltä tulee 
vuotuinen budjetti, joka täytyy kattaa, eikä hyötyjä tai tuloksia ole vielä 
toistaiseksi saatu tästä yhteistyöstä.

4. Kanta-Logistiikka Oy on mahdollisesti fuusioitumassa Tuomi Logistiikka 
Oy:n kanssa, jotta saataisiin Kanta-Logistiikan volyymit yhdistettyä Tuomi 
Logistiikan asiantuntemukseen.

Muut osakkeet ja osuudet

Pysyvät vastaavat 2020 2021
Osakkuusyhteisöosakkeet
ja osuudet 580 732 580 732

Muut osakkeet ja osuudet 7 543 622 7 543 622
Osakkeet ja osuudet 8 124 353 8 124 353
Lähde: Johdon toimittama materiaali

Tase-erittely Muut osakkeet ja osuudet 2020

Aina Group Oyj 81 992
Coxa Oy 85 000
Medi-IT Oy 48 000
Fimlab Laboratoriot Oy 176 000
Hämeen Tekstiilihuolto Oy 20 000
TAYS, Sydänsairaala Oy 3 958 790
UNA Oy 150 000
Kanta-Logistiikka Oy 125 000
Coxa Oy, Tampere osakenrot 2 580 000
Muut yhteensä 318 840
Muut osakkeet ja osuudet yhteensä 7 543 622
Lähde: Johdon toimittama materiaali

1

2
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4
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Johdon toimittaman koneet ja kalusto 
listauksen mukaan sairaanhoitopiirin 
koneiden ja kaluston nettokirjanpitoarvo 
per 31.12.2021 on 7,8 M€. Tilikauden 
2021 hankinnat olivat 3,2 M€.

Listaus koostuu pääosin 
leikkaussalikoneistosta ja kalusteista 
sekä apuvälinekeskuksen tekemistä 
hankinnoista. Laitteistolle on määritelty 
asianmukaiset poisto-ohjelmat.

Listauksessa oli yhteensä 703 tuotetta, 
joista 512 kpl oli 0 euron tasearvon 
arvoisia per 31.12.2021.

25 merkittävintä erää on noin 5,2 M€ ja 
66 % koko laitekannasta. Näistä 
Apuvälinekeskuksen hankinnat 2020 & 
2021 muodostavat 1,8 M€ suuruiden 
kokonaisuuden joka vastaa 23 % 
osuutta kokonaisarvosta.

Listauksen laskennallinen poisto 
vuodelle 2022 on yhteensä 3,3 M€ ja 
täten listauksen nettokirjanpitoarvo per 
31.12.2022 olisi nykyhetken tietojen 
mukaan 4,5 M€.

Koneet ja kalusto
Keskeiset havainnot
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Nimi Kirja Hankintapäivä Hankinnat Tilikauden hankinnat Poistot yhteensä Nettokirjanpitoarvo

Apuvälinekeskus, 2021 hankinnat 3v 31.12.2021 - 1 786 185 -595 395 1 190 790
Apuvälinekeskus 2020 hankinnat 3v 31.12.2020 1 704 533 - -1 136 356 568 178
3T magneettikuvauslaitteisto 10v 1.6.2014 2 181 650 - -1 654 604 527 046
Tietokonetomografialaite (2019) 5v 31.12.2019 776 700 - -310 680 466 020
SPECT/CT-laitteisto 50% 2017 8v 31.12.2017 441 720 - -220 860 220 860
SPECT/CT-laitteisto 50% 2017 8v 31.12.2017 441 720 - -220 860 220 860
Natiivikuvauslaitteisto (2020) 5v 1.12.2020 245 000 - -53 083 191 917
C-kaari (2 kpl) 2019 5v 31.12.2019 293 670 - -117 468 176 202
Tietokonetomografia 2016 7v 15.9.2016 698 520 - -532 206 166 314
Kartiokeilatietokonetomografia 5v 28.12.2021 - 161 258 - 161 258
MRI-päivitys (magneettikuvauslaite) 7v 18.8.2016 535 000 - -407 619 127 381
Pienet lääkintälaitteet K 2021 3v 31.12.2021 - 138 400 -23 067 115 333
Luuntiheysmittalaite (2021) 5v 31.12.2021 - 109 166 - 109 166
Sairaalavälineiden pesukone 8v 14.11.2017 212 436 - -108 431 104 005
Natiivikuvauslaite (2018) 5v 10.10.2018 261 400 - -165 553 95 847
Mammografialaite 2018 5v 31.12.2018 226 019 - -135 612 90 408
Pienet lääkintälaitteet K 2021 3v 1.9.2021 - 109 059 -19 246 89 814
C-kaari (2021) 5v 17.12.2021 - 89 200 - 89 200
Leikkaustaso (2020) 5v 31.12.2020 99 560 - -19 912 79 648
Dialyysivesilaite 2019 5v 2.4.2019 162 295 - -89 262 73 033
3D-torni 5v 31.12.2019 105 300 - -42 120 63 180
Painokevennetty kävelyharjoitu. 5v 21.12.2020 78 000 - -15 600 62 400
Osastokuvauslaite 2017 8v 21.12.2017 115 000 - -57 500 57 500
Potilasvalvontamonitorit 2021 5v 1.9.2021 - 69 172 -12 681 56 491
Ulrtaäänilaite (2021) 5v 1.9.2021 - 65 000 -8 667 56 333
Top 25 Yhteensä 8 578 524 2 527 440 -5 946 780 5 159 184
Loput (678 kpl) 40 055 445 646 943 -38 056 530 2 645 858
Kaikki yhteensä 48 633 969 3 174 383 -44 003 310 7 805 042
Lähde:     Johdon toimittama materiaali
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Assi-hanke
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Assi-hanke on suunniteltu tarkasti 
ja hankkeen kanssa työskentelee 
osaava ja ammattitaitoinen 
allianssi.

Hankkeen valmistuttua saadaan 
sairaanhoitokapasiteetti, 
tietoturvaympäristö ja 
hoitoteknologia päivitettyä hyvin 
korkealle laatutasolle.

KHSHP:n tilintarkastaja on 
tarkastanut Assi-hankkeelle 
kirjattujen kulujen oikeellisuutta ja 
aktivointikelpoisuutta 1.1-
31.12.2020. Raportissa ilmenee, 
että sairaanhoitopiirin palkkaama 
ulkopuolinen rakennuttajakonsultti 
asiatarkastaa laskut, jonka jälkeen 
sairaanhoitopiirille tulee lopullinen 
lasku, joka asiatarkastetaan ja 
hyväksytään. Tarkastuksessa ei 
havaittu olennaista 
huomautettavaa ja tarkastetut 
laskut kuuluivat Assi-hankkeeseen 
ja ne oli asiatarkastettu. 

Emme ole tässä selvityksessä 
käyneet läpi tulevien vuosien 
käyttötalouden kustannuksia tai 
niiden kehitystä.

Assi-hankkeen yleiskuva ja tämän hetken tilanne
Keskeiset havainnot
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Assi kustannusarvio 2015-2026 M€

Allianssin kustannukset ja varaukset yht. 308,2
Tilaajan muut kustannukset yht. 36,1
Tilaajan henkilöstöbudjetti 5,3
Tilaajan rakennuttamiskustannukset 4,7
Kiinteät sairaalalaitteet / järjestelmät 3,7
Kuvantamislaitteet 7,6
Lääkehuolto 2,9
Muut lääkintälaitteet 6,0
Irtaimistohankinnat 3,9
Liittymismaksut 2,0
Kokonaiskustannusarvio 344,3
Tilaajan muut hankevaraukset 11,5
Rakennushankkeen kokonaiskustannusarvio 355,8
Hankkeeseen sidoksissa olevat kustannukset 2,3
Sairaalahankkeeseen liittyvät it-hankinnat 12,7
Kokonaiskustannukset 2015-2026 370,75
Pysäköintirakennus - erillishankkeena 21
Lähde: Johdon toimittama materiaali

Assi-hanke etenee lähestulkoon aikataulussa. Rakennustarvikkeiden 
hinnannousu luo kustannuspainetta, tämän hetken arvio on, että budjetti 
ylittyy 12 miljoonaa euroa

— Päätös Assi-sairaalan rakentamisesta on lyöty lukkoon 2016. Vanhat sairaalat 
alkavat olemaan siinä pisteessä, että niissä on suuria kunnostustarpeita ja 
suunnittelussa todettiin, että kunnostaminen tulisi suunnilleen yhtä kalliiksi kun 
uuden sairaalan rakentaminen.

— Rakentaminen alkoi 2021 kesällä. Hankkeen tulisi olla valmis vuoden 2025 
loppupuolella ja sairaala on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2026 aikana.

— Rakentaminen on edennyt hyvässä vauhdissa, joskin koronan ja talven 
aiheuttamien ongelmien jälkeen ollaan pari viikkoa aikataulua jäljessä. Tämän 
hetken valmiusaste on noin 11 %. 

— Hanke toteutetaan allianssimallilla, jossa sairaanhoitopiiri toimii hankkeen 
tilaajana ja vastaa sairaalan toiminnallisuuden toteutumisesta. Skanska toimii 
hankkeen rakennuttajana ja Sweco tuottaa hankkeen taloteknisen- ja 
rakennesuunnittelun. Lisäksi hankkeella on arkkitehtiyhteenliittymä Team 
Integrated vastaamassa hankkeen suunnittelusta. Allianssihanke toteutetaan 
siten, että KHSHP:n osuus mahdollisista lisätuotoista tai -kuluista on 50 %.

— Sairaanhoitopiiri on rakentamassa Assi-hankkeen yhteyteen erillishankkeena 
pysäköintitaloa, jonne tulisi myös henkilöstöravintola. Tämän arvioitu 
kustannus on 21 M€. Hanke on mukana Kuntarahoituksen ja Euroopan 
investointipankin rahoitusbudjetissa, ja siitä on hallituksen myöntämä lupa. 
Hanke on ainakin toistaiseksi allianssimallin ulkopuolella.

— Sairaalan käyttöönoton jälkeen odotetaan juoksevien kustannusten laskevan 
aiempaan nähden. Tähän olisi syynä etenkin tehostetumpi henkilöstöntarve ja 
pienemmät ja tehokkaammat tilat, jotka vaativat pienempiä 
ylläpitokustannuksia.

— Hankkeeseen sidoksissa olevat kustannukset 2,3 M€ ovat uponneita 
kustannuksia, jotka syntyivät suunnitteluvaiheessa ennen allianssisopimuksen 
allekirjoitusta.
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Assi-hankkeen onnistuminen on hyvin 
keskeisessä roolissa koko Kanta-Hämeen 
sairaanhoitopiirin Kuntayhtymän riskien 
hallinnassa.

Viimeisestä kustannusarviosta on kulunut 
noin 1,5 vuotta. Hankkeen kustannusarvio 
olisi aiheellista päivittää.

Kyseessä on todella suuri erä taseella, 
mutta lisäksi monet muut osa-alueet ovat 
riippuvaisia projektin onnistumisesta kuten:

• ICT-ympäristö: uudet investoinnit, kuten 
uusi konesali ja järjestelmät on keskitetty 
Assiin. Jotta näihin päästään siirtymään, 
tulisi Assin valmistua määräajassa.

• Budjetti: Esim. rakennuskustannusten 
hinnannousun tai 
kasvaneiden henkilöstökustannusten 
vaikutus on merkittävä koko budjettiin.

• Rahoitusriski: mikäli jokin merkittävä 
muutos saisi aikaan sen, että EIP ei 
myöntäisi rahoitusta Assille vuonna 
2023, tulisi HVA:n etsiä hankkeelle ja 
175 M€ osuudelle uusi rahoittaja.

• Assi-hankkeen projektijohtaja on 
keskeinen tekijä projektin toteutuksessa. 
Avainhenkilöriskin näkökulmasta 
tehtävän pysyvyys on huomioitava.

Assi-hankkeen mahdolliset riskit
Keskeiset havainnot

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved. 18

Document Classification: KPMG Confidential

Keskeiset havainnot – Johdon mukaan KPMG:n kommentit

Assi kustannusarvio 2015-2026 M€

Allianssin kustannukset ja varaukset yht. 308,2
Tilaajan muut kustannukset yht. 36,1
Tilaajan henkilöstöbudjetti 5,3
Tilaajan rakennuttamiskustannukset 4,7
Kiinteät sairaalalaitteet / järjestelmät 3,7
Kuvantamislaitteet 7,6
Lääkehuolto 2,9
Muut lääkintälaitteet 6,0
Irtaimistohankinnat 3,9
Liittymismaksut 2,0
Kokonaiskustannusarvio 344,3
Tilaajan muut hankevaraukset 11,5
Rakennushankkeen kokonaiskustannusarvio 355,8
Hankkeeseen sidoksissa olevat kustannukset 2,3
Sairaalahankkeeseen liittyvät it-hankinnat 12,7
Kokonaiskustannukset 2015-2026 370,75
Pysäköintirakennus - erillishankkeena 21
Lähde: Johdon toimittama materiaali

Assi-hankkeen tunnistetut olennaiset riskit

— Assi-hankkeesta on tehty uusi kustannusarvio 2020 kesällä 
(viereinen taulukko). Raaka-aineiden hinnannousun myötä vuonna 
2021 tehdyn uusimman arvion mukaan budjetti ylittyisi noin 12 
miljoonalla eurolla. Allianssisopimuksen myötä sairaanhoitopiirin 
osuus tästä on 50 %.

— Jaetun tuotto- ja riskimallin myötä hankkeella on mahdollisen 
budjetin ylittymisen myötä riski toteuttajien moraalikadosta, mikäli 
he kokevat, että hanke ei tule onnistumaan.

— Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on kuitenkin 
myös budjetissa varauduttu 9 M€ suuruisella riskivarauksella. 
Tämä varaus löytyy erästä ”tilaajan muut hankevaraukset 11,5 M€”. 

— Työmaalla on huomioitu hyvin eri riskit ja työvuoroja tehdään 
kahdessa ryhmässä, jotta vältytään työmaan seisahtumiselta 
korona-altistumisen takia.

— Budjettiin liittyen kriittisimmät riskit ovat rakennustarvikkeiden 
mahdollinen hinnan nousu ja henkilöstökulujen kasvu ja 
mahdolliset käyttäjälähtöiset muutostyöt.

— Hankkeeseen liittyvät myös yleisemmät rakentamiseen liittyvät riskit 
kuten sopimusriskit ja ristiriidat sekä mahdolliset onnettomuudet.

— Coxa Oy:lle on varattu oma tila Assi-sairaalasta. Tilojen käyttöön 
liittyy riski, että Coxa Oy ei mahdollisesti tule tiloja käyttämään 
eikä lonkkaleikkausoperaatioita toteuttamaan. Tällöin 
hankkeeseen varatut tilat tulevat KHSHP:n omaan käyttöön. 
KHSHP:llä on omaa lonkkaleikkaustoimintaa ja henkilöstöä 
entuudestaan, mutta ei samassa mittakaavassa kuin Coxan
yhteistyön onnistuessa. Mikäli suunnitteilla oleva yhteistyö kariutuu, 
aiheutuu tästä kohonnut henkilöstöresurssiriski.

Valtuusto 03.05.2022 § 14 Liite 2



Assi-hankkeen rahoituksen 
kannalta on olennaista, että 
EIP:n lupaama 175 M€ laina 
tullaan saamaan ja tähän 
liittyen heidän tulkintansa lainan 
takauksesta on myös 
keskeisessä roolissa.

Käsityksemme perusteella 
valtiontakauksen vaikutus 
lainakorkoon voi olla noin 0,3 % 
- 2,0 %-yksikköä mm. kohteen 
luottoluokituksesta ja 
tarkasteluajankohdasta 
riippuen.

Riskikartoitusnäkökulmasta olisi 
syytä kartoittaa Kuntayhtymän 
maaliskuussa nostettavan 
lainaerän mahdollista 
korkosuojaa, sekä tehdä 
laskelmat eri skenaarioista 
mahdollisen koronnousun 
varalta. 10 vuoden 
kiinteäkorkoisten lainojen 
uudelleenrahoittamiseen liittyen 
on riski, joka on hyvä tunnistaa.

Myös pankkien kanssa olisi 
hyvä käydä keskustelua ja 
varmistua siitä, että 
pankkitalletuksista ei tulla 
perimään negatiivista korkoa.

Assi-hankkeen rahoitus
Keskeiset havainnot
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Assi-hankkeen lainat Summa (M€) Ajankohta

Kuntarahoitus 45 2021
Kuntarahoitus 50 3/2022
Kuntarahoitus 83 10/2022
Euroopan investointipankki 175 3/2023
Yhteensä 353
Lähde: Johdon toimittama materiaali

Assi-hankkeelle on nostettu lainaa 2021 vuoden aikana 45 M€ ja nostamatta on 
vielä 308 M€
— Pitkäaikaista lainaa on nostettu tilikauden 2021 aikana 45 M€ Assia varten. Nostettu 

laina koostuu 20 ja 25 M€ lainaeristä, jotka ovat 10 vuoden kiinteäkorkoisia lainoja. 
Lainoissa käytetään 30 vuoden lyhennysohjelmaa ja lainat uudelleenrahoitetaan 10 
vuoden päästä.

— Seuraava lainaerä Assia varten nostetaan maaliskuussa 2022. Kyseessä on 50 M€ 
laina, joka on tarkoitus ottaa vaihtuvakorkoisena. Ennuste on, että korko pysyy 
vuoden verran vielä 0 %, mutta johdon mukaan voisi olla syytä miettiä saisiko tämän 
sidottua johonkin korkotasoon, jos odotetaan korkojen lähtevän nousuun.

— Kolmas lainaerä 83 M€ Assia varten nostetaan lokakuussa 2022, koska 
Kuntarahoitus Oyj on edellyttänyt, että laina nostetaan kokonaisuudessaan ennen 
HVA:lle siirtymistä. Laina on tarkoitus ottaa 10 vuoden kiinteäkorkoisena lainana, 
jossa käytetään 30 vuoden lyhennysohjelmaa. Laina uudelleenrahoitetaan 10 
vuoden päästä. Korkotaso määrittyy lainanottohetkellä, tämän hetken arviot 
vaihtelevat 0,5 % molemmin puolin.

— Kuntarahoituksen lainaerien velkakirjat tulee allekirjoittaa helmikuun 2022 loppuun 
mennessä.

— Kuntarahoituksen lainoilla selvitään kesään 2023 asti ja tämän jälkeen tarkoitus 
alkaa nostamaan lainaa Euroopan investointipankilta, jonka yhteisarvo on 175 
miljoonaa euroa. EIP:n lainaan liittyen on pienoinen riski, jos jotain merkittävää 
tapahtuu tämän hetken ja nostohetken välillä, joka muuttaisi tilannetta merkittävästi.

— EIP:n rahoituksen osalta on tällä hetkellä epävarmuutta myös liittyen ao. lainoille 
mahdollisesti tarvittaviin takauksiin. Valtiovarainministeriö käy parhaimmillaan 
neuvotteluita EIP:n kanssa selventääkseen, että takaukseen tulisi suhtautua kun 
valtion velkakirjaan, eikä erillistä takausta tarvitsisi asettaa. Asiassa ollaan johdon 
mukaan edistytty. Tilanne kuitenkin vielä rahoitusteknisesti auki.

— Rahoitukseen liittyen on havaittu myös sellainen riski, että kun rahaa nostetaan 
etupainotteisesti, rahoituslaitos alkaa mahdollisesti veloittaa korkoa 
pankkitalletuksista. Tällöin jouduttaisiin miettimään rahan allokoimista eri tileille. 
Toistaiseksi pankkitalletuksista ei kuitenkaan ole aiheutunut korkokustannuksia.

Vieras pääoma

Pitkäaikainen 2020 2021
Kotimaisilta talletuspankeilta 4 500 000 3 000 000
Lainat Kuntarahoitus Oyj:ltä 1.1 29 132 089 39 720 988
Tilikauden lisäykset 20 000 000 45 000 000
Siirrot erien välillä (+/-) -9 411 101 -7 661 101
Pitkäaikainen Yhteensä 44 220 988 80 059 887
Lähde: Johdon toimittama materiaali
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ICT-ympäristö toimii saamiemme 
tietojen perusteella hyvin ja on 
riittävällä tasolla nykyisen 
toiminnan ylläpitämiseen.

Uudet investoinnit on panostettu 
Assi-sairaalaan ja on olennaista, 
että sen osalta pysytään 
aikataulussa, jotta päästään 
uuteen ICT-ympäristöön ennen 
kun nykyiset järjestelmät alkavat 
vanheta liikaa.

Varmistettava, että oman 
konesalin tilojen talotekniseen 
ylläpitoon on varattu 
riittävät henkilöstöresurssit sekä 
nykyisessä että uudessa Assi-
sairaalassa.

ICT-investointien seuranta on 
hyvällä tasolla (katso tarkempi 
erittely seuraavalla sivulla).

Suuremmat hankkeet, kuten 
Omahäme, tulee huomioida, jotta 
nämä investoinnit saadaan 
integroitua HVA:n ICT-
investointien kanssa.

ICT-ympäristö 1/2
Keskeiset havainnot
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Tietokoneohjelmistot

Pysyvät vastaavat 2020 2021
Tietokoneohjelmistot 1.1 13 793 385 14 646 778
Kertyneet poistot -12 475 247 -13 350 009
Tilikauden lisäykset 975 231 1 603 162
Tilikauden poistot -996 600 -593 458
Tietokoneohjelmistot 1 296 769 2 306 472
Lähde: Johdon toimittama materiaali

Tietokoneohjelmistojen investoinnit ovat keskittyneet Assi-hankkeeseen vuoden 
2021 aikana, nykyinen ympäristö on kuitenkin riittävällä tasolla seuraavat 4 vuotta

— ICT-ympäristö on laaja ja siihen kuuluu: 2 500 työasemaa, 230 palvelinta, 500 
verkkolaitetta, 250 tietojärjestelmää ja useita kymmeniä ICT-alan toimittajia

— 20 suurinta toimittajaa vastaa 95 % budjetista. Heidän kanssa on hyvät välit ja tutut 
toimintatavat.

— Omaa henkilöstöä on nykyään 20 kpl ja IT-organisaatio on jaettu 3 osa-alueeseen; 
Projektitoimisto, integraatiotiimi ja operatiivinen palvelutiimi.

— Nykyiset resurssit riittävät ylläpitämään nykyjärjestelmää, mutta kehittämiseen ei 
johdon mukaan ole riittäviä resursseja. Nykyisissä työntekijöissä vaihtuvuus myös 
suurempaa, mikä on tietynlainen riski, joka tunnistetaan.

— Tällä hetkellä konesalit ovat sairaanhoitopiirin omissa tiloissa ja palvelutoimittaja 2M-
IT hallinnoi niitä. Uusi konesali on tulossa uuteen Assi-sairaalaan ja siihen on 
investoitu vuoden aikana € 12,7 miljoonaa tuotannonohjaukseen ja tilojen liittämisestä 
järjestelmiin. Nykyinen konesali ei kestä 4 vuotta pidempää, silti se on saadun tiedon 
mukaan normaaliin tasoon nähden jopa tyydyttävällä tasolla. Assi-hankkeen myötä 
konesali ja sen hallinta tulee ICT-johtajan mukaan paranemaan.

— Isoimmat ongelmat liittyvät toimintaprosessien käyttämisen epäjatkuvuuteen. Tähän 
liittyen yleisin riski on järjestelmäpäivityksien yhteydessä. 

— Tiedonsiirtointegraatioon liittyy oma riskinsä, kun ei ole erillistä integraatioalustaa ja 
järjestelmä toimii point-to-point-toiminnalla. Integraatioalustan avulla pystyttäisiin 
proaktiivisesti tarkkailemaan tiedonsiirto-ongelmia. HVA:lla tähän on panostettu, joten 
tämän riskin pitäisi olla pienempi HVA:lla.

— Valmiusharjoituksissa on testattu tietojärjestelmiin ja tietoturvaan liittyviä 
harjoituksellisia uhka- ja riskitekijöitä.

— Vaikeasti ennakoitavan riskin tulevien vuosien budjetoinnille muodostaa varautuminen 
tiedonhallintalainsäädännön vaatimusten vaiheittaiseen täytäntöönpanoon vuoden 
2023 loppuun mennessä. 

Top 15 toimittajat (1 000 €) 2021e

1. Tieto Healthcare & Welfare Oy & 
Tieto Finland Oy 2 001

2. 2M-IT Oy 1 033
3. ATEA FINLAND OY 748
4. Telia Finland Oyj 599
5. Logex Oy 505
6. Kansaneläkelaitos 356
7. CGI Suomi Oy 166
8. FCG Finnish Consulting Group Oy 145
9. NEOTIDE AB 130
10. Aurora Innovation Oy 125
11. Cinia Oy 117
12. ISTEKKI OY 112
13. HML toimistotarvike Petri Harju, tmi 109
14. Sarastia Oy 105
15. Telia Cygate Oy 71
Lähde: Johdon toimittama materiaali
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ICT-investointien kartta 2022-2025

Projekti Kustannus / 3 
vuotta 2022 2023 2024 2025 Kustannus / 4 

vuotta
TLT-järjestelmäratkaisu 100 000 50 000 25 000 25 000 25 000 125 000
Välinehuollon järjestelmähankinta 2021-> 120 000 50 000 50 000 20 000 20 000 140 000
Verkkopääsyn valvontaratkaisun hankinta 
(Telia) 10 000 10 000 0 0 0 10 000

Kuvantamisen järjestelmät , PACS 
uusinta/RIS 200 000 200 000 0 0 0 200 000

Palvelinten päivitykset vuosittain (Palvelin 
alusta uusinta) 170 000 50 000 60 000 60 000 60 000 230 000

Tietojärjestelmämuutokset vuosittain 200 000 100 000 50 000 50 000 50 000 250 000
Sähköinen asiointi- Omahäme, 
DIGISAIRAALA 1 800 000 400 000 400 000 1 000 000 1 000 000 2 800 000

Yhteinen Effica-kehittäminen, ValueP 1 100 000 400 000 400 000 300 000 300 000 1 400 000
Robotiikka ohjelmisto/ Ohjelmisto 
automaatio 150 000 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000

Uuden sairaalan teknologia (Smart hospital), 
puheentunnistus 2 750 000 250 000 500 000 2 000 000 2 000 000 4 750 000

Tuotannonohjaus järjestelmän hankinta 4 500 000 1 000 000 2 000 000 1 500 000 1 500 000 6 000 000
Vaikuttavuus mittauksen alustan 
rakentaminen 150 000 100 000 50 000 150 000

Integraatioalusta ja käyttövaltuushallinnan 
(TUI) kehitys 300 000 200 000 50 000 50 000 50 000 350 000

UNA / UNA- ydinjärjestelmähankinta 1 300 000 300 000 500 000 500 000 500 000 1 800 000
UNA / Uuden ajan APTJ-ratkaisu 5 400 000 400 000 2 000 000 3 000 000 2 000 000 7 400 000
Yhteensä 18 250 000 3 560 000 6 135 000 8 555 000 7 555 000 25 805 000
Lähde: Johdon toimittama suunnittelumateriaali

Investointien kartta 4v eteenpäin

1. Omahäme on 
merkittävä hanke. HVA:lla on 
heidän oma Omaolo-
konseptinsa ja nämä tulisi 
saattaa yhteen eikä kilpailla 
keskenään

2. ValueP:n kanssa on 
ensimmäinen sopimuksen 
jälkeinen vuosi menossa ja 
sen kanssa on ollut hieman 
haasteita. Asiasta on 
keskusteltu HVA:n kanssa

3. Puheentunnistukseen on 
varattu rahaa ja tämä on juuri 
kilpailutettu. HVA:n on 
ylläpidettävä tätä kulua 
Assissa, mutta summa tulee 
pienenemään vuosien 
saatossa.

4. Tuotannonohjausjärjestelmän 
hankinta on sisällytettynä 
Assin budjetissa

5. APTJ-hankkeelle 
kustannusarvio seuraavalle 
10 vuodelle on 30 miljoonaa 
euroa.

1
2

3
4

5
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Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri 
on johdon mukaan onnistunut 
rakentamaan hyvän 
työnantajaimagon. Tätä imagoa 
on ylläpidettävä ja rakennettava 
myös jatkossa, jotta varmistutaan 
resurssien riittävyydestä.

Lähtijöiden määrään on 
pystyttävä vastaamaan uusilla 
tulijoilla, muuten voi johtaa 
työntekijöiden ylikuormittumiseen 
ja tämä voi luoda kierteen 
lähtijöissä, joka on jälkikäteen 
vaikeampi korjata.

On mahdollista, että pitkäaikaista 
hoitoa tarvitsevien määrä 
(hoitovelka) tulee nousemaan 
koronan jälkipyykkinä, ja tämä 
mahdollinen nousu on hyvä 
huomioida myös henkilöstön 
resurssoinnissa.

Palkkahallinnon ulkoistamisen 
yhteydessä on varmistuttava, että 
palkkasihteereiden määrä pysyy 
riittävällä tasolla ja että 
palkkakirjanpidon ja talouden 
seurannan yhteys pysyy 
korkealla tasolla.

Henkilöstöhallinto
Keskeiset havainnot
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Tuloslaskelma

Henkilöstökulut 2020 2021
Palkat ja palkkiot 82 189 913 -84 700 298
Eläkekulut -17 750 488 -17 993 274
Muut henkilösivukulut -2 780 830 -3 005 412
Henkilöstökulut -102 721 232 -105 698 985
Lähde: Johdon toimittama materiaali

Tase

Henkilöstökulut 2020 2021
Lomapalkkajaksotus -14 222 541 -14 457 092
Palkkajaksotus -1 879 958 -2 087 729
Henkilöstökulut -16 102 499 -16 544 821
Lähde: Johdon toimittama materiaali

Henkilöstöresurssit on onnistuttu pitämään hyvällä tasolla maanlaajuisesta 
hoitajapulasta huolimatta
— Henkilöstömäärä pysynyt samankaltaisena 2020-2021, työntekijämäärä vaihtelee noin 

1 860 - 1 900 tienoilla.
— Henkilöstöresurssien riittävyyden takaamiseksi on edelleen panostettava työnantajan 

maineeseen, ja tässä on onnistuttu ja avoimet haut on saatu täytettyä maanlaajuisesta 
hoitajapulasta huolimatta.

— Lääkäreiden resurssointi on ollut hyvää ja uskotaan tämän myös jatkuvan. Psykiatrien 
osalta on ollut rekrytointihaasteita. Tarvittaessa on käytetty suora haku -menetelmää 
mm. Avainhenkilöiden rekrytointiin.

— Hoitajatilanne on toistaiseksi pysynyt kohtuullisena ja lähtijöiden tilalle on saatu uusia. 
Nyt on kuitenkin jo supistettu 2 leikkaussalia ja jos lähtijöitä tulee lisää, voidaan joutua 
supistamaan lisää.

— Hoitokertymä on kuitenkin jo nyt kohotetulla tasolla ja sairauksia, kuten syöpiä on 
todettu aiempaa vähemmän koronan seurauksena, kun ei ole oletettavasti hakeuduttu 
hoitoon entiseen tapaan. On odotettavissa, että hoitoa tarvitsevien määrä kuitenkin 
nousee ja tähän mahdolliseen nousuun on kyettävä vastaamaan ja se voi olla 
haasteellista nykyisessä työmarkkinatilanteessa.

— Säästövapaita ei myönnetä. On yritetty pienentää lomapalkkavelkaa, mutta koronan ja 
kovan työtilanteen takia ei ole onnistuttu vielä tavoitteessa. Ei kuitenkaan merkittäviä 
yksittäisiä määriä pitämättömiä lomia.

— Palkkahallinnon ulkoistamisprosessi Sarastialle meneillään. Palkkasihteereitä on 
talossa enää kolme, eikä heitä ole varaa menettää.

— Olennaisia avoimia riita-asioita henkilöstöpuolella ei ole, jotain yksittäisiä tapauksia, 
mutta näissäkin kyse on alle 10 000 euron korvauksista maksimissaan.

— Palkkakirjanpidon ja talouden seurannan yhteys on toiminut hyvin ja budjetointia 
seurataan tarkasti kuukausitasolla.

— Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten sopimuskausi päättyy helmikuun 2022 
lopussa. Uusien sopimusten myötä sovittavista korotuksista ei talousarvion 
laadintavaiheessa ole tietoa. Palkkojen osalta talousarviossa on käytetty 1,7 %:n 
korotusarviota. 
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Hyvinvointialueelle siirtymisen 
yhteydessä on syytä varmistua 
siitä, että prosessien hallinta ja 
johtaminen pysyy myös omissa 
käsissä. Vaikka ulkoistaminen 
toimii ja on ollut hyvää menneinä 
vuosina, on tärkeää riskien ja 
kehityksen kannalta, että 
prosesseista kannetaan vastuu 
myös sisäisesti, eikä luoteta liikaa 
vain ulkoistamiseen

Ennen siirtymistä 
Hyvinvointialueelle, on 
varmistuttava siitä mahdollisia 
muutoksia kirjanpidon ja 
asiakastietojärjestelmien välisiin 
liittymiin ehditään testaamaan 
riittävällä tasolla. Tällä 
varmistetaan liittymien toimivuus ja 
tietojen siirtyminen oikein v.2023 
alusta alkaen.

Taloushallinto
Keskeiset havainnot
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Taloushallinto on ulkoistettu ja pitkäaikainen yhteistyö sujuu hyvin

— Kirjanpito, reskontrat ja FPM-järjestelmä on ulkoistettu Sarastia Oyj:lle vuodesta 
2011 lähtien. Yhteistyö sujuu hyvin ja toimintatavat ovat tutut molemmin puolin.

— Lowell Suomi Oy hoitaa potilaslaskutusta. Heille lähetetään valmis laskutusaineisto, 
jonka perusteella he hoitavat laskut ja perinnän tarvittaessa. 

— Asiakastietojärjestelmä Lifecaressa muodostetaan laskutusaineisto, joka lähetetään 
Lowellille. Lowellilla ei ole pääsyä asiakastietojärjestelmään.

— Sairaanhoitopiirillä on käytössä käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä, jota kautta tulee 
keskitetysti pyynnöt muutamalle henkilölle, jotka voivat tilata Sarastialle oikeudet.

— KHSHP:llä on oma HR-ohjelma Prima käytössä, josta henkilöstöhallinto vastaa. Tätä 
ollaan kuitenkin nyt mahdollisesti siirtämässä Sarastialle ulkoistukseen.

— Prosessit toimivat hyvin, mutta kun on ulkoistettua toimintaa, niin siihen liittyy aina 
riskinsä, jos jokin ei toimi toimittajan päässä. Toistaiseksi yhteistyö on sujunut hyvin, 
mutta HVA:lle siirtymisen yhteydessä on varmistuttava, että vaihto sujuu ongelmitta 
ja sama korkean tason yhteistyö jatkuu myös jatkossa.

— Sarastian kanssa on eri talousprosesseista tiimejä, joiden kanssa varmistetaan 
prosessin toimivuus ja kehitetään toimivuutta edelleen.

— Saatavien kuranttiutta seurataan säännöllisesti ja johto tekee epäkurantteihin eriin 
alaskirjauksen vuosittain ennen tilinpäätöksen laatimista. Vuonna 2020 saatavia on 
alaskirjattu yhteensä 507 tuhatta euroa ja vuonna 2021 alaskirjaus on ollut 528 
tuhatta euroa.

Järjestelmä Toimittaja

Kirjanpito Sarastia Oyj
Reskontrat Sarastia Oyj
Taloussuunnittelun 
järjestelmä (FPM) Sarastia Oyj

HR-ohjelma Prima (KHSHP:n
oma)

Potilaslaskutus Lowell Suomi Oy
Asiakastietojärjestelmä 
Lifecare

Tieto Healthcare & 
Welfare Oy 

Lähde: Johdon toimittama materiaali
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Nykyiset saadut koronatuet on 
hyvä huomioida HVA:n
budjetoinnissa.

Sopimuksia ei ole läpikäyty 
yksityiskohtaisesti tässä 
selvityksessä. Olemme saaneet 
tietoja euromääräisesti 
merkittävimmistä sopimuksista. 
Sopimuksiin ja niiden siirtoon 
liittyviä riskejä on mahdollista 
kartoittaa tarpeen mukaan 
erillisessä selvityksessä.

Apuvälineliikelaitoksen roolia tulee 
pohtia HVA-siirron yhteydessä.

Muuta olennaista huomioitavaa
Keskeiset havainnot
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Covid-19-kulut, Apuvälineliikelaitos, yhteishankintojen kautta tehdyt hankinnat ja 
nykyiset sopimukset on hyvä huomioida HVA-siirron yhteydessä

— Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on saanut valtiolta tukea Covid-19:ään liittyvien 
kulujen kattamiseen. Kustannuksiin sisältyy mm. suojavarusteita ja ylimääräistä 
henkilöstöä. Nämä on hyvä huomioida HVA:n budjetoinnissa, jotta se ei jää 
alijäämäiseksi siirron yhteydessä.

— 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. 
Jäsenmaksun korotuksella on tarkoitus kattaa myös covid-19-epidemian kuluja.

— KHSHP:lla on paljon sopimuksia, jotka on kilpailutettu heille ja heidän volyymeilleen 
sopivaksi. Hyvinvointialueelle siirryttäessä on syytä selvittää näiden sopimusten 
siirtoon liittyviä asioita, jotta varmistutaan myös jatkossa korkeasta tasosta ja hyvistä 
suhteista toimittajiin. Tätä prosessia ei vielä ole aloitettu ja se olisi syytä aloittaa 
hyvissä ajoin ennen siirtymistä.

— KHSHP:llä on yhteishankintasopimusten kautta merkittävä määrä hankintoja. Nämä 
ovat lähinnä ERVA-tason yhteishankintoja, jotka on kilpailutettu hankintayhtiöiden 
nimissä ja hankintapäätös sekä -sopimus on hankintayhtiön tekemä. Näiden 
hankintojen sopimukset eivät ole omissa käsissä ja niiden selvittäminen vie 
todennäköisesti paljon aikaa. Henkilöstön ollessa todella työllistettyä olisi syytä 
aloittaa näiden sopimusten läpikäyminen, jotta saadaan siirto HVA:lle sujumaan 
mahdollisimman jouhevasti.

— Apuvälineliikelaitoksen nykyinen rooli vs. HVA-siirron jälkeinen tilanne; johdon 
mukaan pohdintaa on aiheuttanut perusteet sille, että jatkaisi liikelaitoksena HVA:ssa.

— Johdon mukaan taseen ulkopuolisissa vastuissa ei ole tapahtunut olennaisia 
muutoksia 2020 tilinpäätöksen jälkeen.

Covid-19 kustannukset ja tulet valtiolta ja kunnalta

Henkilöstökulut Menot Tulot
Covid-19 6 058 575 -5 693 287
Covid-19 hoitovelan purku 256 411 294 056
Yhteensä 6 314 986 -5 987 343
Lähde: Johdon toimittama materiaali
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Ensihoidon tuloslaskelma
Liite
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Lähde:  Johdon toimittama materiaali

Tuloslaskelma

Ensihoidon osalta toiminnallinen vastuu on 
sairaanhoitopiirillä ja operatiivinen vastuu 
on Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella.

Laskelma on esitetty tässä informatiivisesti 
ja se on sairaanhoitopiirin kannalta 
läpikulkuerä.

Lähde:  Johdon toimittama materiaali
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Ostot tilikauden aikana ovat olleet 
yhteensä 30,5 M€. Nousua edeltävään 
vuoteen on ollut noin 4 %.

Kalustoon ja kuntoutuksen 
apuvälineisiin on kulunut yhteensä 5,6 
M€. Lääkkeet ja hoitotarvikkeet noin 18 
M€. Ortopedisiin kulutustarvikkeisiin on 
kulunut 1,5 M€. Ostoja on tilikauden 
aikana aktivoitu 3,5 M€ edestä. Näistä 
suurin osa on aktivoitu 
käyttöomaisuuden koneisiin ja 
kalustoihin. (Ks. Koneet ja kalusto)

Ylläpitokustannuksiin, kuten 
lämmitykseen, sähköön, höyryyn ja 
veteen on kulunut yhteensä 3,7 M€.

Ostot tilikauden aikana
Liite
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Lähde:     Johdon toimittama materiaali

Ostot tilikauden aikana Käyttötalous 2021 Investoinnit 2021 kumulatiivinen 2021 kumulatiivinen 2020

Kalusto -317 474 -1 417 888 -1 735 362 -337 282
Lääk. kuntoutuksen apuvälineet -2 041 669 -1 786 185 -3 827 854 -1 957 199
Instrumentit -183 156 - -183 156 -196 000
Kaluston korjausmateriaali -893 506 -9 816 -903 322 -560 063
Kiinteistöjen ja alueiden kunnossapitotarv. -245 777 -282 682 -528 459 -220 767
Kahvilan tarvikeostot -406 555 - -406 555 -392 140
Kuntoutus- ja terapiatarvikkeet -16 971 - -16 971 -16 501
Toimisto- ja koulutarvikkeet -226 779 - -226 779 -236 159
ICT-tarvikkeet -75 536 - -75 536 -9 365
Lääkkeet -10 181 344 - -10 181 344 -10 394 418
Hoitotarvikkeet -7 923 537 - -7 923 537 -7 339 988
Tartuntatautilain muk.korv. maksutt. lääkkeet -809 089 - -809 089 -833 810
Muut apteekkitarvikkeet -173 952 - -173 952 -176 377
Ortopediset kulutustarvikkeet -1 513 472 - -1 513 472 -1 729 853
Röntgentarvikkeet -424 191 - -424 191 -382 139
Laboratoriotarvikkeet -192 968 - -192 968 -156 908
Aktivoidut aineet ja tarvikkeet - 3 496 571 3 496 571 -
Lämmitys -1 988 358 - -1 988 358 -1 501 974
Sähkö -1 233 736 - -1 233 736 -1 249 625
Vesi -103 480 - -103 480 -88 829
Höyry -391 969 - -391 969 -351 939
Muut ostot tilikauden aikana -1 183 845 - -1 183 845 -1 205 729
Ostot tilikauden aikana -30 527 366 0 -30 527 366 -29 337 064
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Asiakkuuskertomus 2021

Hallitus 5.4.2022 § 47

Valmistelija: johtajaylihoitaja Kirsi Leino puh. 040 569 3006 ja 
asiakaspalvelun erityisasiantuntija Sanna Mäkynen puh. 040 662 8941

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin strategiassa on vahvana tavoitteena 
asiakaslähtöisyys ja asiakaspalveluosaaminen. Asiakaskokemuksen 
kehittämisen arviointia on ohjannut vuonna 2021 sairaanhoitopiirin 
strategian asiakkuuskortin painopistealueet, jotka ovat:

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

Kullekin osa-alueelle on asetettu mittarit, jota on seurattu 
vuosikolmanneksittain. Toimintavuotta 2021 on sävyttänyt Covid19-
viruksen aiheuttama pandemia, jolla on ollut vaikutuksensa myös 
asiakaskokemuksen kehittämisen tavoitteiden toteutumiseen. 

Asiakkuuskertomukseen kootaan tietoa siitä, millä tavoin 
asiakaskokemukseen vaikuttavia asioita on tarkasteltavan vuoden 
aikana viety eteenpäin. Tämä on Kanta-Hämeen keskussairaalan 
yhdeksäs asiakkuuskertomus, ja se toimii sekä johdon työvälineenä että 
yksiköiden asiakaslähtöisen kehittämisen tukena. Kertomuksen sekä 
siitä tehdyn visuaalisen tiivistelmän avulla halutaan kertoa palveluja 
käyttäville asiakkaille ja heidän läheisilleen, miten heidän toiveensa ja 
tarpeensa on otettu huomioon kehittämisessä sekä millaista työtä 
sairaanhoitopiirissä on tehty laadukkaamman hoidon toteutumiseksi. 

Asiakkuuskertomus on käsitelty sairaanhoitopiirin yhtymäjohtoryhmässä 
ja tarkastuslautakunnassa. Edellisten lisäksi asiakkuuskertomusta ja 
vuodelle 2022 asetettuja tavoitteita esitellään jokaisen tulosalueen 
johtoryhmässä. Asiakkuuskertomus julkaistaan sairaanhoitopiirin intra- 
ja internetsivuilla.

Sairaanhoitopiirissä asioi vuoden 2021 aikana 66 889 asiakasta. Tietoa 
asiakkaidemme kokemuksesta, tarpeista ja toiveista on vuoden aikana 
saatu monikanavaisesti. Säännölliseen asiakaskyselyymme saimme 
3953 vastausta, vapaamuotoisia asiakaspalautteita tuli käsitellyksi 298 
kappaletta ja Happy or Not-laitteilla maaliskuun loppuun mennessä 
6591 vastausta. Lisäksi vuoden aikana valmisteltu tekstiviestipohjaista 
palautemuotoa (NPS), joka saatiin käyttöön loppuvuonna. Tietoa 
kokemuksesta on saatu myös mm. palvelupolkukuvausten yhteydessä 
tehdyillä asiakashaastatteluilla. Lisäksi asiakasosallisuutta on 
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vahvistettu aktiivisella asiakasraatitoiminnalla ja asiakasosallistujapoolin 
perustamisella. 

Vuoden aikana on kehitetty asiakkaille tarjottavia digitaalisia palveluita, 
kuten Oma Raittia ja takaisinsoittopalvelua sekä käynnistetty uutena 
toimintamallina OLKA, jonka ensimmäisenä toimintamuotona 
perustettiin pääaulaan tietopiste ja järjestettiin yhdessä 
potilasjärjestöjen loppuvuodesta teemapäiviä. OLKA on koordinoitua 
järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa, jonka tavoitteena on tarjota potilaille ja 
heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä antaa tukea sairauteen 
sopeutumisessa.

Liite (2) Asiakkuuskertomus vuodelta 2021
Tiivistetty asiakkuuskertomus vuodelta 2021

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus käy keskustelun vuoden 
asiakkuuskertomuksesta ja vuoden 2021 asiakkuuskortin tavoitteiden 
toteutumisesta ja hyväksyy osaltaan vuodesta 2021 kootun 
asiakkuuskertomuksen sekä vie edelleen tiedoksi sairaanhoitopiirin 
valtuustolle ja hyvinvointialueen aluehallitukselle.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.
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Liite (3) Asiakkuuskertomus vuodelta 2021
Tiivistetty asiakkuuskertomus vuodelta 2021

Hallitus: Valtuusto päättää merkitä vuoden 2021 
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Päätös: 
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1 Johdanto

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin strategiassa on vahvana tavoitteena 
asiakaslähtöisyys ja asiakaspalveluosaaminen. Asiakaskokemuksen 
kehittämisen arviointia on ohjannut myös vuonna 2021 
sairaanhoitopiirin strategian asiakkuuskortin painopistealueet, jotka 
ovat:

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

Kullekin  osa-alueelle  on  asetettu  mittarit,  jota  on  seurattu 
vuosikolmanneksittain.  Asiakkuuskertomukseen  kootaan  tietoa  siitä, 
millä tavoin asiakaskokemukseen vaikuttavia asioita on tarkasteltavan 
vuoden  aikana  viety  eteenpäin.  Tämä  on  Kanta-Hämeen 
keskussairaalan yhdeksäs asiakkuuskertomus, ja se toimii sekä johdon 
työvälineenä että yksiköiden asiakaslähtöisen kehittämisen tukena. 

Kertomuksen  ja  siitä  tehdyn  tiiviin  koosteen  avulla  halutaan  kertoa 
palveluja  käyttäville  asiakkaille  ja  heidän  läheisilleen,  miten  heidän 
toiveensa  ja  tarpeensa  on  otettu  huomioon  kehittämisessä  sekä 
millaista työtä olemme tehneet laadukkaamman hoidon toteutumiseksi. 

Asiakkuuskertomusta käsitellään sairaanhoitopiirin johtoryhmissä ja se 
viedään  myös  tiedoksi  sairaanhoitopiirin  valtuustolle,  hallitukselle  ja 
tarkastuslautakunnalle.  Lisäksi asiakkuuskertomusta ja sen seuraavan 
vuoden tavoitteita esitellään jokaisen tulosalueen johtoryhmässä. 

Toimintavuotta  2021  on  sävyttänyt  Covid19-viruksen  aiheuttama 
pandemia,  jolla  on  ollut  vaikutuksensa  myös  asiakaskokemuksen 
kehittämisen tavoitteiden toteutumiseen. 

Vuonna  2021 sairaanhoitopiirissä  kävi  hoidossa 66 889 eri  henkilöä. 
Edelliseen  vuoteen  verrattuna  kasvua  on  ollut  3  %.  Tietoa 
asiakkaidemme kokemuksesta,  tarpeista  ja  toiveista  olemme vuoden 
aikana saaneet monikanavaisesti. Vuoden aikana valmisteltiin ja otettiin 
käyttöön  tekstiviestipohjainen  kysely,  jolla  saadaan  kokemusten 
keräämistä  automatisoitua  ja  tietoa  reaaliaikaista  tietoa  asiakkaiden 
kokemuksesta.  Asiakasosallisuus  on  vahvistunut  entisestään 
perustetun  asiakasedustajapoolin  myötä.  Asiakkaita  osallistetaan 
säännönmukaisesti  kaikkiin  kehittämishankkeisiin  joko 
asiakasedustajina tai haastatteluin ja kyselyihin. Asiakasraadin asema 
yhteistyökumppanina  palveluiden  kehittämisessä,  arvioijana  ja 
testaajana on vakiintunut.  

2 Vuodelle 2021 asetettujen kehittämistavoitteiden toteutumisen arviointi 

Mittareiksi  vuodelle  2021  asetettujen  tavoitteiden  toteutuminen  on 
avattu  taulukossa  1  strategisen  asiakkuuskortin  osa-alueiden 
mukaisesti.  Lisäksi  niiden  yhteyteen  on  tiivistettynä  liikennevaloilla, 
kuinka lähelle tavoitteeksi asetetusta on päästy. Liikennevaloissa vihreä 
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kuvastaa  toteutunutta,  keltainen  lähes  toteutunutta  ja  punainen  sitä 
tavoitetilaa, johon ei päästy.

1 Sujuva ja oikea-aikainen hoitoonpääsy

Lähetteiden käsittelyaika alle 3 pv (90 % < 
3 pv)

Lähetteiden käsittelyaika alle 3 pv: 
91,7 %

Hoitoonpääsy-mediaani  (< 30 pv) Hoitoonpääsy-mediaani: 45 pv

Ensikäynnille pääsyn mediaani (< 20 pv) Ensikäynnille  pääsyn  mediaani: 
29 pv

Leikkaustoimenpiteiden odotusajan 
mediaani (< 65 pv)

Leikkaustoimenpiteen  odotusajan 
mediaani: 79 pv

Asiakas saa (toimenpide)ajan 
mittaushetkellä ( >80 % aika annettu)

60,2  %  asiakkaista  on  saanut 
toimenpideajan  mittaushetkellä 
tarkasteltuna

Asiakaskyselyn väittämä; Pääsin hoitoon/
vastaanotolle riittävän nopeasti 
(ka > 4,6)

Riittävän  nopeaa  hoitoonpääsyä 
mittaavan kysymyksen ka oli 4,3

Innolinkin kyselyssä -Vapaan hoitopaikan 
valintatilanteessa KHKS:n (Hämeenlinna)  
valitsee  maakunnan asukkaista 40%

Innolinkin kyselyn mukaan 43,4 % 
asukkaista  valitsisi  KHKS:n 
Hämeenlinnan  toimipisteen 
hoitopaikakseen

2 Tieto hoidon etenemisestä
Tehtynä  vähintään  8 
asiakaspolkukuvausta,  joihin  yhdistetty 
kokemuksen kuvaus ja kartoitettu kriittiset 
kokemuspisteet. 

Tehtiin  ja  julkaistiin  6 
polkukuvausta.  Loppuvuodesta 
polkukuvauksia  viivästytti 
henkilövaihdos.  Jokaisen  polun 
osalta  on  tehty  tiivistelmä 
kriittisistä kokemuspisteistä.

Etsitään  polkukuvauksiin  yhdistetty 
tekninen  ratkaisu,  joka  mahdollistaa 
vaikuttavuuden  (PROM)  ja  kokemuksen 
(PREM) mittaamisen

PROM-mittaus  käytössä 
kahdessa  polussa. 
Tekstiviestipohjainen  PREM-
mittaus  saatiin  käyntiin 
loppuvuodesta.  Sen  toteutustapa 
mahdollistaa  kokemuksen 
yhdistämisen polkukuvauksiin.

3 Monimuotoiset sähköiset palvelut
Oma  Raitissa  näkyvät  kaikki 
erikoissairaanhoidon  varatut  ajat  (myös 
rtg ja laboratorio)

Oma  Raitilla  näkyvät  myös 
röntgen-ajat.  Laboratorioaikojen 
näkyvyys  saatiin  lähes  valmiiksi, 
mutta siirtyi ensi vuoden puolelle. 

20  %  asiakkaista  täyttää  sähköisen 
esitietolomakkeen Oma Raitissa

Täytettäväksi  kohdistettuja 
lomakkeita  on  täyttänyt  vuoden 
loppuun  mennessä  28,5  %. 
Vuoden  2021  aikana 
kohdistetuista  145  kyselystä  oli 
täytetty 97,2 % 

Etävastaanottoja toteutettu vähintään 100/
kk

Etävastaanottoja  on  toteutettu 
keskimäärin 260 kpl/kk

Asiakkaille  tarjotaan 
takaisinsoittojärjestelmän 
ympärivuorokautinen  (24/7)  aukiolo. 
Lisäksi  asiakas  saa  tarkemman  tiedon 
takaisinsoiton ajankohdasta.

Yksittäisiä  yksiköitä  lukuun 
ottamatta 
takaisinsoittojärjestelmän 
toimintojen  laajentaminen  saatiin 
toteutettua.  Tämän  myötä 
asiakkaalle  on  mahdollista 
ympärivuorokautinen 
soittopyynnön  jättäminen  ja 
asiointi  tekstiviestitse sekä saada 
tarkempaa  tietoa  takaisinsoiton 
ajankohdasta.

Takaisinsoittojärjestelmä  mahdollistaa 
myös asiakkaan asioinnin tekstiviestitse.

4 Osallistava ja vuorovaikutteinen asiakkuus
Sairaalasuunnittelun  asiakasedustajille 
tehdään  vuosittain  kysely  teemalla 
”kokemus  osallisuudesta”:  Vähintään  90 
%  vastaajista  kokee  vaikuttaneensa 

Kysely  asiakasedustajille  tehty. 
27.5.-6.6.2021:  Vastaajista  43,7 
%  koki  vaikuttaneensa 
suunnittelun  etenemiseen  melko 
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suunnitteluryhmän  työn  etenemiseen 
erittäin tai melko paljon (ed.kyselyssä 50 
%)

tai erittäin paljon

Markkinointikampanjoita  asiakkaille 
jatketaan  erillisen  suunnitelman 
mukaisesti

Markkinointikampanja  on 
suunnattu  muun  muassa 
palvelupolkuihin.

Asiakasraatitoiminnan  osana 
käynnistetään  eRaatitoiminta,  jonka 
tavoitteena  on  vastata  nopeisiin 
asiakasnäkökulman kartoitustarpeisiin.

Asiakasraadilla  on  oma  Teams-
ryhmä.  Lisäksi  on  perustettu 
asiakasedustajapooli, joka on ollut 
tärkeässä  roolissa  pohdittaessa 
asiakkaiden  mielipidettä  eri 
kehittämishankkeiden pohjaksi.

5 Näyttöön perustuva hoito – laadukas ja turvallinen
Käsidesin  käyttö  paranee  edelliseen 
vuoteen verrattuna (tavoitetaso 80 l/1000 
htpv)

Käsidesin  käytön  kulutus  oli  58 
l/1000  htpv.  Ei  parantunut 
edelliseen vuoteen verrattuna (68 
l/1000 htpv)

Henkilöstön influenssarokotuskattavuus yli 
92 %

Hoitoon  osallistuvan  henkilöstön 
rokotekattavuus  on  88  %,  koko 
henkilöstön 83 %

Laitehallintajärjestelmä  otettu  käyttöön 
shp:ssä

Laitehallintajärjestelmä  on  otettu 
käyttöön shp:ssä.

Uusi  yhtenäinen  lääkehoitoprosessi 
somatiikan  ja  psykiatrian  vuodeosastoille 
on  kuvattu  ja  jalkautus/perehdytys  on 
aloitettu

Lääkehoitoprosessit  on  kuvattu, 
mutta  uuden  yhtenäisen 
lääkehoitoprosessin  käyttöönotto 
on kesken

Turvallisuustiimin toiminta vakiintuu. Turvallisuustiimin  toiminta  on 
vakiintunut. 

Tehty 1-2 sisäistä turvallisuusauditointia ja 
1 ulkoinen turvallisuusauditointi

Auditointitiimi  on  tehnyt 
ensimmäisen sisäisen auditoinnin. 
Ulkoinen  auditointi  tehtiin 
kyberturvallisuudesta.

Palvelukokemusmittarin 
suosittelukysymys muutetaan suunnitellun 
NPS-mittarin muotoon

Tekstiviestipohjainen kysely otettu 
käyttöön  loppuvuonna  ja  siinä 
suosittelukysymys  on  NPS-
muodossa. 
Palvelukokemusmittarin 
suosittelukysymys  muutetaan 
paperilomakkeellakin  NPS-
muotoon.

NPS-mittarin suositteluindeksi on yli 50 Mittaria  pilotoitiin 
päivystysklinikalla  ja  saatiin 
käyttöön  koko  sairaalaan  15.12. 
Suositteluindeksi: 82,75

Palvelukokemusmittarin 
vertailuväittämien*  hyvää  kokemusta 
osoittavien arvojen (4 ja 5) osuus on yli 95 
%  ja  huonoa  kokemusta  osoittavien 
arvojen (1 ja 2) osuus alle 3 %.

Viidestä  väittämästä  kahden 
osalta  hyvää  kokemusta 
osoittavien  vastausten  osuus  jäi 
alle  95  %,  muut  tavoitteen 
mukaisia

Viestinnässä  panostetaan  erinomaisten 
palvelukokemusten  esiintuomiseen  eri 
kanavissa.

Viestinnän resurssit  on keskitetty 
Koronaan  ja  Assi-sairaalaan 
liittyvään viestintään.

Oppiportin Asiakaspalvelukoulutus:  40 % 
henkilöstöstä suorittanut koulutuksen

Koulutuskokonaisuuden  kirjattuja 
suorituksia  on  209  eli  14  % 
henkilöstöstä  on  suorittanut 
koulutuksen

Taulukko 1: Strategian asiakkuuskortin mittarit ja niiden tulokset

Seuraavissa  kappaleissa  avataan  tarkemmin  asiakaskokemuksen  ja 
laadun kehittämisen parissa vuonna 2021 tehtyä työtä.

3 Asiakaspalautteet ja asiakkaiden kokema hoidon vaikuttavuus 
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Asiakasosallisuuden  mahdollistamisen  runkona  organisaatiossa  on 
monipuoliset  palautekanavat  sekä  palautteiden  käsittely-  ja 
hyödyntämiskäytännöt.   Asiakaspalautteiden  avulla  saadaan  esiin 
palveluiden  käyttäjien  ääni  –  tietoa  siitä,  miten  palvelu  on  koettu  ja 
millainen tunne palvelun käyttäjälle on jäänyt. Sanallisten palautteiden 
kautta  saadaan  tarkennetumpaa  tietoa  kehittämiskohteista.  Myös 
hoidon  vaikuttavuutta  on  kartoitettu  kyselyillä  aivohalvaukseen  ja 
rintasyöpää sairastavilta. 

Tässä  kappaleessa  kuvataan  vuonna  2021  käytössä  olleita 
vaikuttavuuskyselyjä  sekä  palautemuotoja  ja  niiden  kautta  saatujen 
palautteiden  hyödyntämistä  eri  tulosalueilla.  Vuoden  aikana  on 
valmisteltu säännöllisen asiakaskyselyn muutosta. Tavoitteena on ollut 
vaihtaa pääasialliseksi palautemuodoksi tekstiviestipohjainen kysely ja 
muutoinkin selkeyttää palautekäytäntöjä.  Tämä saatiin  käyttöön vasta 
loppuvuodesta.  Siihen  asti  pääasiallisina  palautemuotoina  on  ollut 
asiakaskysely, johon on vastattu pääasiassa paperilomakkeina ja avoin, 
pääasiassa internetsivujen kautta tullut avoin palaute.

3.1 Hoidon vaikuttavuus asiakkaiden kokemana

Hoidon  vaikuttavuus  (Value  Based  Healthcare)  on  merkittävässä 
osassa sairaanhoitopiirin strategiassa. Tärkeänä osana vaikuttavuuden 
mittaamisessa on se, että asiakkailta kysytään tietoja hoidon tuloksista 
PROM  (Patient  Reported  Outcomes  Measure)  –kyselyiden  avulla. 
Kutsumme  näitä  Omavointi-kyselyiksi.  Heinäkuussa  2021  aloitimme 
pilotin,  jossa  kysyimme  Omavointi  –kyselyn  tiedot  rintasyöpään  ja 
aivohalvaukseen  sairastuneilta  asiakkailta.  Kysymyksinä  käytimme 
kansainvälisen toimijan ICHOMin laatimaa kysymyssettiä. 

Hoidon  yhteydessä asiakkaalta  kysytään lupaa ja  sähköpostiosoitetta 
kyselyn  kohdistamiseksi.  Sähköpostin  saamisen  jälkeen  asiakas 
pääsee  vastaamaan  kyselyyn  sähköisen  palvelualusta  OmaRaitin 
kautta  vahvalla  tunnistautumisella.  Kysely  toistetaan  samanlaisena 
useamman  kerran  riippuen  siitä,  mitä  kyseiselle  potilasryhmälle  on 
määritelty.  Esimerkiksi  rintasyöpään  sairastuneilta  Omavointi-tiedot 
kysytään viikkoa ennen leikkausta, puoli vuotta sen jälkeen ja vuosittain 
leikkauksesta aina kymmeneen vuoteen asti. Vastauksia on saatu tähän 
mennessä yhteensä 56 asiakkaalta, joista osa on jo vastannut puolen 
vuoden päästä tehtävään uusintakyselyyn.

Hoitava lääkäri  näkee hoitojen yhteydessä potilaan  vastaukset  ja  voi 
verrata  kyselyiden  välisiä  muutoksia.  Hän  myös  käy  ne  läpi 
sairastuneen  kanssa.  Tämän  lisäksi  seurantajakson  aikana  voidaan 
potilasryhmäkohtaisesti  arvioida  hoitojen  vaikuttavuutta 
kokonaisuutena.  Pilotin  päätyttyä  vuonna  2022  siirrytään 
tuotantokäyttöön ainakin näiden kahden potilasryhmän osalta. 

3.2 Asiakaskyselyn tulokset vuonna 2021

Vuonna 2021 aiempina vuosinakin käytössä olleeseen asiakaskyselyyn 
saatiin  vähemmän  vastauksia  kuin  edeltävänä  vuonna,  jolloin 
vastausmäärä  oli  puolittunut  paperilomakkeiden  käyttökiellon  vuoksi. 
Vastausmäärä oli 3953, kun se edellisenä vuonna oli 4898 kappaletta. 
Paperilomakkeiden käyttöön palauttamiseen saatiin pandemiaryhmältä 
lupa  vuoden  puolivälissä,  mutta  muutos  paperilomakkeiden  käytön 
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palauttamiseen  on  useita  yksikköjä  koskevassa  organisaatiossa 
hidasta.  Lisäksi  meneillään  oleva  valmistelu  tekstiviestipohjaisesta 
kyselystä sai osan yksiköistä odottavalle kannalle eikä paperilomakkeita 
palautettu käyttöön.

Asiakaskyselyn tavoitteena kansallisten vertailuväittämien osalta jatkui 
tavoite,  että  tyytyväisten  (arviot  4  ja  5)  osuus  olisi  yli  95  %  ja 
tyytymättömien (arviot 1 ja 2) alle 3 %. Tavoitteesta jäätiin taulukkoon 2 
tummennetulla  merkittyjen  arvojen  osalta,  jotka  koskivat  tiedon 
ymmärrettävyyttä ja yhteistä päätöksentekoa.

Väittämä Arvioiden 4 
ja 5 osuus

Arvioiden 1 
ja 2 osuus

Saamani hoito oli hyvää 96,3 % 1,5 %
Henkilökunta kohteli minua hyvin 96,8 % 1,1 %
Tunsin oloni turvalliseksi hoidon aikana 96,2 % 1,5 %
Saamani tieto oli ymmärrettävää 93,5 % 1,6 %
Hoitoani koskevat päätökset tehtiin 
yhdessä kanssani

89,9 % 2,8 %

Taulukko 2: Vertailuväittämien tavoitetasojen toteutuma vuonna 2021 (n=3953) 

Toisena  kyselyn  tulostavoitteena  oli,  että  sairaalaa  erittäin 
todennäköisesti tai melko todennäköisesti suosittelevien osuus kaikista 
kysymykseen vastanneista (mukana myös ”en osaa sanoa” -vastauksen 
antaneet) olisi yli 95 %.  

Tämä  tavoite  ei  ihan  täyttynyt  suositteluprosentin  ollessa  koko 
sairaanhoitopiirin  osalta  93,6  %.  Suositteluhalukkuus  vaihteli 
tulosalueittain seuraavalla tavalla:

 Operatiivinen tulosalue 95,5 % (n=3155)
 Konservatiivinen tulosalue 93,4 % (n=377)
 Psykiatrian tulosalue 71,8 % (n=262)

Asiakaskyselyn  kaikkien  13:n  numeraalisesti  arvioitavien  kysymysten 
osalta lasketut  yhteiskeskiarvot  olivat  kuitenkin  kaikkien tulosalueiden 
osalta  yli  4  (asteikolla  1-5),  mikä  kertoo  asiakkaidemme  hyvästä 
kokonaiskokemuksesta (kuva 1).

Konservatiivinen tulosalue

Operatiivinen tulosalue

Psykiatrian tulosalue

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

4,64

4,62

4,07

Asiakaskyselyn kaikkien vastausten yhteiskeskiarvo

Kuva 1: Asiakaskyselyn yhteiskeskiarvo tulosalueittain vuonna 2021
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Kyselyn avoimet vastaukset ovat olleet tärkeitä yksiköille kehitettävien 
ja ylläpidettävien asioiden määrittelyssä. Palautteiden hyödyntämistä on 
kuvattu tarkemmin luvussa 3.6.

3.3 Asiakastyytyväisyyden mittaaminen Happy or Not-laitteilla

Tyytyväisyyden tilaa kartoittavat Happy or Not-laitteet olivat alkuvuoden 
2021  vielä  pandemian  vuoksi  poissa  käytöstä,  mutta  syksyllä  niihin 
lisättiin antimikrobiset kalvot ja pandemiaryhmän luvalla otettiin käyttöön 
kaksivuotisen  sopimuskauden  loppuajaksi  (syksyksi  2021). 
Palautelaitteiden käyttötarve arvioidaan uudelleen hyvinvointialueella.

Jos vertailee Happy or Not-laitteiden avulla saatavaa palautemäärää ja 
tyytyväisyysindeksiä kolmivuotisen sopimuskautemme aikana, nähdään 
suuri ero palautteiden määrässä (kuva 2). Vuonna 2020 laitteet olivat 
käytössä  alkuvuoden,  vuonna  2021  loppuvuoden.  Tyytyväisyyden 
nähdään  hieman  kasvaneen,  mutta  ei  ole  suoraan  vertailtavissa 
hyvinkin erilaisen palautemärän vuoksi.

Kuva 2: Happy or Not-palautemäärä vuosina 2019-2021

Tarkasteluvuoden 2021 kokonaistulos laitteiden kertomana oli se, että 
erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä oli vastaajista 94 % (kuva 3). Tämä oli 
hieman enemmän kuin edeltävänä vuonna (93 %). Vastauksia laitteilla 
annettiin 6591 kappaletta.

Kuva 3: Vuonna 2021 laitteilla annettujen palautteiden jakauma

Laitteiden avulla on ollut mahdollista tarkentaa myös tyytyväisyyden tai 
tyytymättömyyden syytä valitsemalla jonkin viidestä valmiista luokasta 
tai  jonkin  muun syyn kautta.  Tyytyväisyyden  taustalla  oli  useimmiten 
hoitoon pääsy tai kohtaaminen (kuva 4).
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Kuva 4: Tyytyväisyyden juurisyyt

Jonain  muuna  syynä  tyytyväisyyteen  oli  se,  että  pääsi  näkemään 
läheisensä  rajoitusten  lieventyessä  tai  vastaaja  oli  kiitollinen  koko 
toimivasta kokonaisuudesta. 

Suurimpana syynä tyytymättömyyteen oli  hoitoon pääsy (kuva 5). Ne, 
jotka  olivat  ilmaisseet  jonkin  muun  syyn  tyytymättömyyteen  ja 
tarkentaneet  sitä  avoimella  vastauksella,  olivat  kuvanneet  myöhässä 
olevia vastaanottoaikoja tai hoitosuhteen vaihdoskohtaa, jossa pitkään 
hoidosta  vastaava  lääkäri  oli  vaihtunut  erikoistuvaan.  Myös 
henkilökunnan  riittämätön  määrä  oli  kerrottu  olevan  taustasyynä 
tyytymättömyyteen. 

Kuva 5: Tyytymättömyyden juurisyyt

Positiivisia  juurisyitä  oli  annettu  yhteensä 3509,  negatiivisia  juurisyitä 
194 kpl.  Annetuista juurisyistä siis  94,8 % oli  positiivisia.  Edeltävänä 
vuonna (2020) juurisyistä 93 % oli positiivisia.

3.4 Vapaamuotoinen palaute ja sen käsittely 

Spontaanisti  annettua  vapaamuotoista  palautetta  on  tullut 
organisaatiolle monia kanavia pitkin. Pääasiassa internet-sivujen kautta 
ja paperilomakkeille kirjattuna.

Talteen  niistä  oli  käsittelyn  jälkeen  kirjattu  vuoden  2021  aikana  298 
palautetta. Näistä kiitoksia oli 199 ja kehittämisideoita 169 kappaletta eli 
samaan  lomakkeeseen  oli  usein  kirjattu  sekä  kiitoksia  että 
kehittämisideoita.  Vapaamuotoisten  palautteiden  sisällön  perusteella 
tärkeimmäksi huomioitavaksi asiaksi nousee kohtaaminen. Se oli yleisin 
syy  sekä  kiitokseen  että  kehittämiskohteen  esille  tuonnissa.  Hyvä 
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kokemus oli muodostunut kuuntelevasta, huomioivasta kohtaamisesta, 
huono taas silloin,  kun henkilökunta oli  kohdellut  tylysti  tai  kiireisesti. 
Palautteiden välityksellä kiitettiin hyvästä hoidosta ja haluttiin toivottaa 
henkilökunnalle jaksamista vaikean ajan keskellä.  Kehitettävää nähtiin 
yhteydensaantikanavien  ja  viivästyneen  tai  siirtyneen  hoidon  vuoksi. 
Myös  tiedon  välittymiseen  ja  selkeyteen  sekä  tietosuojaan  tulee 
kiinnittää enemmän huomiota.

Kirjatuista  ja  käsitellyistä  palautteista pääosa koski  hoitotyötä  tekeviä 
yksikköjä  (taulukko  3).  Vuoden  2021  palautteiden  sisällössä  korostui 
myös nimettömät reaktiot pandemian hoidosta johtuviin rajoitustoimiin. 
Asiattomia  ja  uhkailevia  nimettömiä  palautteita  ei  käsitelty  tai  kirjattu 
talteen järjestelmään. Palautteiden yhteismäärä ylittää kokonaismäärän, 
sillä osa palautteista koski useamman yksikön toimintaa. Tällöin se on 
kohdistettu useampaan kuin yhteen yksikköön.

Tulosalue Palautteiden määrä
Operatiivinen tulosalue 116
Konservatiivinen tulosalue 137
Psykiatrian tulosalue 45
Tukipalvelut, yhtymähallinto tai muu 6

Taulukko 3: Kirjattujen vapaamuotoisten palautteiden kohdentuminen 

3.5 Tekstiviestipohjainen asiakaskysely 

Vuoden  aikana  valmisteltiin  tekstiviestipohjaisen  asiakaskyselyn 
käyttöönottoa.  Siihen  liittyi  paljon  teknistä  valmistelua,  jotta  se  lähtisi 
potilastietojärjestelmän käyntitietoihin perustuen automaattisesti. Lisäksi 
kyselyherätteiden  lähtemiseen  rakennettiin  logiikka,  jotta  asiakas  ei 
saisi saman päivän aikana tai usein käydessään montaa tekstiviestiä. 
Kyselyn  mahdollistaminen  riippui  monen  toimijatahon  yhteistyöstä  ja 
teknisistä rajapinnoista. Kyselyn konkreettisen toteutuksen kumppaniksi 
tuli  Kanta-Hämeen  Keskussairaalassa  Logex,  jonka  kanssa  oli  jo 
toteutettu tarvittavat tietojärjestelmien rajapinta-avaukset vaikuttavuutta 
mittaavan PROM-kyselyn toteutuksen yhteydessä.

Kyselyn  toteutusta  ja  sitä  koskevaa  viestintää  pohdittiin  yhdessä 
asiakasedustajien  kanssa.  Kyselyä  pilotoitiin  päivystysklinikalla 
marraskuussa  ja  laajennettiin  koko  sairaalaan  joulukuussa.  Kyselyn 
alkamisesta  tiedotettiin  monikanavaisesti:  kutsukirjeiden  liitteessä, 
tiedotteena,  yksikön  odotustilojen  julisteina  sekä  infonäytöllä 
päivystysklinikalla.  Lisäksi  henkilökunta  kertoi  kyselystä  asiakkaalle 
käynnin aikana. 

Kyselytekstiviesti  tulee  asiakkaalle  käyntiä  seuraavana  aamupäivänä. 
Sen mukana on linkki kyselypohjalle. Kysymysten määrä haluttiin pitää 
vähäisenä, jotta asiakkaat vastaisivat kyselyyn mobiilisti. Kyselyssä on:

 suositteluhalukkuutta koskeva NPS-kysymys
 kokemusta tarkentava kysymys: ”Mikä vaikutti kokemukseesi?” 
 kaksi muuta kysymystä, jotka vaihtuvat päivän mukaan.

Kyselyn  alkuvaihetta  haastoi  se,  että  liikkeellä  oli  ollut 
huijaustekstiviestejä  ja  osa  saattoi  epäillä  myös  Keskussairaalasta 
tullutta tekstiviestikyselyä huijaukseksi.
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Pidettiin  myös  tärkeänä,  että  asiakkaan  on  mahdollista  kieltää 
tekstiviestikyselyn  tuleminen.  Tällöin  henkilökunta  tekee  merkinnän 
potilastietojärjestelmään.  Tämä  merkintä  ei  estä  asiakasta  saamaan 
muita,  esim.  ajanvaraukseen  liittyviä  viestejä.  Valintamahdollisuus 
vastaamiseen  tai  vastaamatta  jättämiseen  on  asiakkaalla  toki  myös 
silloin, kun on saanut tekstiviestiherätteen.

Vastaukseen  yhdistetään  salattu  perussuoritteen  tunnus,  jolloin 
kokemuksen vaihtelua pystytään kuvaamaan myös hoitokokonaisuuden 
osalta.  Tulokset  raportoidaan  siten,  ettei  vastaajaa  ole  mahdollista 
tunnistaa.  Näitä  kuvaajia  ei  olla  vielä  päästy  muodostamaan.  Myös 
raportointiin  tehdään  rajattuja  oikeuksia  avointen,  kokemusta 
tarkentavien  vastausten  lukemiseen.  Näin  halutaan  varmistaa,  että 
palautteiden  käsittelyn  vastuu  säilyy  rajatulla  määrää  ammattilaisia. 
Tuloksia  halutaan  myös  kertoa  heti  kuin  mahdollista  reaaliaikaisena 
myös asiakkaille päin.

Vuoden  loppuun  mennessä  vastauksia  oli  tekstiviestipohjaiseen 
kyselyyn  saatu  1216  kappaletta.  Nämä  koskivat  pääasiassa  kyselyä 
pilotoinutta  päivystysklinikkaa  (736  vastausta).  Suositteluhalukkuutta 
mittaava  NPS-indeksi  oli  kahden  kuukauden  ajalta  82,75.  Tämä  on 
todella  korkea,  sillä  arvo  vaihtelee  asteikolla  -100  ja  +100  välillä. 
Tavoitteeksi on asetettu, että arvo olisi yli 50. 

Myös kokemusta tarkentavaan kysymykseen saatiin paljon vastauksia, 
yhteensä  827  kappaletta.  Näiden  kautta  saadaan  paljon  lisätietoa 
kehittämiskohteista  tai  ylläpidettävistä  asioista.  Myös  tämän  kyselyn 
kautta  saatiin  vahvistus,  että  eniten  asiakaskokemukseen  vaikuttaa 
kohtaaminen. 

3.6 Muut asiakaskyselyt

Erityyppisten  kehittämisprojektien  tai  uusien  palvelumuotojen 
yhteydessä  kohdennettu  asiakaskysely  tuo  tietoa,  ollaanko 
kehittämistyössä oikeassa suunnassa. 

Kutsukirje

Kutsukirjeen  uudistamisprojektin  yhteydessä  haluttiin  saada  tietoa, 
millaisia  kokemuksia  asiakkailla  on  uudistetusta 
ajanvarausilmoituksesta  ja  Tervetuloa  hoitoon  –  liitteestä.  Kyselyyn 
kerättiin  vastauksia  neljän  poliklinikan  asiakkailta.  Vastauksia  saatiin 
yhteensä 227 kappaletta.

94 % vastaajista piti ajanvarausilmoitukseen lisättyä osoitetietoa erittäin 
tärkeänä  tai  melko  tärkeänä.  Tärkeimpänä  asiana 
ajanvarausilmoituksessa nähtiin olevan tieto ajasta ja paikasta ja nämä 
oli vastaajien mielestä ilmaistu joko erittäin selkeästi (88 %) tai melko 
selkeästi (10 %). 
Tervetuloa  hoitoon-  liitteessä  tärkeimmäksi  asiaksi  nähtiin 
ajanvarauksen peruutusta ja maksuasioita koskevat tiedot.

Vastaajilta kysyttiin myös, millaisia ajatuksia kutsukirje herätti. Tuntumat 
jakautuivat niihin, joiden mielestä kokonaisuus oli selkeä ja niihin, joiden 
mielestä kirjeessä on sekavuutta ja liikaa papereita.
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”Selkeä, ei liikaa papereita, fonttikoko hyvä, hoitoprosessi kerrottu selkeästi.”

”Aluksi  tuntui  hämmentävän  sekavalta.  Päätin  jättää  hautumaan  ja  palata 
uudelleen  myöhemmin  paperikasaan.  Katsoin  vain  tärkeimmän  eli 
ajanvarauspaperin tiedot.”

Fysioterapeutin ryhmäohjaus synnyttäneille

Synnyttäneiden  lisäpalveluksi  suunniteltiin  ja  pilotoitiin  uutta 
ryhmäohjausmuotoa, jossa fysioterapeutti antoi ohjausta muun muassa 
lantionpohjan lihasten tunnistamiseksi ja synnytyksestä palautumiseksi. 
Palvelumuotoa pilotoitiin ja haluttiin tietää, mitä ryhmässä käyneet olivat 
tästä mieltä ja mitä mahdollisesti näkisivät tarpeelliseksi kehittää.

Vastauksia  saatiin  yhteensä  104  kpl.  Vastausten  perusteella 
pienryhmässä  saatuun  ohjaukseen  oltiin  todella  tyytyväisiä.  Vaikka 
ohjaus  tapahtui  ryhmämuotoisesti,  suurin  osa  koki  saaneensa  myös 
yksilöllistä  ohjausta.  Ryhmästä  saatiin  myös vertaistukea  ja  ohjaajan 
ammattitaitoon oltiin tyytyväisiä. 

Kehittämistoiveena tuotiin esille pääasiassa se, että ko.ohjausaika voisi 
olla  pidempi  tai  ohjaus  koostua  useamman  eri  käyntikertojen 
kokonaisuudesta.

Osallistujilta  kysyttiin  muun  muassa  asteikolla  1-10,  kuinka  hyvin  he 
tunnistivat lantionpohjanlihaksensa ennen ohjausta ja kuinka hyvin sen 
jälkeen. Ennen ohjausta vastausten keskiarvo oli 7,1, sen jälkeen 8,5. 
Osallistujat arvioivat myös ohjauksen hyödyllisyyttä itselleen asteikolla 
1-10. Vastausten keskiarvo oli 9,4. 

Sairaalasuunnittelun tavoitteita mittaava tilatyytyväisyyskysely

Assi-sairaalan  suunnittelun  onnistumisen  arvioimiseksi  on  asetettu 
useita  tavoitteita.  Näistä  yksi  on  asiakasnäkökulma,  jota  on  linjattu 
mitattavan kyselyllä, jossa kartoitettiin asiakkaiden tyytyväisyyttä tiloihin. 
Tavoitteena  on,  että  uuden  sairaalan  tiloja  koskeva  kokemus  olisi 
parempi kuin kokemus nykyisen sairaalan tiloista. Tämän arvioimiseksi 
tehtiin syksyllä kysely, jossa tiloista arvioitiin monia asioita asteikolla 1-
5. Nämä kokonaisuudet ja niitä koskevien vastausten keskiarvot:

 Piha-alueet, sisäänkäynnit ja opasteet (4,0)
 Sairaalan arkkitehtuuri (3,9)
 Akustiikka (3,9)
 Valaistus (3,6)
 Sisäilma (4,0)
 Turvallisuus (4,3)
 Yksityisyyden toteutuminen (4,0)
 Sosiaalisuuden toteutuminen (3,7)
 Ympäristön viihtyisyys ja esteettisyys (3,6)
 Esteettömyys (3,9)
 Käytettävyys (4,2)

Kyselyyn  vastasi  yhteensä  600  ihmistä.  Huonoin  kokemus  koskee 
tilojen  valaistusta  tai  sen  säätömahdollisuuksia  sekä  ympäristön 
viihtyisyyttä  ja  esteettisyyttä.  Parhain  kokemus  taas  koskee 
turvallisuutta.  Alkutason  mittaamiseksi  kysely  toistetaan  vielä  vuonna 
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2022  ja  sitä  vertaillaan  kokemukseen,  joka  saadaan  uudessa 
sairaalassa.

Sairaalasuunnittelun asiakasedustajien kokemukset 

Sairaalasuunnittelussa  mukana  olleille  asiakasedustajien  kokemuksia 
suunnittelussa mukana olosta kartoitettiin tänäkin vuonna. Kysely tehtiin 
kesäkuun alussa.

Kyselyyn  vastasi  16  asiakasedustajaa.  Vastaajista  50  %  oli  ollut 
mukana  suunnittelussa  yli  2  vuotta,  37,5  %  alle  6  kuukautta. 
Tyytyväisyys  oli  hieman  laskenut  edellisestä  vuodesta. 
Osallistumistapoja  arvioidessa  asiakasedustajat  kokivat  niiden  olleen 
etämuodoista huolimatta helppoja. Osallistumistapojen tehokkuuteen ja 
monipuolisuuteen muutamien osallistujien mielestä voisi vielä kiinnittää 
huomiota. 

Vastaajista  43,7  %  koki  vaikuttaneensa  suunnittelun  etenemiseen, 
mutta 81,4 % koki kuitenkin mukanaolonsa melko tai erittäin tärkeäksi. 
Kokemuksissa  saattaa näkyä suunnittelun  vaihe,  jossa  tilasuunnittelu 
on  jo  pitkälti  valmis,  eikä  moneen  asiaan  pysty  enää  vaikuttamaan. 
Tämä  onkin  tärkeää  huomioida  asiakasedustajien 
perehdyttämisvaiheessa.  Toiminnallisen  suunnittelun  käynnistyessä 
yhteiskehittämisen tunne uusilla asiakasedustajillakin voimistunee.

3.7 Asiakaspalautteiden käsittely ja hyödyntäminen tulosalueilla 

Kaikilla  tulosalueilla  pandemia  vaikutti  edelleen  saatujen  palautteiden 
määrään,  sillä  totuttu  tiedonkeruumuoto,  paperilomake  palautettiin 
käyttöön vasta alkusyksystä. Vapaamuotoista palautetta internet-sivujen 
palautelomakkeen akutta on kuitenkin tullut saman verran kuin ennen 
pandemiaa.  Pääasialliseksi  palautemuodoksi  ollaankin  vuoden  2021 
aikana  valmisteltu  tekstiviestipohjaista  kyselyä,  jolloin  kysely  tulisi 
vastattavaksi  automatisoiduksi  ja  pystyisi  tekemään  omalla 
mobiililaitteella.  Tämän  kehittämisen  yhteydessä  on  kuitenkin  haluttu 
edelleen  säilyttää  mahdollisuus  vastaaminen  paperilomakkeella. 
Palautetiedon tarkoituksena on kuitenkin sen keräämisen sijaan tiedon 
hyödyntäminen  toiminnan  kehittämisessä.  Tässä  kappaleessa 
kuvataan,  miten  hyödyntämistä  on  sairaalan  eri  tulosalueilla  tehty 
menneen vuoden aikana.   

3.7.1 Palautteisiin pohjautuva kehittäminen operatiivisella tulosalueella  

Vuoden  2021  aikana  aaltoileva  COVID  19-epidemia  on  edelleen 
vaikuttanut  operatiivisen  tulosalueen  asiakaspalautemääriin  ja  niiden 
hyödynnettävyyteen.  Palautteita  on  saatu  internet-sivujen  sähköisellä 
lomakkeella. Asiakkaisiin on oltu yhteydessä, mikäli asiakas on jättänyt 
yhteystietonsa  ja  selvitetty  tutkimuksiin  ja/tai  hoitoon  liittyviä 
epäselvyyksiä. Tarvittaessa palaute on siirretty muistutukseksi, johon on 
vastattu  kirjallisesti  Kanta-Hämeen  sairaanhoitopiirin  ohjeistuksen 
mukaisesti. 

Kirurgian poliklinikka- ja tähystystoiminta:
Asiakaspalautteita tuli poliklinikalle melko vähän ja pandemiasta johtuen 
Happy or  Not-laite  oli  käytössä vain loppuvuoden.  Asiakaspalautteen 
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pohjalta  parannettiin  tähystysohjetta.  Tähystykseen onkin tullut  useita 
kiittäviä palautteita asiakkaan kohtaamisesta ja huomioimisesta.

Loppuvuodesta  aloitettiin  ortopedian  polikliininen  kirurgiatoiminta 
Riihimäen toimipisteessä, mikä paransi hoidon saatavuutta. Ortopedian 
asiantuntijat  pystyivät  vastaamaan  asiakaspuheluihin  nopeammin 
etätyöpilotin myötä. 

Syövänhoitoon  erikoistuneen  hoitajan  tehtävä  vakiinnutettiin,  jolla 
saatiin varmistettua rintasyöpään sairastuneen hoidon laatua ja kuvatun 
hoitopolun toteutumista.

Kirurgian osastotoiminta – osastot 5A ja 5B
Asiakaspalautteet käydään kuukausittain läpi henkilöstön ja johtotiimin 
kanssa.  Pääasiassa potilaat  ja  omaiset  olivat  tyytyväisiä.  Hoitajien  ja 
lääkärien  käytöksestä  on  tullut  positiivista  ja  tiedon  saannista 
negatiivista  palautetta.  Potilasohjeita  on  palautteen  perusteella 
päivitetty. Huonoihin kokemuksiin vaikutti ajoittain myös Korona, jonka 
vuoksi  hoito  on  viivästynyt  ja  tapahtunut  harmillisia  altistumisia 
osastolla. 

Potilasruoasta  on  saatu  sekä huonoa  että  hyvää  palautetta.  Ruokaa 
koskevan  kokemuksen  odotetaan  paranevan,  jos  siihen  tulee 
valinnanmahdollisuutta. Tätä koskeva projekti onkin ollut  käynnissä ja 
valintamahdollisuutta päästään testaamaan alkuvuodesta 2022.

Leikkaus- ja toimenpideyksikkö
Yksikössä on vuoden aikana selkeytetty hoitoprosesseja 
asiakaspalautteiden perusteella esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 LEIKO-yksikön opasteita lisättiin eri kerrosten auloihin, jolloin 
tilaan löytää paremmin.

 Päiväkirurgiassa on otettu käyttöön omat odotustilat 
toimenpiteeseen meneville ja kotiutuville, jolloin molemmille on 
saatu rauhallisempi tila

 Tiedonkulkua eri työpisteiden välillä on lisätty: leikkaussalin 
hoitaja on yhteydessä vastaanottaviin hoitajiin, jolloin leikattava 
on valmis oikealla ajallaan ja hoitaja on paremmin 
läsnä/tavoitettavissa odotustilassa. 

 Niin sanotussa Yön yli yksikössä yöpyneiden heräämisaikaa 
siirrettiin asiakastoiveiden pohjalta myöhäisemmäksi (klo 7)

 Myös kotiuttamisen pelisääntöjä on käyty läpi. Tietosuojan 
huomioimiseksi korostettiin, että potilaiden ohjaus tehdään 
omassa tilassa. 

Muita asiakaspalautteiden perusteella tehtyjä muutoksia:
 Päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeiseen ruokavalikoimaa on 

monipuolistettu lisäämällä siihen vegaaneille soveltuva 
sämpylä.

 Kotihoito-ohjeet on päivitetty
 Leikkauspotilaiden lämmittämiseen on tarjolla erilaisia peitteitä 

ja niiden tarjoamista korostetaan jatkuvasti. 
 Leikkauspotilaan vaatteet laitetaan kunnollisiin muovikasseihin 

leikkauksen ajaksi, jotta ne pysyvät hyvässä kunnossa
 Potilaille tarkoitettuihin mataliin tuoleihin on tilattu korotejalkoja, 

jotta leikkauspotilaan on niihin helpompi istuutua ja nousta ylös
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Silmätaudit
Kirjallisia potilaspalautteita on tullut vähäisesti vuonna 2021. Korona-
aika on kiinnitetty erityistä huomiota turvallisuuteen potilaskontakteissa:

 odotustiloissa ja päiväkirurgian tiloissa on harvennettu 
istumapaikkoja

 ajanvarauskirjeessä on tiedotettu COVID 19-
pandemiatilanteesta ja sen vaikutuksista

 tutkimuslaitteiden puhdistukseen on kiinnitetty huomiota
 suojainten ja käsihuuhteen käyttöä tehostettu

Asiakaspalautetta  on  saatu  liian  pitkästä  odotusajasta  leikkaukseen. 
Tämän parantamiseksi on tehty leikkauksia mm. lisätöinä.  Tavoitteena 
oli hoitotakuuseen pääseminen ja siinä onnistuttiin.

Kaihileikkauspotilaan  ohjaukseen  panostettiin  tekemällä  ohjausvideo, 
joka  on  nähtävillä  leikkauspotilaiden  odotustilassa.  Tästä  on  saatu 
asiakkailta positiivista palautetta. Video-ohjausmateriaalia lisätiin myös 
työstetyn  kaihileikkauspotilaan  polkukuvauksen  kohtiin.  Näin 
materiaaliin pääsee tutustumaan jo kotoa käsin.

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka, kuulokeskus ja 
suusairauksien poliklinikka
Kirjallisia  asiakaspalautteita  on  tullut  vähäisesti  vuonna  2021.  Myös 
näissä  yksiköissä  on  kiinnitetty  erityistä  huomiota  turvallisuuteen 
potilaskontakteissa sekä laitteiden ja pintojen puhdistuksessa.

Takaisinsoittopalvelua  (TeleQ)  kehitettiin  ja  otettiin  käyttöön 
asiointimahdollisuus tekstiviestitse. Tätä on toivottu yhteydenottotavaksi 
soiton  rinnalle.  Kuulokeskuksen  internet-sivulle  tehtiin  kaksi 
ohjausvideota kuulokojepotilaille. 

Synnytys ja naistentaudit
Asiakaspalautteet on viety henkilökunnan tietoon ja tarvittaessa ne on 
käyty  henkilökohtaisesti  hoitohenkilökunnan  ja  tarvittaessa  myös 
asiakkaan kanssa läpi.

Synnytystoiminnassa  on  panostettu  asiakasviestintään  ja 
yhteydenottomuotoihin.  Lisäksi  on  uudistettu  tiloja  ja  laitteita  sekä 
laajennettu raskausajan ultraääniseulontoja Riihimäen toimipisteeseen. 
Synnytysvuodeosaston  buffet-ruokailuun  otettiin  mukaan  kaikille 
vapaasti valittavaksi kasvisruokavaihtoehto jokaiselle päivälle.

Asiakasviestintää on lisätty seuraavilla tavoilla:
 Järjestetty maksuttomia webinaareja aiheista: "Syntymä on ihme 

-entä  kun  synnytys  pelottaa?" sekä  "Vatsalihasten  erkauma- 
mitä se tarkoittaa ja  mihin se vaikuttaa? Miten autan kehoani 
palautumaan synnytyksestä?”

 Potilasturvallisuuspäivänä  (17.9.)  näkyvyys  sosiaalisessa 
mediassa, aiheena ”Äidin ja vastasyntyneen turvallisuus”

 Synnytystoiminnan  oma  some-kanava  on  jatkanut  erittäin 
aktiivista  toimintaa.  Se  on  tärkeä  viestintäkanava  yksiköltä 
asiakkaille, mutta myös asiakkailta yksikön suuntaan. 
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Uusien ilokaasulaitteiden  ansiosta  käyttömukavuus  ja  saatavuus 
parantunut, mikä parantaa kivunhoitoa. Synnytysvuodeosastolla on 
tehty  kylpyhuoneisiin  pintaremonttia  ja  hankittu  potilashuoneisiin 
hankittu sisäilman laatua parantavia laitteita. 

Synnytysosaston tiloissa olevaa ”Syntyneet” –taulua on uudistettu. 
Vaaleanpunaiset  ja  vaaleansiniset  sydämet  vaihdettiin  neutraalin 
värisiin  puun  lehtiin  (kuva  6),  jotka  syksyllä  luonnon  kiertokulun 
mukaan  saivat  ylleen  ruskan  värit.  Joulukuussa  syntyneet 
pienokaiset  oli  merkitty  puuhun  joulupalloissa.  Näihin  lehtiin  ja 
palloihin  perheet  saivat  kirjoittaa  lapsensa  syntymäajan,  -mitat  ja 
halutessaan myös terveisiä tai ajatuksia. 

  
Kuva 6: Syntyneitä kuvaava puu ja viestit lehdillä

Yhteydensaannin parantamiseksi äitiyspoliklinikalla pilotoitiin chat-
palvelua. Sen kautta asiakkaat saivat reaaliajassa viestiyhteyden 
äitiyspoliklinikan sihteeriin ajanvarauksissa liittyvissä asioissa. 
Lisäksi takaisinsoittojärjestelmän (TeleQ) palveluita lisättiin sekä 
naistentautien poliklinikalla että äitiyspoliklinikalla

3.7.2 Palautteisiin pohjautuva kehittäminen konservatiivisella tulosalueella

Asiakaspalautteita  on  käsitelty  säännöllisesti  yksikköjen 
osastokokouksissa.  Palautteen  antajiin  oltiin  yhteydessä  puhelimitse 
aina,  kun  palautteissa  oli  yhteystiedot.  Palautteiden  määrä  on  ollut 
selvästi aikaisempia vuosia pienempi.

Konservatiivisen  tulosalueen  ammattilaiset  osallistuivat 
uniapneapotilaan  ja  suolistosairautta  (IBD)  sairastavan 
palvelupolkutyöhön,  jossa  polun  rakennetta  ja  sisältöä  muokattiin 
saadun asiakaspalautteen pohjalta.

Poliklinikat
Sisätautien,  keuhkosairauksien  ja  ihotautien  poliklinikat  osallistuivat 
kutsukirjeprojektiin,  jossa  ajanvarauspoliklinikoiden  kutsukirjeitä 
parannettiin  ja  selkeytettiin  yhdessä  asiakasraadin  kanssa  sekä 
asiakaspalautteiden  pohjalta.  Tämä  työ  jatkuu  edelleen.  Kaikki 
poliklinikat  siirtyivät  TeleQ;n  takaisinsoittojärjestelmässä  24/7-
toimintaan,  jossa  asiakas  voi  jättää  soittopyynnön  milloin  tahansa. 
Takaisinsoiton  soittoaikoja  on  muokattu  asiakaspalautteiden  pohjalta 
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palvelevammaksi.  Jokainen  erikoisala  on  luonut  omat  yksilöllisen 
soittoajat potilasryhmien toiveiden mukaan. 

Vuodeosastoilla 4B, 6A, 6BH asiakkaiden toiveista on muun muassa:
 panostettu  tiedonkulun  turvaamiseen,  kerrattu  dokumentointia 

sovitulla  tavalla  ja  pyritty  helpottamaan  potilaiden  oloa 
eristyksessä  korostamalla  miten  ja  miksi  eristys  on  tarpeen 
toteuttaa 

 huomioimalla  potilaiden  huonesijoittelussa  mahdollisuuksien 
mukaan toiveita

 vuodelle 2022 on sovittuna uusien patjojen hankinta
 toimitettu sähkösäätöisiä sänkyjä osastojen välillä, jotta potilailla 

on  tarvittaessa  ollut  käytössään  säädettävä  sänky  ja 
mahdollisuus itse säädellä asentoaan

 välitetty kiitoksia eteenpäin potilailta – positiiviset palautteet ovat 
olleet tärkeitä, motivoineet henkilökuntaa ja tukeneet jaksamista

Lasten ja nuorten yksikössä on palautteiden pohjalta hankittu muun 
muassa  seinätauluja  tilojen  somistukseksi  sekä  käytävälle  radio  ja 
televisio vaimentamaan ääniä käytävän ja vastaanottohuoneiden välillä. 
Etävastaanottoja on edelleen jatkettu ja niistä perheet antavat edelleen 
hyvää palautetta. 

Päivystyksen toiminta  keskittyi  pandemian  hoitoon.  Koronatestien 
drive-in  näytteenottoa  varten  hankittiin erillinen  teltta,  ettei  näytteitä 
tarvinnut ottaa ulkona. Lisäksi kohorttitelttaan hankittiin lämmitys.  

3.7.3 Palautteisiin pohjautuva kehittäminen psykiatrian tulosalueella 

Asiakaspalautteet  käsiteltiin  psykiatrian  tulosalueen  yksiköissä 
mahdollisimman  pian  palautteen  saapumisesta.  Sekä  paperiset  että 
internet-sivujen  kautta  tulleet  asiakaspalautteet  käsiteltiin  yksikköjen 
kokouksissa  ja  kehittämispäivissä.  Mikäli  palaute  sisälsi  asiakkaan 
yhteydenottopyynnön,  asiakkaaseen  otettiin  yhteyttä  mahdollisimman 
pian puhelimitse. Asiakaspalautteiden saamista on tulosalueella vuonna 
2021  pyritty  tehostamaan  lisäksi  siten,  että  palautetta  on  kerätty 
systemaattisesti  kerran  kuukaudessa  ns.  asiakaspalautepäivinä. 
Etävastaanottojen  toteuttamista  on  jatkettu  aktiivisesti  tulosalueen 
avotoiminnoissa saadun positiivisen palautteen perusteella. 

Lastenpsykiatrian  osastolla on yhdessä  lasten  kanssa  ja  lapsilta 
saadun  palautteen  perusteella  suunniteltu  yhteistä  tekemistä, 
tavoitteena  rikastaa  lasten  arkea  erilaisten  toimintojen  avulla.  Lasten 
kanssa on toteutettu säännöllisesti yhdessä mm. askarteluita, ulkoiluja 
ja retkiä.

Nuorisopsykiatrian  osastolla palautteen  perusteella  on  esimerkiksi 
tehty muutoksia välipalatarjoiluihin nuorten toiveiden mukaan. Nuorten 
toiveita ja ehdotuksia osastorutiineihin on pohdittu henkilöstöryhmissä 
aktiivisesti  ja  ehdotettuja  muutoksia  on  laitettu  toteutukseen 
mahdollisuuksien  mukaan.  Nuorisopsykiatrian  osastolla  palautetta  on 
kerätty myös hoitoneuvotteluiden yhteydessä sekä nuorelta että hänen 
läheisiltään.  Myös  ryhmätoimintoja  kehitetään  nuorilta  saadun 
palautteen  perusteella,  ns.  jatkuva  palaute  ja  niihin  reagointi  saman 
tien. 
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Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian osastoilla lapset  ja nuoret 
saavat  esittää myös toiveitaan hankintoja  tehtäessä ja  yleensä uusia 
lautapelejä  yms.  käydäänkin  hankkimassa yhdessä lasten ja  nuorten 
kanssa.  Nuorisopsykiatrian  osastolle  saatiin  lahjoitusvaroin  myös 
biljardipöytä nuorten toiveiden mukaisesti. 

Psykiatrian  poliklinikoilla on  kerätty  systemaattisesti 
asiakaspalautetta  myös  pitkään  hoitosuhteessa  olevilta  asiakkailta. 
Ryhmiä  koskien  myös  kerätään  ryhmäkohtaiset  palautteet,  jotka 
vaikuttavat suoraan ryhmäsuunnitteluun.

Psykiatrian  osastoilla saadun  asiakaspalautteen  pohjalta  on 
esimerkiksi  muokattu  osastoesitteitä,  viikko-ohjelmia  ja  ryhmien 
toimintaa, hankittu aktiviteettiä tukevia pelejä, mahdollistettu paremmin 
mm. potilaiden kauppareissuja.
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4 Lainsäädäntöön perustuvat oikeusturvakeinot 

4.1 Potilasasiamiestoiminta

Potilasasiamiehen  lakisääteisenä  tehtävänä  on  neuvoa  potilaan 
oikeuksiin  liittyvissä  asioissa  sekä  tarvittaessa  avustaa  asiakkaita 
oikeussuojakeinojen käytössä. Potilasasiamiehen toimenkuva korostuu 
jälkikäteisselvittelyyn  liittyvissä  palvelutilanteissa,  mutta  merkitystä  on 
myös tiedottamisen myötä saavutettavalla ennakoivalla työllä.

Aiempien  vuosien  tapaan  potilasasiamiestoiminnassa  on  tavoiteltu 
hyvää  asiakaskokemusta  erityisesti  tavoitettavuuden  ja  palvelun 
saavutettavuuden  osalta.  Pandemiatilanne  näyttää  vaikuttaneen 
potilasasiamiestyön  kehittämiseen  edellä  mainittujen  tavoitteiden 
suuntaisesti:  Tavoitettavuus  ja  palvelujen  saavutettavuus  ovat  olleet 
edeltäneitä  vuosia  tehostetumpia  etäyhteyksien  käytön  yleistymisen 
seurauksena.  Toisaalta  asiakkailla  on  ollut  pandemiatilanteesta 
huolimatta edelleen mahdollisuus myös henkilökohtaisiin tapaamisiin.

Palvelutapahtumien määrä vuonna 2021 on ollut 1575 kappaletta, mikä 
on  ollut  noin  neljänneksen  vähemmän  kuin  edellisenä  vuonna. 
Palvelutapahtumien  määrällinen  lasku  selittynee  ennen  muuta 
palvelujen  tehostumisella:  Asiat  on  saatu  ratkaistua  aiempaa 
useammassa tapauksessa yhdellä yhteydenotolla, mikä puolestaan on 
mahdollistunut,  kun  myös  potilasasiamiesyksikössä  on  siirrytty 
takaisinsoittopalveluun  kiinteiden  puhelinaikojen  sijaan.  Näin  kullekin 
yhteydenotolle  on jäänyt  riittävästi  käsittelyaikaa,  jolloin  asia on voitu 
ratkaista  ensikontaktin  perusteella  eikä  erillistä  vastaanottoaikaa  ole 
ollut tarpeen varata samassa määrin kuin aiemmin.

Palvelutapahtumat  ovat  olleet  pääosin  muistutus-  ja 
potilasvahinkoasioihin  liittyvää neuvontaa ja  avustamista,  mutta myös 
esimerkiksi potilastietojen tarkastus- ja korjauspyynnöissä avustamista 
sekä  valinnanvapauteen  liittyvää  neuvontaa.  Pandemiatilanne  ei  ole 
erottunut  erityisesti  yhteydenottoaiheiden  sisällöissä,  joskin  yksittäisiä 
selvityksiä on käynnistetty tutkimusten ja hoitojen viivästymiseen sekä 
hoidon  rajauksiin  liittyen.  Myös  rokotusaikoihin  ja  rokotustodistusten 
saantiin  liittyneitä  yhteydenottoja  on  tullut,  mutta  nämä  ovat 
kohdentuneet perusterveydenhuoltoon.

Potilasasiamiehet  ovat  edellisvuosien  tapaan  olleet  tavattavissa 
Hämeenlinnan  yksikön  lisäksi  myös  Riihimäen  yksikössä. 
Pääterveysaseman vastaanotosta on luovuttu, koska erillisvastaanotto 
terveyskeskuksen yksikössä ei  ole ollut  enää potilaspalautteidenkaan 
perusteella  tarpeen.  Potilaat/asiakkaat  ovat  kokeneet  keskussairaalan 
tilat helposti saavutettaviksi ja esteettömiksi.

Palveluohjaus yksiköistä on jatkunut tehokkaana: Osastoilta on ohjattu 
aktiivisesti  olemaan  yhteydessä  potilasasiamieheen  ja 
hoitohenkilökunta  on  myös  itse  aktivoitunut  olemaan  yhteydessä 
potilaan puolesta tai konsultoidakseen ajankohtaisessa asiassa.
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Palvelutapahtumien myötä on syntynyt vaikutelma, että asiakkaat ovat 
suhtautuneet  ymmärtäväisesti  pandemiatilanteen  aiheuttamiin 
vaikutuksiin.  Tuntuma  on,  että  edellisiin  vuosiin  verrattuna  kynnys 
muistutusten  ja  potilasvahinkoilmoitusten  tekemiselle  on  ollut 
tavanomaista  korkeampi.  Edelleen  kuitenkin  koetaan,  ettei 
potilasinformaatio  ole  ollut  riittävää,  perusteltua,  ymmärrettävää  ja 
oikea-aikaista,  mikä  on  johtanut  hoidollisiin  epäselvyyksiin, 
väärinymmärryksiin ja jälkikäteisselvittelyn tarpeeseen.

4.2  Muistutukset 

Terveyden-  ja  sairaanhoitoonsa  tai  siihen  liittyvään  kohteluunsa 
tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon 
toimintayksikössä  terveydenhuollosta  vastaavalle  johtajalle. 
Muistutusmenettelyssä  potilas  saa  kirjallisen  vastauksen,  jossa 
annetaan  selvitys  kuvattuun  epäkohtaan  ja  kerrotaan,  mihin 
toimenpiteisiin asian johdosta ryhdytään. 

Muistutuksia kirjattiin vuonna 2021 saapuneeksi 211 kpl. Muistutusten 
määrä  on  noussut  edellisestä  vuodesta  noin  6  %.  Muistutukset 
tilastoidaan  potilaslain  (PotOikL  785/1992)  sisällön  mukaisiin  luokkiin 
siten, että yhden muistutuksen sisältö voi kuulua useampaan luokkaan. 
Muistutusten  aiheena  oli  yleisimmin  hoitoon  liittyvän  informoinnin 
puutteellisuus (taulukko 4).

Muistutuksen luokka Luokan osuus 
Hoitoon liittyvän informoinnin puutteellisuus 36 %
Kokemus, ettei kohtelu ollut asianmukaista 14%
Hoidon saavutettavuus 14%
Kokemus, ettei ole tullut kuulluksi 10 %
Hoitovahinkoepäily 6 %

Taulukko 4: muistutusten yleisimmät aiheet tai luokat vuonna 2021 (n=250)

Muistutuksista  suurin  osa  liittyi  hoitoon  liittyvään  informointiin  ja 
tiedonkulun ongelmiin. Lisäksi muistutuksia tehtiin kohteluun ja hoidon 
saavutettavuuteen liittyen. 

Muistutusten  pohjalta  on  kirjattu  tehtäväksi  seuraavia 
kehittämistoimenpiteitä:
• Asiakaskokemuksen huomiointi osana asiakaspalvelukoulutuksia
• Ohjeistuksien  päivittäminen/tarkastaminen  muistutuskohteena 

olevissa yksiköissä
• Tiedonkulun kehittäminen potilasinformaation osalta
• Tutkimuskoodistojen tarkistus ajanvarausten osalta

4.3 Kantelut

Kohteluunsa tyytymättömän on oikeus tehdä asiasta myös kantelu, joka 
osoitetaan  terveydenhuollon  valvovalle  viranomaiselle  eli 
aluehallintovirastolle  tai  Valviralle.  Myös  eduskunnan  oikeusasiamies 
sekä  valtioneuvoston  oikeuskansleri  tutkivat  terveydenhuollon 
kanteluita.  Jos  asiasta  ei  ole  tehty  muistutusta  yksikköön,  voi 
aluehallintovirasto kääntää kantelun muistutuksena käsiteltäväksi.
Moitittavan  asian  vakavuusasteesta  riippuen  kanteluviranomaisen 
antama hallinnollinen ohjaus on:
- käsityksen ilmaisemista
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- huomion kiinnittämistä tai
- huomautuksen antamista

Kanteluja kirjattiin saapuneeksi vuoden 2021 aikana 23 kappaletta, joka 
on  määrällisesti  samaa  luokkaa  kahteen  viime  vuoteen  verrattuna. 
Kantelut  liittyivät  mm.  potilasasiakirjamerkintöihin,  reseptien 
uusimiseen,  asianomaisten  tiedonsaantioikeuteen, 
muistutusvastauksien  laatuun  ja  vastausviiveeseen,  hoidon 
saavutettavuuteen ja jatkohoidon ohjaukseen. 

4.4 Potilasvahinkoilmoitukset

Potilasvahinkoilmoituksen  voi  tehdä,  mikäli  epäilee,  että  hoidosta  on 
aiheutunut  terveydellistä  haittaa,  joka  olisi  todennäköisesti  ollut 
vältettävissä. Näiden hoitovahinkojen lisäksi potilasvahinkona voi tulla 
korvattavaksi myös esimerkiksi ennakoimaton ja vakava infektiovahinko 
tai potilaan kannalta lähtötilanteeseen ja hoitotoimenpiteeseen nähden 
kohtuuton  seuraamus.  Potilasvakuutuskeskus  ratkaisee 
tapauskohtaisen  selvityksen  perusteella  ilmoitetun 
potilasvahinkoepäilyn korvattavuuden. 

Vuoden 2021 potilasvahinkoilmoituksia kirjattiin 166 ilmoitusta. Se on 44 
ilmoitusta  vähemmän  kuin  edellisenä  vuonna  (kuva  7).  Myönteisiä 
korvauspäätöksiä vuonna 2021 tuli 50.

Kuva 7: Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätösten vaihtelu vuosittain

5 Potilasturvallisuus

Potilasturvallisuus on terveyden- ja sairaanhoidon perusta. Turvallinen 
hoito  toteutetaan  oikein  ja  oikeaan  aikaan  hoitohenkilökunnan  ja 
potilaan  yhteistyönä.  Potilasturvallisuus  on  myös  vaikuttavan  ja 
korkealaatuisen  hoidon  osatekijä.  Avoimuus  on  yksi  hyvän 
turvallisuuskulttuurin  tunnusmerkeistä:  poikkeamista  ilmoitetaan  ja 
otetaan syyllistämättä käsittelyyn. 

5.1  Vaaratilanneilmoitukset 

Sairaanhoitopiirissä on käytössä sähköinen järjestelmä (HaiPro), jonka 
kautta  sekä  henkilökunnan  että  potilaiden  ja  heidän  omaistensa  on 
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mahdollista  ilmoittaa  hoidossa  havaituista  vaaratapahtumista.  Näiden 
ilmoitusten  avulla  saadaan  tietoon  erilaisia  riskitilanteita,  ja  niiden 
perusteella  suunnitellaan  kehittämistoimenpiteitä.  Myös ”läheltä  piti”  -
tilanteista kannustetaan ilmoittamaan hyvän potilasturvallisuuskulttuurin 
ja oppimisen tukemiseksi. 

Kuva 8: Vaaratapahtumailmoitusten määrät vuosina 2014-2021

Vuonna  2021  henkilökunta  teki  2049  vaaratilanneilmoitusta  (v.  2020 
1987).  Vuonna 2021 Ilmoituksista suurin osa koski tiedonhallintaa tai 
lääkehoitoon liittyviä tapahtumia. Tiedonkulkuun ja tiedonhallintaan liittyi 
mm.  määräyksiin  ja  lähetteisiin  liittyvät  ongelmat,  mutta  myös 
potilastietojärjestelmiin  liittyvät  ongelmat.  Tapahtumatyypit  jakautuivat 
samassa suhteessa myös vuonna 2020.

Potilaat ja omaiset tekivät vaaratilanneilmoituksia internetsivujen kautta 
21 kappaletta. Potilaiden ja omaisten tekemät ilmoitukset koskivat mm. 
tiedonkulkuun  liittyviä  ongelmia  osana  kotiutusta  ja  lähetteiden 
ajantasaisuutta. Lisäksi joitakin ilmoituksia on tehty hoidon tarpeeseen 
liittyen. Niihin ilmoituksen tekijöihin, jotka ovat jättäneet yhteystietonsa, 
on oltu yhteydessä. 

Vaaratapahtumailmoitukset  käsitellään  tapahtumayksiköissä 
moniammatillisesti  ja  mietitään  toimintaan  muutoksia  ilmoitusten 
perusteella.  Ilmoitukset  menevät  tiedoksi  myös ylemmälle  johdolle  ja 
potilasturvallisuuskoordinaattorille.  Vaaratapahtuma-ilmoitusten 
raportteja käsitellään yksiköiden osastokokousten lisäksi johtoryhmissä 
sekä  lääke-  ja  nestehoitoon  liittyviä  ilmoituksia 
lääketurvallisuustyöryhmässä. Korjaavat toimenpiteet tehtiin yksiköissä.

5.2  Potilasturvallisuutta parantavat toimenpiteet

Potilasturvallisuuskävelyjä, johon sekä ylempi johto että tulosaluejohto 
osallistuvat,  järjestetään  vuosittain.  Vuonna  2021  tätä  toimintaa 
jouduttiin  rajaamaan  koronapandemian  vuoksi.  Kävely  tehtiin 
ainoastaan  teho-osastolla.  Potilasturvallisuuskävelyillä  keskustellaan 
potilasturvallisuuden  kehittämisen  onnistumisista  ja  puutteista  sekä 
pohditaan  yhdessä  tarvittavia  kehittämistoimia.  Kehittämistoimet 
kirjataan  ylös,  laaditaan  aikataulu  tehtäville  ja  määritellään 
vastuuhenkilöt.
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Lääketurvallisuus
Lääketurvallisuustyöryhmä  tekee  työtä  lääketurvallisuuden 
parantamiseksi  mm.   seuraamalla  yksiköissä  tehtyjä  lääke-  ja 
nestehoitoon  liittyviä  vaaratilanneilmoituksia.  Ilmoitusten  esiin  tuomiin 
ongelmakohtiin  pyritään  saamaan  parannuksia  mm. 
lääkitysturvallisuustiedotteilla.   Yksiköissä  jatkettiin 
lääketurvallisuuskävelyjä,  joiden  tavoitteena  on  tehdä  riskianalyysia 
lääkehoidon ongelmatilanteista, suunnitella niille kehittämistoimenpiteitä 
ja  seurata  niiden  toteutumista.  Pandemian  takia 
lääketurvallisuuskävelyjä tehtiin vuonna 2021 ainoastaan osastolla 3A.  

Yksiköissä  on  kuvattu  lääkehoidon  toimintaprosessit  ja  yhtenäiset 
lääkekäytännöt työryhmässä on kartoitettu eri toimintamalleja ja laadittu 
toimenpide-ehdotuksia  toimintojen  yhtenäistämiselle.  Potilaan 
lääkityksen  selvittäminen  potilaan  tullessa  päivystykseen  on  koettu 
hyvin  ongelmalliseksi  ja  tämän  osalta  on  selvitetty,  kuinka  paljon 
keskimäärin  tähän  kuluu  aikaa.  Lisäksi  on  aloitettu  pilotti,  jossa  osa 
lääkäreistä  tekee  tämän  selvitystyön  osastolle  meneviltä  potilailta  ja 
kirjaa  siihen  kuluneen  ajan.  Osastolla  kirjataan  puolestaan  siellä 
säästynyt  aika.  Yhtenäisten  käytäntöjen  tavoitteena  on  mahdollistaa 
älylääkekaappien käyttöönotto viimeistään uudessa ASSI sairaalassa.

Henkilökunnan rokotukset
Vuoden 2021 aikana on järjestetty henkilöstölle koronarokotuksia sekä 
influenssarokotuksia.  Koronarokotukset  alkoivat  heti  vuoden  alusta 
kriittisten yksiköiden henkilöstön rokotuksilla laajentuen nopeasti  koko 
henkilökuntaan. Syksyllä 2021 käynnistyi koronarokotusten 3. kierros. 

Influenssarokotekampanja  toteutettiin  totuttuun  tapaan  syksyllä. 
Henkilöstön  rokotuskattavuus  vuonna  2021  oli  82  %.  Hoitoon 
osallistuvan henkilöstön osalta rokotuskattavuus oli lähes 90 % ja muun 
henkilöstön osalta 73 %. Rokotuskattavuus kausi-influenssarokotusten 
osalta tippui verrattuna vuoteen 2020, jolloin kaikkien ammattiryhmien 
osalta  kattavuus  oli  yli  80  %.  Vuosittainen  rokotekattavuus  näkyy 
kuvassa 9. 
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Kuva 9: Influenssarokotuskattavuusprosentin kehittyminen vuosina 2016-2021.
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Alueellinen potilasturvallisuustyö
Potilasturvallisuutta  on  kehitetty  myös  alueellisesti.  Seutukuntien 
edustajien  kanssa  on  kokoonnuttu  säännöllisesti  ja  pohdittu 
organisaatioiden  rajapinnoilla  olevia  potilasturvallisuutta  vaarantavia 
tekijöitä.  Näitä  tekijöitä  on  ilmoitettu  alueellisen  HaiPro  järjestelmän 
avulla.

Laiteturvallisuus
Laitehallinta  on  terveydenhuollossa  olennainen  osa  laiteturvallisuutta, 
työturvallisuutta  ja  keskeinen  osa  potilasturvallisuutta.  Vuonna  2018 
käynnistyneen  Terveydenhuollon  laitteet  ja  tarvikkeet  –  projektin 
tavoitteena  oli  saada  organisaatioon  seurantajärjestelmä  laitteiden  ja 
niiden käytön turvallisuuden varmistamiseksi. 

Sairaanhoitopiirissä  otettiin  keväällä  2021  käyttöön  Polycon  Oy:n 
Effector  laitehuolto  -järjestelmä.  Sen  avulla  hallinnoidaan  sähköisesti 
laitteen elinkaaren kaikki vaiheet aina laitetilauksesta poistopäätökseen 
saakka.  Lisäksi  tavoitteena on kehittää toimivia  työprosesseja,  joiden 
avulla  saavutetaan  asiakkaille  turvallista  palvelua  kilpailukykyisellä 
hinnalla ja läpimenoajalla. 

6 Asiakasosallisuus 

Asiakkaiden  osallisuusmahdollisuuksia  on  vahvistettu  vuoden  2021 
aikana.   Aktiivista  toimintaa  on  sekä  asiakasraadissa  että  erilaisissa 
kehittämishankkeissa,  joissa  on  ollut  mukana  asiakasedustajia. 
Pandemian  vuoksi  osallistumismahdollisuuksia  on  pääasiassa 
etämenetelmin.  Syyspuolella  muutamien  tapahtumien  verran  myös 
kasvokkaisten  kokoontumisten  muodossa.  Tässä  kappaleessa  on 
kuvattu asiakasosallisuuden säännöllisimpiä muotoja. Lisäksi asiakkaat 
ovat  olleet  mukana  koko  organisaatiotasoisissa  hankkeissa  kuten 
palvelupolkukuvauksissa  ja  digitaalisten  palveluiden  kehittämisessä 
(luku 7).

6.1 Asiakasraatitoiminta  

Asiakasraatia  täydennettiin  kaudelle  2021-2022  vaihtovuoroisten  tai 
raadista pois jättäytyneiden viiden henkilön osalta. Raatitoiminta herätti 
laajaa kiinnostusta ja mukaan haki 64 henkilöä.

Pandemian  vuoksi  uudistuneen  asiakasraadin  toimintakausi  alkoi 
etäkokoontumisilla. Keväällä pidettiin kaksi työpajaa. Toisessa aiheena 
oli  Oma  Raitin  esitietolomakkeet.  Tarkoituksena  oli  tunnistaa  niistä 
kohtia,  joita  olisi  ymmärrettävyyden tai  käytettävyyden vuoksi tarvetta 
kehittää.    Toisessa  työpajassa  tarkennettiin  kutsukirjeen 
uudistamisessa huomioitavia asioita. 

Lisäksi  asiakasraatilaiset  osallistuivat  hyvän  hoidon  kriteerejä 
koskevaan tutkimushaastatteluun, ja heidän näkemyksenä on tiivistetty 
mukaan  aihetta  koskevaan  opinnäytetyöhön.  Assi-sairaalan 
suunnittelun  osalta  raatilaisilla  oli  mahdollisuus  osallistua  sähköisen 
opastamisen  työpajaan  sekä  virtuaalisiin  paneelikeskusteluihin  myös 
asiakaspuheenvuoron pitäjinä.

Kevätpuolella asiakasraadilla oli kaksi kokousta, jossa käytiin läpi muun 
muassa  strategian  asiakkuuskorttia,  asiakkuuskertomusta  ja 
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viestintäyksikön toimintaa. Myös syyspuolella oli kaksi kokousta, joista 
viimeiseen  kutsuttiin  myös  entiset  asiakasraatilaiset.  Tällöin  käytiin 
yhteiskeskustelua raatitoiminnan kokemuksista ja vaikuttavuudesta. 

Marras-joulukuussa pandemian rauhallisemmassa vaiheessa raatilaiset 
pääsivät testaamaan ja ideoimaan Assiin tulevaa kutsujärjestelmää ja 
sen  sisältöä  Keskussairaalan  mallitilassa.   Lisäksi  he  olivat  mukana 
Assin asiakasillassa määrittelemässä, miten inhimillisyyden tulisi näkyä 
uudessa  sairaalassa.  Loppuvuodesta  raatilaiset  olivat  mukana 
ideoimassa ja testaamassa Oma Raitin mobiilisovelluksen prototyyppiä, 
jota tehtiin yhdessä Digian kanssa. 

6.2 Asiakasedustajapooli

Uutena  asiakasosallisuuden  muotona  alkuvuodesta  perustettiin  niin 
sanottu  asiakasedustajapooli,  johon  kiinnostusta  tiedusteltiin 
asiakasraatiin  hakeneilta.  Asiakasedustajapoolissa  on  mukana  47 
henkilöä.  Toimintamallissa  on  tarkoitus  tehdä  osallistumishaluiselle 
ryhmälle kartoituksia kyselyiden muodossa ja välittää asiakasedustajia 
erilaisiin  kehittämishankkeisiin,  joista  suurimpana  oli  Assi-sairaalan 
suunnittelu. 

Poolilaiset  olivatkin  tärkeässä  roolissa  pohdittaessa  asiakkaiden 
toivomaa  ajankohtaa  ja  tapaa  ensimmäiseen  sairaalasta  tulevaan 
yhteydenottoon (kuva 10) tai mieluisimpaan tapaan perua ajanvaraus 
(kuva 11). 

Kuva  10:  Asiakaspoolilaisten  vastaukset  kysymykseen  ”Milloin  haluaisit 
sairaalasta ensimmäisen yhteydenoton hoitoon lähettämisen jälkeen?”
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Kuva  11:  Asiakaspoolilaisten  vastaukset  kysymykseen  ”Miten  haluaisit 
mieluiten perua tai siirtää sairaalaan saamasi ajan?”

Nämä  vastaukset  ovat  olleet  pohjana  sille,  mitä  yhteydenottotapoja 
ollaan  viety  eteenpäin  kehittämishankkeissa.  Yhteydenottotapojen 
monikanavaisuuden mahdollistamista pidetään tärkeänä, mutta samalla 
huomioidaan,  että  asiakkaiden  ei  tarvitsisi  muistaa,  minkä  kanavana 
kautta saa minkäkin asiansa eteenpäin. Vastausten selitteissä korostui 
myös tarve yhteisen, selkeän sähköisen asiointialustan kehittämiseen. 
Sairaalasta päin tulevan ensimmäisen yhteydenoton toivotaan tulevan 
mahdollisimman  pikaisesti  ja  toivottu  yhteydenottotapa  vaihteli  sen 
mukaan, onko lähete jo käsitelty ja hoitosuunnitelma selvillä. Tämä on 
tärkeää huomioida osana lähetekäsittelyn yhteistä toimintatapaa. 

6.3 Asiakkaan ääni sairaalasuunnittelussa

Vuosi  2021  oli  Assi-hankkeessa  aktiivisen  suunnittelun  aikaa. 
Rakentaminen käynnistyi  elokuussa 2021 maansiirto-  ja pohjatöillä  ja 
vuoden  loppuun  mennessä  työmaa-alueella  oli  jo  nähtävillä  muun 
muassa perustuksia, porras- ja hissikuiluja.

Assi-hankkeelle  laadittiin  oma  asiakasosallisuussuunnitelma,  joka 
hyväksyttiin  alkuvuodesta hankkeen toiminnallisessa ohjausryhmässä. 
Hankkeen  keskeinen  suunnitteluperiaate  on  Asiakas  ensin,  jota  on 
pyritty pitämään ohjenuorana koko suunnitteluvaiheen ajan. Asiakkaan 
näkökulma  toistuukin  usein  kaikkien  hankkeeseen  osallistuvien 
puheissa. 

Hankkeen  suunnitteluryhmiin  nimetyt  asiakasedustajat  ovat  vuoden 
aikana  osallistuneet  tilasuunnittelun  työpajoihin  ja  katselmuksiin 
yhdessä  hoitohenkilökunnan  kanssa.  Lähes  kaikki  tapaamiset  on 
toteutettu etäyhteyksin koronarajoituksista johtuen. Asiakasedustajat ja 
asiakasraadin jäsenet ovat osallistuneet myös sähköisen opastamisen 
työpajoihin  ja  antaneet  kommenttejaan  nykyisen  sairaalan  tiloihin 
rakennetun potilashuoneen mallitilan suunnitteluratkaisuihin. 

Tammikuussa  järjestettiin  vammaisneuvostolle  tilaisuus,  jossa  käytiin 
läpi  rakennuksen  esteettömyysnäkökulmat  osana  hankkeen 
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rakennuslupaprosessia.  Asiakasedustaja  on  edelleen  mukana  myös 
toiminnallisessa  ohjausryhmässä  tuoden  esiin  alueen  asukkaiden 
näkökulmia  sekä  hankkeen  taideryhmässä,  joka  valmistelee 
rakennukseen hankittavien taideteosten hankintaa. 

Vuoden aikana järjestettiin yhteensä 8 paneelikeskustelua etäyhteyksin 
uuden  sairaalan  toiminnallisista  kokonaisuuksista.  Kaikissa  näissä 
tilaisuuksissa  oli  asiakkaan  puheenvuoro.  Elokuussa  rakentamisen 
käynnistyessä  pidettiin  väestöinfo,  jossa  kerrottiin  rakennushankkeen 
toteuttamisesta ja sen vaikutuksista alueeseen. Osallistujia ja tallenteen 
jälkikäteen  katsojia  oli  yhteensä  472  henkilöä.  Syksystä  alkaen 
lähialueen  asukkaille  on  jaettu  myös  Assi-hankkeen  viikkotiedotetta, 
jossa  kerrotaan  työmaan  työvaiheista  ja  mahdollisista  melu-  ym. 
häiriöistä.

Marraskuussa  järjestettiin  Assin  asiakasilta,  jossa  pohdittiin,  miten 
inhimillisyys  tulee  esiin  sairaalassa  sekä  arvioitiin  ja  kommentoitiin 
sairaalan pääaulan suunnitteluratkaisuja. Kulttuurikeskus Arx:n kanssa 
järjestettiin  työpajoja,  jossa  yli  600 hämeenlinnalaista  lasta  ja  nuorta 
piirsi käsityksensä siitä, mitä tarkoittaa maailman inhimillisin sairaala.  4-
15  –  vuotiaiden  piirustuksista  valittiin  29  teosta  kuvittamaan 
rakennushankkeen työmaa-aitaa.
  

Kuva 12: Lapset kurkkimassa Assin työmaa-alueelle aidan raosta

Hankkeen verkkosivujen www.ahvenistonsairaala.fi kautta saatiin 
kysymyksiä ja palautetta hankkeeseen liittyen. Kaikki palautteet on 
käsitelty asiantuntijoiden toimesta. 

Yhtenä allianssin avaintulostavoitteena on Asiakaspalvelu, jota mitataan 
asiakkaiden  tyytyväisyys  tiloihin  –  kyselyllä.  Vuonna  2021 toteutettiin 
kyselyn  lähtötasomittaus,  joka  tullaan  toistamaan  vuonna  2022. 
Lähtötasomittauksessa  asiakkaat  arvioivat  tyytyväisyyttään  nykyisen 
sairaalan  tiloihin  ja  uuden  sairaalan  valmistuttua  kysely  toistetaan 
koskien uuden sairaalan tiloja. Tavoitteena on, että uudessa sairaalassa 
asiakkaiden tyytyväisyys tiloihin on 10 % parempi tai 4,8/5 lähtötasoon 
verrattuna.  Syksyn  2021  asiakastyytyväisyys  tiloihin  kyselyyn  saatiin 
yhteensä 600 vastausta sairaalassa hoidossa tai vastaanotolla olevilta 
potilailta. Vastausten keskiarvo oli 3,9/5,0.
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6.4  Kokemusasiantuntijatoiminta

Kokemusasiantuntijalla  tarkoitetaan  kokemusasiantuntijakoulutuksen 
käynyttä henkilöä,  jolla  on omakohtaista kokemusta mielenterveys- ja 
päihdeongelmista:  joko  niistä  itse  kärsivänä,  niistä  toipuneena, 
palveluita  käyttäneenä,  omaisena  tai  läheisenä.  Kanta-Hämeen 
sairaanhoitopiirissä psykiatrian tulosalueella on tällä hetkellä yhteensä 
23 kokemusasiantuntijakoulutuksen suorittanutta kokemusasiantuntijaa

Vuonna  2021  koulutetut  kokemusasiantuntijat  ovat  oman 
kiinnostuksensa  mukaan  työskennelleet  ammattilaisten  tukena 
psykiatrian  tulosalueella  yksiköiden  kehittämispäivissä,  Assi-sairaalan 
suunnitteluryhmissä,  erilaisten  ryhmien  suunnittelussa  ja 
ryhmänohjaajina,  yksilötapaamisissa  työparina,  omaisillassa  ja 
vertaisryhmän ohjaajina. 

6.5 Yhteistyö potilasjärjestöjen kanssa 

Potilasjärjestöjen  ja  sairaanhoitopiirin  yhteinen  neuvottelutilaisuus 
päästiin  pitämään  9.11.  Tällöin  käsiteltiin  potilasjärjestöjen 
puheenvuoroissaan esiin nostamien asioiden lisäksi pandemiaa, Assi-
sairaalan suunnittelutilannetta, palvelupolkuja sekä OLKA-toimintaa.

Potilasjärjestöjen  esittäytyminen  OLKA-pisteen  Teemapäivinä,  jotka 
päästiin aloittamaan loppuvuodesta.
Teemapäiviä:

 11.11.  Maailman  diabetespäivä:  Hämeenlinnan  seudun 
diabetesyhdistys ry

 17.11. Maailman keuhkoahtaumapäivä: Kanta-Hämeen hengitys 
ry

 22.11. Mielen hyvinvointi poikkeusaikana: FinFami Kanta-Häme
 23.11. Menieren tauti: Kanta-Hämeen Meniere-yhdistys ry
 24.11.  Kuinka  kohtaat  muistisairaan:  Kanta-Hämeen 

muistiyhdistys ry
 8.12. Diagnoosin jälkeen: Suomen ultraharvinaiset  ry

Operatiivinen tulosalue 

Pandemiatilanteen  vuoksi  yhteistoiminta  on  ollut  vähäistä. 
Silmäyksikössä  on  jaettu  Näkövammaisten  liiton  tiedotteita.  Myös 
Kuulokeskuksessa  on  jaettu  Kuuloliiton, Kuurojen  palvelusäätiön, 
Kuulovammaisten vanhempien tuki ry:n, Onervasäätiön ja Kuuloavain.fi 
tiedotteita,  esitteitä  ja  vertaistukiryhmätietoja  on  jaettu  lapsiperheille, 
aikuisille ja yhteistyötahoille.

Kirurgian poliklinikan avannehoitaja tekee yhteistyötä Finnilcon ja ALS- 
järjestöjen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös Syöpäjärjestön ja Crohn 
ja Colitis-yhdistyksen kanssa. Sairastuneille jaetaan esitteitä ja tietoa 
tilaisuuksista. Myös osastoilla jaetaan tietoa Etelä-Suomen syöpäjärjestön 
tilaisuuksista ja yhteyshenkilöistä.

Konservatiivinen tulosalue  
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Pandemian  aiheuttamat  vierailurajoitukset  ovat  vaikuttaneet  edelleen 
erittäin  paljon  yhteistyöhön  potilasjärjestöjen  kanssa.  Yhdistysten 
tiedotteita  on  jaettu  sähköisesti  henkilökunnalle  ja  ilmoitustauluille 
potilaiden nähtäville. OLKA-toiminnan tietoa on jaettu henkilökunnalle ja 
heidän kauttaan on informoitu myös omaisia.

Lasten  ja  nuorten  yksikössä  on  ollut  vähäistä  yhteistyötä 
sydänyhdistyksen,  Leijonaemojen,  omaishoitajien  yhdistyksen  ja 
Reumaliiton  kanssa.  Järjestöt  ovat  aktiivisesti  toimittaneet  esitteitään 
osastolle potilaille jaettavaksi. 

Etelä-Hämeen syöpäyhdistys ry:n kanssa on sovittu kurssimateriaalien 
postituksesta  konservatiivisen  poliklinikan  osastonhoitajan  kanssa, 
tiedot erilaisista kursseista on toimitettu yksiköihin. 

Ihotautien poliklinikka ja Psoriasisliiton paikallisosastot Hämeenlinna ja 
Hyvinkää  järjestivät  yhdessä  psoriaasisiltapäivän  Live  Event-
tapahtumana 14.4.2021.

Keuhkosairauksien  poliklinikka,  Lääkinnällinen  kuntoutus  ja  Kanta-
Hämeen  Hengitys  ry  järjestivät  Live  Event-tapahtumana 
uniapneapotilaiden ensitietokurssin 16.11.2021.

Alueellinen  Munuais-  ja  maksayhdistys  KAMUSI  piti  40-vuotisjuhlan 
12.11.2021,  johon  kutsuttiin  edustus  dialyysiyksiköstä.  Juhlassa 
palkittiin  dialyysiyksikön  henkilökunnan  jäseniä  pitkästä 
munuaispotilaiden  hyväksi  tehdystä  työstä,  mm.  liiton  hopeisella 
ansiomerkillä. Yhdistys toimitti myös perinteiseen tapaan ennen joulua 
pienen joulupussin jaettavaksi jokaiselle dialyysipotilaalle.

Psykiatrian tulosalue

Vuonna  2021  yhteistyötä  potilasjärjestöjen  kanssa  on  edelleen 
rajoittanut  koronaepidemia.  FinFami  Kanta-Hämeen 
mielenterveysomaiset  ry:n  kanssa  yhteistyötä  on  ylläpidetty 
mahdollisuuksien mukaan. Yksiköissä oli esillä FinFamin materiaalia, ja 
esimerkiksi  perhetapaamisissa  ja  hoitoneuvotteluissa  FinFamin 
toiminnasta kerrotaan perheille, etenkin, jos perheen tilanteen katsotaan 
hyötyvän  toiminnasta.  Yhdistyksen  työntekijät  esittelivät  toimintaansa 
säännöllisesti psykiatrian tulosalueen henkilöstölle.

Hämeenlinnan psykiatrian poliklinikalla järjestettiin yhdessä FinFamin ja 
kokemusasiantuntijoiden  kanssa  omaisille  ja  läheisille  suunnattu 
omaisinfo.  Näissä  käytiin  läpi  omaisten  ja  läheisten  näkökulmasta 
läheisen  sairastumiseen  liittyviä  asioita.  Riihimäen  psykiatrian 
poliklinikalla  järjestettiin  lisäksi  yhteistyössä  FinFamin  kanssa  retki, 
jossa teemana jaksaminen ja virkistäytyminen,  tapahtumaan osallistui 
myös kokemusasiantuntija. 

Riihimäen  poliklinikalta  osallistuttiin  myös  Omaistoiminnan 
neuvottelukunnan toimintaan. Neuvottelukunta kokoontuu säännöllisesti 
kehittämään  alueen  mielenterveys-  ja  päihdepuolen  palvelutarjontaa 
omaisille ja perheille.
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7 Sairaanhoitopiiritasoiset kehittämishankkeet 

Palveluiden  kehittämisen  lähtökohtana  on  saada  niistä 
asiakaslähtöisempiä.  Tätä  kehitystyötä  on  tehty  myös  vuoden  2021 
aikana  koko  sairaalassa  pääasiassa  sisäisenä  kehittämistyönä  tai 
tarvittavissa kohdin ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. 

7.1 Kutsukirjeen kehittäminen
 
Ajanvarausilmoitus liitteineen muodostaa kutsukirjekokonaisuuden, joka 
on usein ensimmäinen asia, josta asiakas saa mielikuvan sairaalasta. 
Vuonna  2021  jatkettiin  kutsukirjekokonaisuuden  kehittämisprojektia. 
Projektin tavoitteena oli yhtenäistää ja selkeyttää ajanvarausilmoituksen 
muotoa. 

Kutsukirjeen  ominaisuuksia  ja  kehittämistarpeita mietittiin  yhdessä eri 
käyttäjäryhmien  kanssa.  Asiakasraadilta  ja  ammattilaisilta  saatujen 
näkökulmien  pohjalta  suunniteltiin  ajanvarausilmoituksen  malli  ja 
Tervetuloa  hoitoon  -liite,  jotka  otettiin  käyttöön  vuoden  aikana. 
Ajanvarausilmoituksesta  saatiin  selkeämpi  ja  lyhyempi,  kun  siitä 
poistettiin yleistä tietoa ja siirrettiin erilliseen liitteeseen. 

Kutsukirjeiden  kehittämisprojektin  tarkoitus  oli  myös  muuttaa 
ajanvarausilmoitukset  siihen  muotoon,  että  ne  toimisivat 
tulevaisuudessa  myös  sähköisenä  kirjeenä.  Tällöin  asiakas  saisi 
kutsukirjeen  halutessaan  sähköisesti  paperisen  kirjeen  sijaan. 
Kutsukirjeen  tulevaisuuden  kehittämistarpeita  on  tunnistettu  myös 
muiden liitteiden osalta.

7.2 Palvelupolut 

Palvelupoluilla kuvataan asiakkaan näkökulmasta, millaisten vaiheiden 
kautta  hoidon  kokonaisuus  jonkin  oireen  ja  diagnoosin  saamisen 
jälkeen  pääasiassa  etenee.  Polut  on  rakennettu  kronologisesti 
asiakkaan  kulkemana  matkana  kotoa  kotiin  (kuva  13).  Mukana  on 
kuvauksia  sairaalassa  tapahtuvien  hoitokohtien  lisäksi 
perusterveydenhuollon,  työterveyshuollon  ja  järjestöjen  palveluista. 
Polun kohtiin on liitetty yhteystietoja, videoita ja linkkejä ammattilaisten 
suosittelemiin lisätietolähteisiin.
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Kuva 13: Malli palvelupolusta, uniapneapotilaan polku

Jokaisessa  polun  kohdassa  on  kuvattuna  myös  vain  ammattilaiselle 
näkyvä  osuus  eli  ammattilaiset,  jotka  kyseisen  kohdan  palvelun 
toteutumisesta  vastaavat  ja  tiivistettynä  heidän  tekemänsä  työ.  Tällä 
tavoin  saadaan  myös  vakioitua  toimintaa  ja  mahdollistettua 
tasalaatuista palvelua asiakkaalle. 

Palvelupolkuja  on  tarkoitus  kuvata  yli  30  kappaletta.  Polut  valitaan 
erikoissairaanhoidon  ja  perusterveydenhuollon  yhteisen  analyysin 
perusteella suurivolyymisimpien ja kalleimpien potilasryhmien mukaan. 
Perusteellisella  ja  eri  toimijoita  osallistavalla  kuvaustavalla  saadaan 
tehtyä noin kahdeksan polkua vuodessa. 

Vuoden  2021  aikana  on  julkaistu  kuusi  eri  palvelupolkukuvausta: 
raskaana  olevan  polku,  kaihileikkaukseen  tulevan  polku, 
tekonivelleikkauspotilaan  polku,  tulehduksellista  suolistosairautta 
sairastavan  polku  (IBD),  uniapneapotilaan  polku  sekä  ihan 
loppuvuodesta  aivoinfarktia  sairastavan  polku.  Lähes  valmiiksi  asti 
saatiin  myös  selkäleikkauspotilaan  polku  sekä  lapsen  unitaitojen 
tukipolku. 

Pandemian seurauksena ammattilaisten resursseja kuvaustyöhön ei ole 
ollut  saatavilla  suunnitellulla  tavalla.  Lisäksi  kuvaustyötä  ja  uusien 
polkujen  aloittamista  viivästytti  palvelusuunnittelijan  vaihdos.  Tämän 
vuoksi kuvattavaksi päätetyistä poluista eteisvärinäpotilaan (flimmeri) ja 
masennuspotilaan polun kuvaamisen aloitus siirtyi seuraavaan vuoteen.

Polkuja voi tarkastella Kanta-Hämeen keskussairaalan internet-sivujen 
kautta osoitteessa: https://palvelupolku.khshp.fi/

Asiakkaat  ovat  olleet  vahvasti  mukana  polkukuvauksissa.  Jokaiseen 
polkuun  on  haastateltu  sairastuneita  ja  heidän  läheisiään.  He  ovat 
kommentoineet  polun  muotoa,  sisältöjä  ja  käytettävyyttä  sekä 
peilanneet  niitä  omaan  kokemukseensa.  Haastatteluiden  perusteella 
polkuja  on  tarkennettu  ja  selkeytetty.  Lisäksi  niiden  perusteella  on 
tunnistettu kehittämisteemoja, jotka ovat toistuneet lähes jokaisen polun 
kohdalla.  Näitä  ovat  asiakaskohtaamisen  laadun  merkitys, 
yhteydensaanti ammattilaisiin, omaa hoitoa koskevan tiedon kulku niin 
asiakkaan  kuin  organisaatioiden  välillä  sekä  toive  hoidon 
kokonaisuudesta  vastaavasta  tahosta.  Myös  muiden  ammattilaisten, 
kuten  sosiaalityöntekijän,  psykiatrisen  sairaanhoitajan  ja 
ravitsemusterapeuttien  palvelumahdollisuuksista  kaivattiin  enemmän 
tietoa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Haastatteluista  on  tuotu  polun  kohtiin  sitaatteja,  jotka  toimivat 
vertaisviesteinä toisille, samaa hoitokokonaisuutta aloittaville tai polkua 
kulkeville.

Myös ammattilaiset ovat tuoneet esille asioita, jotka sujuvoittaisivat sekä 
asiakkaan  polkua  että  heidän  omaa  työtään  palveluiden  tarjoajana. 
Asiakkaiden ja ammattilaisten esiin nostamat kehittämisteemat toimivat 
jatkokehittämisen tukena.

7.3 Digipalvelut
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Oma Raitti 

Vuoden  2021  aikana  jatkettiin  sähköisen  palvelualusta  Oma  Raitin 
kehittämistä edelleen. Yhä useampi Kanta-Hämäläinen on löytänyt Oma 
Raitin, vaikka merkittäviä mainoskampanjoita ei ole järjestetty. Vuoden 
2021 loppuun mennessä 7720 käyttäjää on rekisteröitynyt Oma Raitti -
palveluun. Menneen vuoden aikana käyttäjiä on saatu lisää yli 4000.

Asiakkaat pääsivät täyttämään Oma Raitin kautta esitietolomakkeita ja 
Korona-jäljityskyselyä.

Edellisvuoden tapaan Oma Raitin kehittämiskohteita ideoitiin  yhdessä 
asiakasraadin  kanssa.  Työpajassa  tunnistettiin  muun muassa  kohtia, 
joissa nykyisten lomakkeiden älykkyyttä on syytä lisätä. 

Korona-pandemia  vaikutti  myös  vuonna  2021  Oma  Raitin 
kehittämiseen.  Kaikkia  suunniteltuja  kehittämiskohteita  ei  voitu 
toteuttaa,  koska poikkeuksellinen  tilanne  vaati  henkilökunnan  työajan 
keskittämistä  hoitotyöhön.  Vuodelle  2021  OmaRaitin  kehittämiselle 
asetetuista tavoitteista  jäi  toteutumatta perusterveydenhuollon  aikojen 
näkyminen,  sillä  se  haluttiin  siirtää  hyvinvointialueen  perustamisen 
yhteyteen.  Myös alaikäisten puolesta asioinnin  kokonaisuus jouduttiin 
siirtämään  seuraavaan  vuoteen  potilastietojärjestelmä  Lifecaren 
vastaavaan ominaisuuden muutosten vuoksi.

Lisäksi  muutamien  teknisten  haasteiden  vuoksi  vuoden  2021 
kehityskohteista  vuodelle  2022 siirtyy laboratoriopyyntöjen näkyminen 
Oma  Raitilla  sekä  reuman  seurantaohjelmisto  GoTreatIt®  (GTI) 
yhdistäminen  Oma  Raittiin.  Tämän  jälkeen asiakkaat  voivat  itse 
tallentaa  tiedot  omalta  tietokoneeltaan  tai  mobiililaitteeltaan 
hoitohenkilökunnan  reaaliaikaiseen  käyttöön  jo  ennen  reumahoidon 
vastaanottokäyntiä.
 
Siirtyneiden  toimintojen  sijaan  Oma  Raittiin  integroitiin  yhteistyössä 
Palmian  kanssa  ruoantilauksen  tarkoitettu  Aromi14-ohjelman 
asiakasikkuna.  Potilaat  voivat  sen  kautta  valita  mieleisen 
ruokavaihtoehdon, jos ruoan vaihtaminen on heille hoidon toteutuksen 
suhteen sallittu.

Asiakkaan  kokemaa  hoidon  vaikuttavuutta  mittaava  PROM-kysely  ja 
siihen vastaaminen saatiin integroitua Oma Raittiin ja näihin kyselyihin 
on  päässyt  vastaamaan  rintasyöpään  sairastuneet  ja 
aivoverenkiertohäiriön  saaneet.  Uutena  esitietolomakkeena  Oma 
Raittiin yhdistettiin loppuvuodesta Sydänsairaalan esitietolomake.

Oma Raitille  on  saatu  integroitua  myös  Omahoito-osio,  joka  otetaan 
käyttöön  ensi  vuoden  alussa.  Sitä  kautta  asiakkaat  näkevät  omat 
diagnoosinsa,  lääkityksensä ja laboratoriotuloksensa.  Myös turvallinen 
viestien  välitys  tulee  Omahoidon  kautta  mahdolliseksi.  Tällöin 
henkilökunta  voi  olla  yhteydessä  hoitoa  koskevissa  asioissa 
asiakkaaseen ja asiakas hoidostaan vastuussa olevaan henkilökuntaan. 
Kuvassa 14 näkymä Oma Raitista.
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Kuva 14: Näkymä Oma Raitista

Yhtenä  Oma  Raitin  tärkeänä  kehittämiskohteena  on  tasokkaan 
mobiiliversion  tarjoaminen.  Mobiilisovelluksen  määrittelytyötä  ja 
prototyypin  käyttäjätestausta  tehtiin  loppuvuonna  yhdessä  Digian 
palvelumuotoilutoimiston  kanssa.  Selvittelyn  pohjana  hyödynnettiin 
kuvattuja  palvelupolkuja.  Mobiilisovellukseen  liittyviä  tarpeita  ideoitiin 
yhdessä asiakasedustajien kanssa. 

Oma Raitin kehitystyö jatkuu siis vuonna 2022 edelleen.  
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Chat

Vuoden 2021 aikana kokeiltiin äitiyspoliklinikan ajanvaraustoiminnassa 
Chat-ominaisuutta,  minkä  kautta  asiakas  pystyi  siirtämään  varattua 
aikaa  tai  perumaan  sen.  Yksikön  sihteerit  vastasivat  chatin  kautta 
tulleisiin yhteydenottoihin. Asiakkaat kokivat palvelun erittäin hyvänä ja 
sihteerit arvoivat sen myös toimivaksi. 

Videovastaanotot 

Videovälitteisiä vastaanottoja toteutettiin vuonna 2021 aikana yhteensä 
3137 kappaletta eli  keskimäärin 260 videovastaanottoa kuukaudessa. 
98%  käyneistä  toteutui  psykiatrian  tulosalueella  eli  tavoite 
videovastaanottojen  lisäämisestä  myös  operatiivisella  ja 
konservatiivisella  tulosalueella  ei  toteutunut.  Psykiatrian  tulosalueen 
kaikista potilaskontakteista 5,7% toteutui videovastaanoton avulla ja se 
näyttääkin  vakiinnuttaneen  asemansa  yhtenä  palvelumuotona. 
Videovastaanotoilla  on  tavattu  kahden  kesken,  järjestetty  perhe-  tai 
verkostotapaamisia sekä ryhmämuotoista kuntoutusta.

Takaisinsoittopalvelu

Takaisinsoittojärjestelmään  lisättiin  erillisellä  kehittämishankkeella 
ominaisuuksia,  joiden  avulla  asiakkaita  voidaan  palvella  aikaisempaa 
paremmin.  Yksi  näistä  lisäominaisuuksista  oli  takaisinsoiton 
ajankerronta, jota asiakkaat olivat toivoneet aiemman käytännön sijaan. 
Ennen uudistusta asiakkaan tuli varautua takaisinsoittoon koko päivän 
ajan. 

Muina uudistuksina oli takaisinsoittopalvelun laajennettu aukiolo, jolloin 
asiakkaat voivat jättää yhteydenottopyyntöjä ympäri vuorokauden, myös 
viikonloppuisin,  sekä  asiointimahdollisuus  tekstiviestitse.  Käyttöön  on 
otettu myös englanninkielisen puhelinpalvelun valintamahdollisuus. 

Toimintamalli  on  laajennettu  vuoden  2021  aikana  suurimpaan osaan 
yksiköistä.  Hankkeessa  myös  yhtenäistettiin  takaisinsoiton 
valikkomalleja,  mikä  lisää  ennakoitavuutta,  kun  asiakas  asioi  eri 
yksiköissä.   Projekti  saadaan  loppuun  vuonna  2022,  jonka  aikana 
asiakkaille tehdään uusi kysely kehittämistyön tuloksista. 

7.4 OLKA-toiminta

Keväällä 2021 saatiin Hämeen Setlementin hakemana STEA-rahoitusta 
OLKA-toiminnan  käynnistämiseen.  OLKA-toiminnalla  tarkoitetaan 
tietopalvelun,  vertaistuen  ja  vapaaehtoistyön  valtakunnallista  mallia. 
Tarkoituksena  on  tuoda  sekä  asiakkaille  että  sairaalan  henkilöstölle 
lisäarvoa tarjoamalla kiireetöntä kohtaamista ja tukea sekä välttämällä 
tietoa  mm.  potilasjärjestöjen  toiminnasta.  Syksyllä  avattiin  tietopiste 
Hämeenlinnan  toimipisteen  aulaan  ja  OLKA-koordinaattori  oli 
tavattavissa pandemian asettamissa rajoissa. Vaikka virallisia avajaisia 
ei kokoontumisrajoitusten vuoksi pystytty pitämään, piste tavoitti syksyn 
aikana kuitenkin 433 ihmistä, joista suurin osa oli sairaalan asiakkaita. 
Yleisimpiä aiheita näissä kohtaamisissa olivat:

 Ohjaus tai opastus talon sisällä
 OLKA-teemapäivä
 OLKA-pisteellä käynti
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 Keskustelu
 Tiedon jakaminen
 Materiaalin jako, järjestötietous, suunnittelu, kriisitilanne

Marraskuussa OLKA-pisteellä  päästiin  aloittamaan Teemapäivät,  joita 
loppuvuonna  oli  yhteensä  kuusi  (mainittu  kappaleessa  6.5).  Ne 
toteutettiin  yhteistyössä  potilasjärjestöjen  kanssa.  Loppuvuonna 
vahvistettiin toiminnan laajentuminen vuonna 2022 vapaaehtoistyön ja 
vertaistuen palvelumuotoihin. 

8 Alueellinen, erityisvastuualuetasoinen ja kansallinen yhteistyö asiakaslähtöisyyden 
edistämiseksi

Yhteistyötä  asiakaskokemuksen  kehittämiseksi  tehtiin  vuoden  2021 
aikana myös Keskussairaalaa laajemmissa verkostoissa ja työryhmissä. 
Keväällä  saatu  päätös  hyvinvointialueiden  perustamisesta  sote-
muutoksen pohjana toi asiakaslähtöisyystyöhön uusia painopisteitä.

8.1 Alueellinen kehittämistyö 

Kanta-Hämeen  sairaanhoitopiirin  alueen  perusterveydenhuollossa  on 
otettu  2021  loppuvuodesta  käyttöön  kansallisesti  määritelty  yhteinen 
Terveys-  ja  hoitosuunnitelma.  Suunnitelma  laaditaan  tarvittaessa 
pitkäaikais- ja monisairaiden hoidon suunnittelun ja koordinoinnin tueksi 
yhdessä asiakkaan kanssa. Suunnitelma on kansallisesti  määritelty ja 
tallentuu terveydenhuollon yhteiseen sairauskertomusjärjestelmään. Se 
tallentuu  myös  OmaKantaan,  jossa  se  on  asiakkaan  käytettävissä. 
Yhteinen  suunnitelma parantaa hoidon  laatua  ja  jatkuvuutta.  Vuonna 
2022 aikana suunnitelma laajennetaan myös erikoissairaanhoitoon. 

Vuoden 2021 aikana käynnistettiin myös hyvinvointialueen valmisteluun 
asiakaskokemusverkosto,  jonka  toimijoiden  valmennusta  toteutettiin 
osana  Tulevaisuuden  sotekeskus  -hankkeen  rahoitusta.   Yhtenä 
tavoitteena oli valmennusten avulla tuoda toimijoille yhteinen ymmärrys 
asiakaskokemuksesta  ja  siihen  vaikuttavista  tekijöistä.  Yhdessä 
työskennellen  on  valmisteltu  asiakaskokemuksen  mittaamisen, 
hyödyntämisen  ja  johtamisen  malli,  joka  vahvistetaan  johtamisen 
foorumeilla.  Verkostossa  on  edustajia  jokaisesta  Kanta-Hämeen 
kunnasta  ja  sairaanhoitopiiristä.  Se  on  kokoontunut  koko  päivän 
mittaisiin valmennuksiin kuusi kertaa syksyn aikana. 

Asiakaskokemusverkostossa on luotu hahmotelma asiakaskokemuksen 
alueellisesta  tavoitetilasta,  jota  on arvioitu  alueen  organisaatioissa  ja 
asiakasryhmissä.  Muun muassa keskussairaalan asiakasraati  on ollut 
mukana arvioimassa tätä tavoitetilaa. Tavoitetila on kuvattu asiakkaan 
polun  mukaisesti  etenevinä  alatavoitteina  ja  tiivistetty  kuvan  15 
lupaukseksi,  jonka  keskiöön  on  nostettu  kohtaaminen.  Lisäksi 
tavoitetilaa on tarkasteltu myös ammattilaisen ja koko hyvinvointialueen 
näkökulmasta.
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Kuva 15: Tämänhetkinen hyvinvointialueen asiakaskokemusta koskeva lupaus

Alueellista yhteistyötä tehtiin konkreettisesti palvelupolkujen kuvausten 
yhteydessä.  Kuntien  terveydenhuollon  ammattilaiset  osallistuivat 
alueellisten  palvelukokonaisuuksien  kuvauksiin.  Kuvaamiseen  ovat 
osallistuneet myös paikalliset työterveystoimijat ja järjestöt. 

Yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) kanssa käynnistyi 
kaksivuotinen  Digiloikka  –hanke,  jonka  tavoitteena  on  valittujen 
toimintayksiköiden  kanssa  lisätä  asiakaskeskeisten  suunnittelu-  ja 
palvelumuotoilumenetelmien  käyttöä,  hallita  digitaalisten  laitteiden  ja 
ohjelmistojen kuormitustekijöitä sekä laatia toimintaohjelma digitaalisen 
kulttuurin kehittämiseksi.  

8.2 Erityisvastuualuetasoinen kehittämistyö 

Vuonna  2021  Tays:n  erityisvastuualueella  Tähtisairaalayhteistyötä 
tehtiin asiakaslähtöisten palveluiden ryhmässä neljän eri kokonaisuuden 
osalta.

Edellisenä vuonna aloitettu työ yhtenäisen NPS-mittarin osalta jatkui ja 
tarkentui.  Tays:ssa tekstiviestikyselyn toteutus aloitettiin maaliskuussa 
2021  ja  siitä  saatuja  kokemuksia  hyödynnettiin  Kanta-Hämeen 
keskussairaalan vastaavan toteutuksen suunnittelussa ja määrittelyssä. 
Kanta-Hämeessä  konseptin  mukainen  kyselytoteutus  saatiin  käyntiin 
loppuvuodesta.  Etelä-Pohjanmaan  sairaanhoitopiirissä 
kyselytoteutukseen ei vielä lähdetty.

Tekstiviestipohjaisen kyselytoteutuksen jatkoselvityksenä käynnistettiin 
selvitys  asiakaspalautejärjestelmän  nykytarpeista  muun  muassa 
haastattelemalla  palautteen  käsittelijätahoja.  Tarpeet  koottiin 
yhteenvedoksi,  jota  avattiin  tekstin  lisäksi  avoimen  palautteen  kulun 
prosessikuvauksella.  Keskeisesti  huomioitaviksi  asioiksi  nousivat 
automatisointi  ja  tekoälyn  hyödyntäminen  helposti  hyödynnettävissä 
olevan  tiedon  mahdollistajina.  Tämä  selvitys  auttaa  yhteisen 
palautehallinnan ratkaisun määrittelyssä hyvinvointialueella,  mikä taas 
näkyy  asiakkaalle  sujuvana  yhteydenottona  ja  palautteiden 
nopeampana hyödyntämisenä toiminnan kehittämisessä.

Kolmas Tähtisairaalan yhteistyökokonaisuus keskittyi  asiakaslähtöisen 
valmennuskokonaisuuden  konseptin  (kuva  16)  luomiseen.  Se  jaettiin 
kolmeen  vaiheeseen,  joiden  toteutustapa  ja  osallistujamäärä  eroaa 
toisistaan.  Tietotasoa  on  mahdollista  suunnata  suuremmalle 
ammattilaisjoukolle  esimerkiksi  verkkoluentojen  muodossa.  Taitotason 
vaiheessa toteutusmuotona olisivat luennot ja harjoitukset. Soveltavan 
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tason  vaiheessa  keskityttäisiin  pienemmän  osallistujamäärän  kanssa 
konkreettiseen  yhteiskehittämiseen  työpajatyyppisen  valmennuksen 
avulla.

Kuva 16: Tähtisairaalayhteistyönä tehty koulutuskokonaisuuden konsepti

Neljäntenä  kokonaisuutena  pilotoitiin yhteistyössä  eteenpäin  hyvän 
käytännön  mallinnusta.  Lähtökohtana  työskentelylle  oli,  että  hyvän 
käytännön  määritelmä  puuttui,  se  kaipasi  määrittelyjä  ja 
arviointikriteerejä. Myös hyvän käytännön jakamiskäytännöt puuttuivat. 
Hyvää  käytäntöä  lähestyttiin  esimerkiksi  valitun  Tays:n  IBD-potilaan 
verkkopoliklinikan  avulla,  joka  mallinnettiin  infuusiopotilaan 
palvelupoluksi ja arvioitiin IOM-laatukriteereillä. Tämän esimerkin kautta 
on tiivistetty hyvän käytännön tunnistamisen ja kuvaamisen malli sekä 
hahmoteltu hyvän käytännön jakamisen alustaa. 

8.3 Kansallinen kehittämistyö

Kanta-Hämeen  sairaanhoitopiiri  on  ollut  mukana  myös  kansallisessa 
asiakaslähtöisyyden  kehittämisverkosto  SOTE:n  toiminnassa.  Tähän 
verkostoon kuuluu 22 sairaanhoitopiiriä tai sote-kuntayhtymää. Verkosto 
jakaa  kokemuksia  asiakaslähtöisten  palveluiden  toimintamalleista  ja 
hyvistä  käytännöistä.  Sen  tavoitteena  on  myös  vertailtavan 
kokemustiedon tuottaminen ja osallistuminen vertailtavuutta koskevaan 
kansalliseen keskusteluun. 

Verkoston  hyötyjä  on  tiivistetty  kuvaan  17.  Pohjana  on  käytetty 
verkostolle  luotua omaa diaesityspohjaa.  Tämä oli  esillä  myös THL:n 
25.5.  järjestämässä etäseminaarissa Asiakkaat  ja  Sote,  johon Kanta-
Hämeen Keskussairaalassa toimiva asiakaspalvelun erityisasiantuntija 
osallistui verkoston toiminnan esittelijänä. 
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Kuva 17: Asiakaslähtöisyyden kehittämisverkoston hyödyt

Verkostolla oli vuoden 2021 aikana 3 etäkokousta ja yksi kokous, johon 
oli mahdollista osallistua myös paikan päällä. Tällöin pääsi tutustumaan 
Keski-Suomen  sairaanhoitopiirin  uuteen  sairaala  Novaan. 
Tutustumiskäynnillä  sai  myös  ideoita  ja  vinkkejä  Assi-sairaalan 
suunnitteluun.

Verkoston kokouksissa käsiteltiin muun muassa seuraavia asioita:
 HUS:n palautetiedonkeruun ja käsittelyn malli
 KYS: Tekoälyn hyödyt avoimen palautedatan analysoinnissa
 Verkosto-organisaatioiden vertailutieto
 THL-vetoinen kansallisen asiakaspalaute
 Palveluiden yhteiskehittäminen kokemusasiantuntijoiden kanssa
 Osallisuus Keski-Suomen hyvinvointiohjelmassa ja sote-

rakennehankkeessa
 Digitaaliset palvelut asiakkaan tukena

Verkostossa aiemmin sovittujen vertailuväittämien käyttöön ei kaikkialla 
ole sitouduttu – tai ei edelleenkään haluttu julkisesti vertailtavaksi. Myös 
kansallisen  asiakaspalauteratkaisun  työstäminen  asetti  organisaatiot 
odottavalle  kannalle.  Vertailtavuuden  toteutumiseksi  tarvitaan 
kansallinen ohjaustaho ja erityisesti vertailtavan tiedon alusta.

Syksyllä  verkosto  teki  selvityksen  asiakasosallistujien  palkkioista  eri 
organisaatioissa.  Tästä  on  kansallisesti  hyvin  erilaisia  käytäntöjä. 
Joissain  organisaatioissa  asiakasraadin  toiminnasta  ei  makseta 
lainkaan  korvauksia,  toisissa  maksetaan  käytetyn  ajan  perusteella. 
Kanta-Hämeen  Keskussairaalan  palkkioiden  suuruus  on 
keskimääräisellä  tasolla  ja  ainoana  organisaationa  maksetaan 
korvausta  myös  muille  erityyppisiin  kehittämishankkeisiin 
asiakasosallistujille.

Asiakaspalvelun  erityisasiantuntija  osallistui  myös  Kanta-Hämeen 
edustajana  THL:n  kansalliseen  asiakaspalaute-työryhmään,  joka 
kokoontui  etänä  vuoden  2021  aikana.  Työskentelyn  tuotoksena  on 
saatu  aikaan  hahmotelma suosituksesta,  joka oli  lausuntokierroksella 
loppuvuodesta.  Kommenttien  pohjalta  yhteisen  palauteratkaisun 
muotoa työstetään vielä vuoden 2022 aikana. 

Valtuusto 03.05.2022 § 15 Liite 3



40(46) Valtuusto 03.05.2022 § 15 Liite 3



41(46)

9 Asiakasviestintä 

Vuoden  2021  asiakasviestinnän  hallitseva  teema  oli  edelleen 
koronavirus. Pandemian hoitoon liittyvä kriisiviestintä oli päivittäistä aina 
syksyyn saakka, kunnes epidemia hetkeksi aikaa laantui ja Suomessa 
siirryttiin  hybridistrategiassa  uuteen  vaiheeseen.  Alkuvuodesta 
rakennettiin  khshp.fi -sivuston päälle yhteistyössä maakunnan kuntien 
ja  kuntayhtymien  kanssa  muutamassa  viikossa  uusi  Kanta-Hämeen 
koronarokotukset  -sivusto,  jonka  kautta  kukin  kunta  päivittää 
rokotustilannettaan,  -paikkoja  ja  tarjoaa  linkit  ajanvarausjärjestelmiin. 
Sivusto osoitti nopeasti tarpeellisuutensa, sillä viikkotasolla käyntejä oli 
parhaimmillaan yli 100 000.

Pandemian vaikein vaihe Kanta-Hämeessä koettiin touko-kesäkuussa, 
kun  koronaviruksen  uusi  delta-variantti  aiheutti  keskussairaalassa 
epidemian,  joka  levisi  myös  perusterveydenhuollon  vuodeosastoille 
maakuntaan.  Sairaalaepidemian  aikana  menehtyi  lyhyessä  ajassa 
valitettavasti  parikymmentä  potilasta  ja  sairaalan  toiminnot  jouduttiin 
päivystystä  ja  kiireellisintä  hoitoa  lukuun  ottamatta  ajamaan  alas. 
Sairaalaepidemia  ja  delta-variantin  opetukset  herättivät  laajaa 
valtakunnallista  mielenkiintoa  mediassa,  ja  vuoden  mittaan 
säännöllisesti  jatketuilla  johtajaylilääkäri  Sally  Leskisen  infoilla  oli 
merkittävää  näkyvyyttä.  Esimerkiksi  Helsingin  Sanomat  ja  molemmat 
iltapäivälehdet  välittivät  Leskisen  väestöinfot  suorina 
verkkopalveluissaan. 

Verkossa  jatkettiin  KHKS:n  ammattilaisia  tutuksi  tekevää  Kuukauden 
kasvo -sarjaa ja HR-yksikön toteuttaman rekrytointi-viestintä oli erittäin 
aktiivista  edelleen. Vuoden  aikana toteutettiin  intranet-uudistus,  jossa 
asiakasnäkökulmaa  on  aikaisempaa  paremmin  tuoda  ammattilaisten 
huomioitavaksi. 

Markkinoinnin osalta toteutettiin Herra Sattunen -konseptin kautta kaksi 
digimarkkinointikampanjaa.  Alkukeväästä  oli  ensimmäinen  kampanja, 
jolla  tehtiin  tunnetuksi  116 117  –päivystysapunumeroa.  Kampanjan 
myötä  puhelumäärät  lähtivät  selkeään  kasvuun  ja  asiakaspalaute 
kampanjan  some-kanavissa  oli  myönteistä.  Alkusyksystä  toteutettiin 
KHKS:n  Palvelupolkuja  mainostava  kampanja,  jonka  tavoittavuus  ja 
palaute  niin  ikään  oli  varsin  myönteistä.  Kävijämäärät 
palvelupolkusivustoilla  lisääntyivät  kampanjan  aikana  viisinkertaisiksi. 
Loppusyksystä  valmisteltiin  keskussairaalan  palvelujen  veto-  ja 
pitovoimaan keskittyvä Meidän kaikkien Kantis -teemakampanja, mutta 
koronaviruksen omikron-epidemian vuoksi sitä ei toteutettu vielä vuoden 
2021 puolella. Meidän kaikkien Kantis -teeman alla kuitenkin aloitettiin 
erikoisalojen esittelyt suorina verkkolähetyksinä, joita ehdittiin toteuttaa 
ortopedian ja urologian osalta.

Assi-hankkeen osalta helmikuussa siirryttiin lopulta toteutusvaiheeseen, 
mikä  muutti  myös viestinnän  painopistettä  päättäjistä  jälleen  väestön 
suuntaan.  Vuoden  kuluessa  aloitettiin  työmaan  viikkoviestintä 
lähinaapureille  ja  toteutettiin  muun muassa työmaakameran välittämä 
live-stream www.ahvenistonsairaala.fi -sivustolle. Hankkeeseen liittyvät 
muutokset  esimerkiksi  julkisivun  osalta  herättivät  myös  mielenkiintoa 
väestössä ja mediassa. 
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10 Palvelukulttuurin parantaminen ja palkitseminen

10.1 Koulutukset 

Asiakkuus  ja  asiakasosaaminen  ovat  strategian  mukaisesti  tärkeä 
näkökulma  henkilöstölle  tarjottavissa  täydennyskoulutuksissa. 
Aihealueesta  pyrittiin  tarjoamaan  mahdollisimman  monipuolista 
koulutusta koko henkilöstölle. 

Vuonna  2021  koronatilanne  vaikutti  kuitenkin  edelleen  paljon 
täydennyskoulutuksiin,  niin  suunnittelun,  toteutuksen  kuin 
osallistumismahdollisuuksien  osalta.  Asiakasosaamista  kehittäviin 
koulutuksiin  pyrittiin  kiinnittämään huomiota  kuitenkin  niin  paljon  kuin 
pandemia huomioiden oli  mahdollista.  Verkko- ja etäkoulutuksia sekä 
koulutustallenteita hyödynnettiin aiempaa enemmän osana henkilöstön 
osaamisen kehittämistä. 

Alla on kuvattuna esimerkkejä koulutuksista, joilla on pyritty tukemaan 
ja vahvistamaan asiakasosaamista sairaanhoitopiirissä.

Osana  asiakaslähtöisyyden  ja  Potilas  ensin  –ajattelua 
sairaanhoitopiirissä  on  suositeltu,  että  kaikki  henkilöstöryhmät 
suorittavat  Asiakaspalvelu  terveydenhuollossa- 
verkkokoulutuskokonaisuuden  Duodecimin  Oppiportti-
oppimisympäristössä.  Vuonna  2021  koko  koulutuskokonaisuuden 
suoritti 69 henkeä, mutta yksittäisiä suorituksia saattaa olla kirjaamatta. 
Vuonna  2020  kokonaisuuden  suoritti  140  henkeä.  Lisäksi  muutamat 
ovat  suorittaneet  vain  osan  koulutuskokonaisuuden  kursseista. 
Koulutuksen  opiskelleiden  määrä  jää  strategiaan  merkitystä  40  % 
tavoitteesta.  

Asiakaspalvelu  terveydenhuollossa  -koulutuskokonaisuuden  lisäksi 
Oppiportissa on voinut  opiskella  itsenäisesti  muun muassa seuraavia 
verkkokoulutuksia: 

 Hyviä kohtaamisia terveydenhuollossa 
 Puhelimessa tapahtuva hoidon tarpeen arviointi
 Vuorovaikutus vakavasti sairaan kanssa 
 Etävastaanotto

KHSHP:ssä  on  viime  vuosina  järjestetty  vuosittain  Puhe-Judo  - 
Haastavien  ja  tunnepitoisten  tilanteiden  hallinta  vuorovaikutuksen 
keinoin -koulutus ja siihen on voinut osallistua myös alueen kunnista. 
Vuonna 2021 koulutus järjestettiin etäyhteydellä koronatilanteen vuoksi. 
Kouluttajana  toimi  Tero  Ålander  Mielenrauha  Koulutuspalveluista. 
Koulutukseen osallistui 27 henkeä ja osallistujien koulutuksesta antama 
palaute oli positiivista ja siitä koettiin saadun hyötyä omaan työhön. 

Puhelimitse  tapahtuvaan  asiakaspalveluun  ja  ohjauksen  keskittyvää 
Puhe-Judo  -koulutusta  oli  mahdollista  opiskella  koulutustallenteelta 
kesän 2021 ajan. Koulutukseen on perehtynyt 30 henkeä vuonna 2021 
ja  edellisenä  vuonna  222  henkilöä,  eri  ammattiryhmistä. 
Pandemiatilanteen vuoksi koulutus toteutettiin tallenteena, jolloin siihen 
pystyi perehtymään itselleen sopivana ajankohtana. Kouluttajana toimi 
Totti  Karpela.  Koulutuksesta  saadun  palautteen  perusteella  koulutus 
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koettiin  erittäin  hyödylliseksi  ja  siitä  saatiin  käytännön  neuvoja 
asiakkaan/ potilaan kohtaamiseen.

Potilaiden kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen liittyen 2021 toteutettiin 
muun muassa Mielenterveys- ja päihdetyön asiakkaan kohtaaminen -
koulutus  sekä  Muistisairaan  ihmisen  kohtaaminen  vuorovaikutuksen 
keinoin  -koulutus.  Molempiin  koulutuksiin  osallistui  hoitotyön 
ammattilaisia myös sairaanhoitopiirin alueen muista organisaatioista. 

Tunnelma  on  energiaa  -  Tunnelmamuotoilulla  johdat  kokemuksia  ja 
hyvinvointia  -koulutuksessa  toimi  kouluttajana  asiakaskokemuksen  ja 
tunnelmamuotoilun  asiantuntija  Marjo  Rantanen.  Koulutus  pidettiin 
etäyhteydellä  vuonna  2020  ja  on  ollut  2021  edelleen  tallenteena 
katsottavissa  itselle  sopivana  ajankohtana  intranetissä. 
Koulutustallenteena  intrassa  on  opiskeltavissa  myös 
Organisaatiokulttuurin  ABC,  joka  sisältää  monia  asiakkaisiin  ja 
asiakaskokemukseen  liittyviä  teemoja.  Kouluttajana  toimii  Mikko 
Koskinen Leidenschaftilta. 

Asiakasosaamiseen liittyy myös potilaan ja henkilöstön turvallisuus ja 
mahdollisten uhkatilanteiden ennaltaehkäisy. Tämän vuoksi KHSHP:ssä 
on  tarjottu  säännöllisesti  koulutusta  uhka-  ja  väkivaltatilanteiden 
ennaltaehkäisyyn ja hallintaan sekä fyysiseen rajoittamiseen liittyen.  

Syksyllä 2021 saatiin päätökseen vuonna 2020 aloitettu neljän päivän 
mittainen  sairaanhoitajien  täydennyskoulutuskokonaisuus.  Koulutus 
jouduttiin keskeyttämään koronatilanteen vuoksi. Koulutuksen aloitti 36 
sairaanhoitajaa  kaikilta  Kanta-Hämeen  keskussairaalan  tulosalueilta. 
Koulutus  on  toistettu  vuosittain  ja  sen  tavoitteena  on  edistää 
asiakaspalveluosaamista,  lisätä ymmärrystä oman työn merkityksestä 
moniammatillisessa  toimintaympäristössä  sekä  lisäksi  haluttiin  tukea 
valmiutta  tulevaisuuden  muutoksiin.  Koulutuksen  teemat  rakentuvat 
laajasti  käytännön  sairaanhoidon  osaamista  tukien,  läpileikkaavana 
näkökulmana  on  tunnistaa  potilasasiakkaan  ja  hänen  läheistensä 
kokemukset erilaisissa hoitotilanteissa. Koulutuspäivien teemoja ovat:
- Hyvä hoito ja palvelu syntyvät yhteistyöllä
- Sairaanhoitajan työ erikoissairaanhoidossa
- Turvallisuus ja haastavat tilanteet hoitotyössä
- Tulevaisuus tänään

Vuonna 2021 järjestettiin yhteistyössä Tavastian kanssa pilottikokeiluna 
sairaalahuoltajille oppisopimuskoulutuksena koulutuskokonaisuus, jossa 
toisena  pääteemana oli  asiakaslähtöinen  palvelu.  Koulutus  oli  neljän 
päivän  mittainen  ja  siihen  koulutukseen  osallistui  10  palveluohjaajaa 
sairaalahuollon yksiköstä.  

10.2 Palvelukulttuurin toteuttamisesta palkittava henkilökunta

Palvelukulttuurin  toteutumisesta  halutaan  vuosittain  palkita 
henkilökuntaa  ja  yksiköitä.  Palkitseminen  perustana  ovat 
asiakkaidemme  perustelut  ja  annetut  äänet  henkilöille  tai  yksiköille, 
joiden toiminnassa Potilas Ensin – periaate on parhaiten välittynyt. 

Yksittäisten  ammattilaisten  ja  yksiköiden  palkitsemista  jouduttiin 
pandemian kokoontumisrajoitusten vuoksi ensin siirtämään ja vuoden 
2021 osalta tätä ei pystytty lainkaan toteuttamaan. Koska vuosi 2022 on 
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sairaanhoitopiirin  viimeinen  toimintavuosi,  toteutetaan  Potilas  ensin 
palkintogaala  henkilöstölle  erikseen  sovitulla  tavalla  ja  huomioiden 
vuoden 2021 ja 2022 palkittavat. 

11 Vuoden 2022 kehittämisen tavoitteet, painopistealueet ja mittarit

Vuonna 2022 keskitytään sairaanhoitopiirin strategian asiakkuuskortissa 
kuvattuihin tavoitteisiin. Asiakkuuskortin osa-alueet, tavoitteet ja mittarit 
on kuvattu liitteessä 1. 

Valtuusto 03.05.2022 § 15 Liite 3



46(46)

Liite 1

Asiakkuuskortin tavoitteet ja mittarit vuodelle 2022

Keskeiset osa-
alueet

Tavoitetaso Mittari 2021

1 Sujuva ja oikea-
aikainen 
hoitoonpääsy

- Lähetteet käsitellään 
heti

- Hoitoonpääsytakuu
- Ulkopuolisten 

sairaaloiden käytön 
vähentäminen

- Asiakas on tietoinen 
hoidon etenemisestä ja 
sisällöstä

- Asiakasosallisuuden 
lisääminen

- Lähetteiden käsittelyaika alle 3 pv (90 % < 3 pv)
- Hoitoonpääsyn odotusajan mediaani (< 30 pv)
- Ensikäynnille pääsyn mediaani (< 20 pv)
- Leikkaustoimenpiteiden odotusajan mediaani (< 

65 pv)
- Ulkopuolisten sairaaloiden käytön kasvu taittuu 

laskuun ja ei ylitä talousarvion tavoitetta 49.5mE 
(vrt. nollakasvuennuste 51mE)

- Asiakaskyselyn väittämä; Pääsin 
hoitoon/vastaanotolle riittävän nopeasti (ka > 4,6)

- Tehtynä vähintään 8 palvelupolkukuvausta, joihin 
yhdistetty kokemuksen kuvaus ja kartoitettu 
kriittiset kokemuspisteet

- Asiakkaat osallistuvat palvelupolkujen 
kuvaamiseen, uusien toimintojen / palveluiden 
kehittämisprojekteihin ja uuden sairaalan 
suunnitteluun

2 Näyttöön 
perustuva hoito – 
laadukas, 
vaikuttava ja 
turvallinen

- Huippuosaaminen 
tehokkaan ja 
vaikuttavan hoidon 
toteuttamiseksi

- Palvelupolut arvioidaan 
aina
vaikuttavuuden 
näkökulmasta

- Kattava 
kokonaisvaltainen 
osaaminen 
potilasturvallisuudessa

- Laadukas 
palvelukokemus

- Kaikille avoimia väestöinfoja huippuosaamisen ja 
palveluiden viestimiseksi, 1 krt/kk

- Vertaisarvioidut potilasryhmäkohtaiset 
vaikuttavuuden mittauksen tulokset julkaistaan 
nettisivuilla (vähintään 3 ryhmästä)

- Yhtenäiset lääkehoitokäytännöt on otettu 
käyttöön kaikissa yksiköissä

- Tehty vähintään 1-2 sisäistä 
turvallisuusauditointia

- Valtakunnallisen potilasturvallisuusmittariston 
sekä kansallisen asiakas- ja 
potilasturvallisuusstrategian käyttöönotto

- NPS-mittari otettu käyttöön kaikissa yksiköissä ja 
sen suositteluindeksi on vähintään 70

- Palvelukokemusmittarin vertailuväittämien hyvää 
kokemusta osoittavien arvojen (4 ja 5) osuus on 
yli 95 % ja huonoa kokemusta osoittavien arvojen 
(1 ja 2) osuus alle 3 %

- Viestinnässä panostetaan erinomaisten 
palvelukokemusten esiin tuomiseen eri kanavissa
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miten ja mitä palveluita on kehitetty 
asiakkaidemme parhaaksi. 
miten asiakkaat ovat olleet palveluiden 
kehittämisessä mukana
miten päästiin asiakkuuskortissa mainittuihin 
tavoitteisiin .
millaiset tavoitteet on asetettu seuraavalle 
vuodelle

Vuoden toiminnasta tehty asiakkuuskertomus 
oli yhdeksäs vuosittainen kooste seuraavista:

ASIAKKUUSKERTOMUS  
KOOSTEENA 
ASIAKASKOKEMUKSEN 
KEHITTÄMISESTÄ

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

Asiakkuuskortin osa-alueina:
1.

2.
3.

4.

5.
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ASIAKASOSALLISUUS 

Asiakkaat olivat 
aktiivisesti 
mukana 
suunnittelemassa, 
arvioimassa tai 
kehittämässä 
palveluitamme.  

Asiakaspalautteen antaminen
Asiakasraati: kokoukset, 
työpajat ja testaukset
Asiakasosallistujapooli: kyselyt 
ja osallistuminen 
kehittämishankkeisiin
Yhteistyö potilasjärjestöjen 
kanssa
Assi-sairaalan suunnittelu: 
asiakasedustajina 
suunnitteluryhmissä ja 
asiakasilloissa sekä 
vammaisneuvosto 
esteettömyyskartoituksessa
Osallistujina haastatteluihin, 
palvelupolkutyöhön ja 
kehittämishankkeisiin

Muotoina:
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Pandemian aikaiset rajoitukset 
vaikuttivat palautteiden määrään: 
Happy or Not-palautelaitteet ja 
paperikyselylomakkeet otettiin 
takaisin käyttöön syyskaudella.

  

  

  

  

  

  

JATKUVAN 
ASIAKASKYSELYN 
TULOKSET

PALAUTETIETO
VUONNA 2021

6 591 KPL

94%
Erittäin ja melko tyytyväisten

osuus vuonna 2021

HAPPY OR NOT- 
PIKAPALAUTE

298 KPL 
VAPAA- 

MUOTOISTA 
PALAUTETTA

1 171 KPL

82,75
Ajalta 13.11.-31.12.2021

Saamani hoito oli hyvää

Henkilökunta kohteli 
minua hyvin

Tunsin oloni turvalliseksi 
hoidon aikana

Saamani tieto oli 
ymmärrettävää

Hoitoani koskevat päätökset 
tehtiin yhdessä kanssani

Kyselyn väittämät:
Täysin tai melko 
samaa mieltä olevat

TEKSTIVIESTIKYSELYN 
SUOSITTELUINDEKSI 
(NPS)

Loppuvuonna uudeksi palautemuodoksi 
tekstiviestikysely. Asiakas saa käyntiä 
seuraavana päivänä tekstiviestitse pyynnön 
arvioida käyntiä tai hoitojaksoa. 
Uutena kysymyksenä suositteluhalukkuutta 
mittaava kysymys (NPS), jonka tulos 
vaihtelee -100 ja + 100 välillä.

3953 KPL 
KYSELY- 

VASTAUSTA

96,3 %

96,8 %

96,2 %

93,5 %

89,9 %

 4 KPL MUITA,  
LYHYTAIKAISIA 

ASIAKAS- 
KYSLEYJÄ
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JÄRJESTÖYHTEISTYÖ

tarjota potilaille ja heidän 
läheisilleen kiireetöntä 
kohtaamista sekä antaa tukea 
sairauteen sopeutumisessa
antaa vapaaehtoisille 
mahdollisuus auttaa, saada 
uusia ystäviä ja hyvän tekemisen 
myötä hyvinvointia myös 
itselleen
antaa sairaalan työntekijöille 
tietoa yhdistysten palveluista
tarjota yhdistyksille tapa toimia 
sairaalassa lähellä potilasta

Aloitettu Hämeen Setlementti ry:n 
kanssa OLKA-yhteistyö. Sen 
tarkoituksena on:

Tietopiste Kanta-Hämeen 
keskussairaalan pääaulassa avattiin 
17.9. Vapaaehtoistyön koulutuksia 
aloitetaan vuonna 2022

6 TEEMAPÄIVÄÄ
·11.11. Maailman diabetespäivä: 

Hämeenlinnan seudun diabetesyhdistys ry
·17.11. Maailman keuhkoahtaumapäivä: 

Kanta-Hämeen hengitys ry
·22.11. Mielen hyvinvointi poikkeusaikana: 

FinFami Kanta-Häme
·23.11. Menieren tauti: Kanta-Hämeen 

Meniere-yhdistys ry
·24.11. Kuinka kohtaat muistisairaan: 

Kanta-Hämeen muistiyhdistys ry
·8.12. Diagnoosin jälkeen: Suomen 

ultraharvinaiset ry

433
KOHTAAMISTA

Pääasiassa ohjausta, opastusta,
tiedon välittämistä ja keskusteluja
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KANTELUT

211 KPL
Lisääntynyt 6 %
edellisvuoteen

verrattuna

MUISTUTUKSET

23 KPL
Lisääntynyt kahdella
edelliseen vuoteen

verrattuna

OIKEUSTURVA-
KEINOT

POTILASASIAMEHEN
PALVELUTAPAHTUMAT

Hoitoon liittyvä informaatio: riittävyys, selkeys, oikea-aikaisuus
Kohtelu
Hoidon saavutettavuus

Kehittämiskohteeksi nousevat asiat:

1576 KPL
Vähentynyt neljänneksellä 
edellisvuoteen verrattuna

POTILASVAHINKO- 
ILMOITUKSET

166 KPL
Vähentynyt 44 
ilmoituksella 

edelliseen vuoteen 
verrattuna
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ASIAKAS-
LÄHTÖINEN
KEHITTÄMINEN
TULOSALUEILLA

Vuodeosastoilla panostettu tiedonkulkuun 
Poliklinikoiden takaisinsoittoaikoja muokattu 
asiakastoiveiden mukaan.
Lastenyksikössä tehty viihtyvyyttä ja tietoturvaa 
lisääviä hankintoja ja jatkettu perheiden hyvinä 
pitämiä videovastaanottoja. 
Päivystyksen drive-in koronanäytteenottoon hankittu 
teltta.

Lisätty opasteita LEIKO-yksikköön.
Päiväkirurgiaan erilliset odotustilat leikkaukseen 
tuleville ja kotiin lähteville.
Synnytystoiminnassa yleisöwebinaareja. Lisäksi 
uudistettu tiloja ja laitteita sekä laajennettu 
raskausajan ultraääniseulontoja Riihimäen yksikköön.
Päivitetty tähystykseen tulevan ja osastojen
potilasohjeita.
Silmäyksikön asiakkaille tehty video- 
ohjausmateriaaleja.

Videovastaanotot tulleet kiinteäksi osaksi toimintaa.
Lastenpsykiatrialla ja nuortenpsykiatrialla tehty 
viihtyvyyttä lisääviä hankintoja.
Aikuisosastoilla muokattu osastoesitteitä, viikko- 
ohjelmia ja ryhmien toimintaa.

Konserva-
tiivinen
tulosalue

Operatiivinen
tulosalue

Psykiatrian
tulosalue
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Raskaana olevan polku
Kaihileikkaukseen tulevan polku
Tekonivelleikkaukseen tulevan polku
Uniapneaa sairastavan polku
Tulehduksellista suolistosairautta (IBD) sairastavan polku
Aivoinfarktia sairastavan polku

PALVELUPOLUT

Vuonna 2021 julkaistiin seuraavat palvelupolut:

Hoitokokonaisuus asiakkaan näkökulmasta kotoa kotiin.
Mitä kussakin kohdassa tapahtuu ja miten siihen on hyvä valmistautua.
Keneen voi olla yhteydessä ja miten.
Mistä saa luotettavaa lisätietoa.

Palvelupoluilla kuvataan:

 "Polusta on apua 
hahmottamaan, kuinka 
paljon eri vaiheita 
hoitoon liittyy"

Asiakkaat mukana 
kehittämisessä

Osoitteessa: https:// 
palvelupolku.khshp.fi
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DIGIPALVELUT

Sydänsairaalan esitietolomake
Hoidon vaikuttavuutta mittaavat kyselyt
Aromi14-ruokatilausohjelma

OmaHoito-osion lisäämistä
Mobiiliversiota, josta tehty tarvekartoitus ja 
prototyyppi yhteistyössä Digian kanssa

Sähköinen asiointialustallamme on jo 7720 
käyttäjää. Vuonna 2021 Oma Raittiin lisättiin:

Lisäksi on valmisteltu:

Oma Raitti

Takaisinsoittojärjestelmä

Tarkka takaisinsoiton ajankerronta
Yhteydenottomahdollisuus 24/7
Asiointi myös tekstiviestitse
Englanninkielisen palvelun valinta

Uudet palvelumuodot otettu käyttöön 
lähes koko sairaalassa:

Videovastaanotot ja chat
Chat-pilotti toteutettu äitiyspoliklinikan 
ajanvarauksessa
Videovastaanottoja toteutettu 
keskimäärin 260/kk. 
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KEHITTÄMISYHTEISTYÖ

Tekstiviestikyselyn konseptia ja asiakaspalautejärjestelmän 
määrittelyjä
Hyvän käytännön mallia
Asiakaslähtöistä valmennuskonseptia

Tays Kehitysyhtiö Oy tuottaa yhteisiä kehittämis- ja konseptointipalveluja 
Kanta-Hämeen, Etelä-Pohjanmaan ja Tays sairaanhoitopiireille kunkin 
organisaatioiden asiantuntijoista koostuvan työryhmän avulla. Vuonna 
2021 työstetty:

Tähtisairaalayhteistyö

Alueellinen yhteistyö

Asiakaskokemusverkosto perustettu 
valmistelemaan tulevan 
hyvinvointialueen 
asiakaskokemuksen tavoitetilaa ja 
sen johtamisen mallia
Tiivis yhteistyö 
palvelupolkukuvausten yhteydessä

Kansallinen yhteistyö

THL:n vetämään kansallista asiakaspalautemallia määrittelevään 
työryhmään
Kansalliseen asiakaslähtöisyyden kehittämisverkosto SOTE:n yhteistyöhön. 
Verkostossa jaetaan eri SOTE-organisaatioiden kesken hyviä käytäntöjä ja 
toimintamalleja

Osallistuminen
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POTILAS-
TURVALLISUUS

Tietoturva ja 
tietosuoja

2049 kpl ammattilaisten tekemänä
21 kpl omaisten tai potilaiden 
tekemänä

Toiminnan kehittäminen 
vaaratapahtuma-ilmoitusten avulla: 

WHO:n kansallinen 
potilasturvallisuuspäivä

Potilasturvallisuuden 
osa-alueet tai 

menetelmät vuonna 
2021

Auditoinnit
Lääketurvallisuuskävelyt

Lääkehoidon turvallisuus

Henkilökunnan influenssa- ja 
koronarokotukset

Laiteturvallisuus: 
hankittu Effector 

laitehuoltojärjestelmä

Turvallisuuskulttuuri- 
kyselyn toteutus
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ASIAKASVIESTINTÄ 
JA KUTSUKIRJE

Meidän kaikkien Kantis: 
erikoisalojen esittelyt
Henkilökuntaa tutuksi: 
Kuukauden Kasvo-sarja

Vuonna 2021 asiakasviestintä 
keskittyi pandemiatiedotukseen. 
Yhdessä Kanta-Hämeen kuntien 
kanssa tehtiin Koronarokotussivusto
Lisäksi:

Projektissa yhtenäistettiin ajanvarausta koskevaa sivua
Otettiin käyttöön Tervetuloa hoitoon-liite

Kutsukirjeen kehittäminen
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Henkilöstökertomus vuodelta 2021

Hallitus 5.4.2022 § 48

Valmistelijat: henkilöstösuunnittelija Maiju Heikkilä puh. 040 662 6073,
henkilöstön kehittämispäällikkö Hanna Kulla-Numminen puh. 040 486 
8074, rekrytointikoordinaattori Sarah Rissanen puh. 040 6259648, 
henkilöstöjohtaja Petri Alaluusua puh. 045 7734 8734

Vuodelta 2021 on laadittu henkilöstökertomus, jossa esitetään 
henkilöstöön liittyneet tapahtumat sekä keskeiset tunnusluvut ja tilastot. 

Vuoden 2021 aikana sairaanhoitopiirin strategian henkilöstöosion 
mukaisia tavoitteita saavutettiin kohtalaisen hyvin vuoden aikana 
vallinneista poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta. 

Henkilötyövuosien määrä pysyi samalla tasolla edelliseen vuoteen 
verrattuna. Sairauspoissaolot lisääntyivät 1,4 päivää henkilötyövuotta 
kohden. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat sairauspoissaolot ovat 
lisääntyneet, mutta mielenterveyssyistä johtuva sairastavuus on hieman 
vähentynyt. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on noussut 2,4 vuodella 
koko organisaation osalta, keski-iän nyt ollessa 46,7 vuotta. 

Henkilöstökertomukseen kootun aineiston sekä vuoden aikana tehtyjen
havaintojen, käytyjen keskusteluiden ja käsiteltyjen asioiden perusteella
todetaan, että vuoden 2022 aikana on edelleen toteutettava toimia 
organisaatiokulttuurimuutoksen edistämiseksi, osaamisen 
kehittämiseksi sekä erityisesti työhyvinvoinnin edistämiseksi koko 
organisaation tasolla. Onnistuminen näissä asioissa on 
sairaanhoitopiirin strategisena tavoitteena. Erityisen tärkeää on siten 
myös henkilöstökokemuksen parantaminen vuoden 2022 aikana.

Liite (3) Henkilöstökertomus 2021

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää merkitä tiedoksi 
henkilöstökertomuksen vuodelta 2021 ja toimittaa sen edelleen tiedoksi 
valtuustolle ja hyvinvointialueen aluehallitukselle.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 3.5.2022 § 16

Liite (4) Henkilöstökertomus 2021

Hallitus: Valtuusto päättää merkitä vuoden 2021 
henkilöstökertomuksen tiedoksi.

Päätös: 

16. §

Valtuusto Kokouspäivä

03.05.2022

Esityslista

Sivu

 177



Henkilöstökertomus 2021
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SIVU 2
HENKILÖSTÖKERTOMUS 2021

Vuonna 2021 ei vieläkään päästy eroon koronasta. Kantis on 
kestänyt, mutta koronataistelun edelleen jatkuessa, alkaa 
henkilöstön poikkeuksellinen sietokyky olla henkisesti ja 
fyysisesti kovalla koetuksella. Kun ollaan äärirajoilla ja epämuka-
vuusalueella pitkään, niin tilanne jossain vaiheessa tulee näkyväksi 
sairastavuustilastoissa. Näin on meilläkin käynyt, keskimääräinen 
sairastavuus on noussut vuoteen 2020 verrattuna. Muillakin tavoilla 
sietokyvyn rajoilla olo on havaittu; yhä enemmän on tarvittu työter-
veyshuollon palveluita yksiköissä. Työterveyshuollon palveluita on 
onneksi ollut hyvin tarjolla ja palveluvalikoimasta käytetyimpiä ovat 
olleet yksilö- ja yhteisötason psykologiset konsultaatiot, työnohjaukset, 
sparraukset ja valmennukset. Vuoden 2021 aikana valikoimaan 
otettiin mukaan myös lyhytpsykoterapia. 

Mitään muuta toimialaahan ei ole koeteltu yhtä kovasti kuin ter-
veydenhuoltoa ja erityisesti erikoissairaanhoitoa. Suuri yleisö on 
noteerannut toimialan koettelemukset positiivisella tavalla, muun 
muassa vuoden hämäläinen -valinnalla. Nämä positiiviset palautteet 
tietenkin lämmittävät, mutta silti yhä useampi miettii työuransa 
jatkamista toimialalla. Kantiksestakin on porukkaa lähtenyt, mutta 
kohtuullisen hyvin on tilalle saatu tulijoita, tosin muun muassa 
hoitohenkilöstöä tarvittaisiin edelleen lisää. Hoitohenkilöstön saa-
tavuuden parantamiseksi otettiin viime syksynä käyttöön uusia kei-
noja, esimerkiksi rekrytointi- ja suosittelupalkkio, joita ilman tilanne 
voisi olla vielä vaikeampi. Osaajista on kova kilpailu työmarkkinoilla, 
joissa meidän kanssamme eivät kilpaile vain sote-alan toimijat vaan 
myös muut toimialat. Tässä kilpailussa pärjätään hyvällä työnantaja-
maineella, joka rakentuu henkilöstökokemuksen kautta. 

Henkilöstökokemusta tulee edelleen parantaa, koska sillä on 
suora vaikutus myös asiakaskokemukseen. Henkilöstökokemusta 
parantamalla Kantiksessa pysytään ja myös potentiaaliset hakijat 
näkevät meidät parhaimpana vaihtoehtona. Henkilöstökokemuksen 
parantamista varten meillä on paljon tietoa siitä, mitkä asiat henki-
löstö kokee toimiviksi ja mitkä asiat pitäisi muuttaa. Isoa muutosta 
kulttuuriin me tietenkin edelleen tarvitsemme. 

Arvojen mukainen esihenkilötoiminta on yksi niistä toimista, joilla 
pyrimme henkilöstökokemusta parantamaan. Muutakin pitää tehdä 
ja tehdään. Yksin on vaikea onnistua, mutta isommassa porukassa 
onnistuu paremmin. Rakentavalla ja arvostavalla dialogilla 
päästään jo hyvin eteenpäin eli arvojemme mukaisesti 
- toimimme toisiamme arvostaen, myös kiireen ja vaikean 
tilanteen keskellä. 

Petri Alaluusua 

henkilöstöjohtaja

”Arvojen mukainen esihenkilötoiminta 
on yksi niistä toimista, joilla 
pyrimme henkilöstökokemusta 
parantamaan.”
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Kanta-Hämeen 
sairaanhoitopiiri 
lyhyesti 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri vastaa erikoissairaanhoidon 
palvelujen järjestämisestä maakunnan alueella. Sairaanhoi-
topiirin muodostavat maakunnan 11 kuntaa eli Hämeenlinna, 
Riihimäki, Forssa, Janakkala, Hattula, Hausjärvi, Loppi, Tamme-
la, Jokioinen, Ypäjä ja Humppila.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on  moniammatillinen yhteisö 
ja työkavereita meillä on noin 1900. Meille 
tärkeää on taata asiakkaillemme selkeät hoitopolut, otamme 
huomioon potilaan yksilölliset tarpeet ja takaamme helpon 
hoitoon pääsyn. Erinomainen asiakaspalvelu on meidän 
sydäntä lähellä ja olemme edistyksellisesti hyödyntäneet esi-
merkiksi digitalisaatiota asiakaskokemuksen kehittämisessä. 
Ennen kaikkea panostamme laatuun, turvallisuuteen ja ero-
tumme muista ihmisen kokoisena perhesairaalana. Tuotamme 
erikoissairaanhoidon palveluit 171 000 asukkaalle 
kahdessa toimipisteessä Hämeenlinnassa ja Riihimäellä.

SIVU 3
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151151  
eri ammattinimikettäeri ammattinimikettä

195195
uutta vakituista työkaveriauutta vakituista työkaveria

170170 
vakituista  työkaveriamme vakituista  työkaveriamme 

eläköityi tai irtisanoutuieläköityi tai irtisanoutui

Meille maksettiinMeille maksettiin  
105 105 

miljoonalla miljoonalla 
eurolla maksettiin palkkoja.eurolla maksettiin palkkoja.

17,317,3
sairauspäivää henkilötyövuotta kohden. sairauspäivää henkilötyövuotta kohden. 

Se on 1,4 päivää nousuaSe on 1,4 päivää nousua
  vuoteen 2020 verrattuna.vuoteen 2020 verrattuna.

80,5%80,5%  
naisianaisia

46,746,7
-vuotta keski-ikä -vuotta keski-ikä 

18661866
työkaveriatyökaveria

818818
kappaletta kappaletta 

kehityskeskustelujakehityskeskusteluja
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Henkilöstö 
on yksi strategian 
peruspilareista

SIVU 4
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HENKILÖSTÖ: PALKITSEVA TYÖ

TAVOITELTU LOPPUTULEMA 
Houkutteleva ja arvostava työyhteisö, jossa osaajat voivat vaikuttaa 
työnsä sisältöön

MAHDOLLISTAJAT  
Keskeiset kehittämisalueet tunnistettu ja linkitetty hoitopolkuihin, 
osaamisen systemaattinen kehitys, mahdollistava ja kannustava 
johtaminen, teknologia henkilöstön tukena ja apuna

TAVOITETASO
Suunnitelmat osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvoinnin 
lisäämiseen tehty koko henkilöstölle, työntekijöiden tyytyväisyys ja 
työnantajamaine vertailuorganisaatioiden kärkiryhmää

Vuonna 2021 strategian tavoitteiden toteuttamista on jatkettu. 
Henkilöstön osalta strategian tavoitteena on palkitseva työ. Tällä 
tarkoitetaan sitä, että työyhteisömme on arvostava ja houkutteleva. 
Osaajilla on myös mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön. 
Tavoitteena on olla vähemmän hierarkkinen työyhteisö, jossa jokaisella 
on lupa, valta ja vastuu työskennellä yhteisten tavoitteiden eteen. 
Henkilöstön osalta kaikki tavoitetasolle asetut tavoitteet eivät ole 
toteutuneet. Suunta on kuitenkin oikea ja on huomioitavaa, että osa 
toimenpiteistä vaatii enemmän aikaa tullakseen osaksi arjen rutiineja

Strategian peruspilarit ovat:
Asiakkaat: 
laadukas hoito – sinua kuunnellen
Henkilöstö: 
palkitseva työ
Kumppanuudet: 
yhdessä arvoa asiakkaalle
Talous ja tuottavuus: 
sijoitus terveyteen
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0 Henkilöstökyselyn väittämien vastauksista väh. 75 % ”pitää osittain paikkansa 
tai parempi” 
+ Työmatkaedun käyttäjien määrä väh. 5 % henkilöstöstä
-  Työaikapankkivapaiden käytöstä laadittu suunnitelma
+ Etätyöskentelyohjeistus päivitetty ja etätyöedellytyksiä arvioitu ja 
parannettu
+ Työkyvyttömyyseläkkeelle tai osatyökyvyttömyyseläkkeelle jääneiden 
henkilömäärän vähentäminen

0 Henkilöstökyselyn tavoitetaso suositteluindeksille yli 10 koko organisaatiotasolla ja 
muiden väittämien vastauksista väh. 75 % ”pitää osittain paikkansa” tai parempi
- Henkilöstökyselyn vastauksia vähintään 350 kpl / kk 
- Sairaspoissaolot eivät lisäännyt v. 2020 verrattuna 
+ Mielenterveyssyistä johtuvat sairaspoissaolot eivät lisäännyt v. 2020 
verrattuna 
+ Organisaatiokulttuuriselvityksessä esitettyjä toimenpiteitä toteutettu ja 
toteutuksessa 
+ Sähköiset työkalut toiminnassa ja vähentävät manuaalista työtä 

+ Yhtymän keskeiset strategiset osaamisalueet on tunnistettu ja
 mittaaminen määritelty
+ Henkilöstön koulutuspäivien määrä ei vähene vuoteen 2020 verrattuna 
+ Vähintään 90 % yksiköistä laatii ja täyttää koulutussuunnitelman 
+ Yksilöllinen koulutus- ja kehittymissuunnitelma huomioidaan ja kirjataan 
kehityskeskusteluissa 
+ Sisäisistä koulutuksista kerätään palaute ja tavoitteena > 3,8
0 Henkilöstökyselyn väittämien vastauksista väh. 75 % ”pitää osittain paikkansa” 
tai parempi 

0 Henkilöstökyselyn väittämien vastauksista väh. 75 % ”pitää osittain paikkansa 
tai parempi” 
-  Lähtövaihtuvuus pois lukien vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle 
siirtyneet  
-  Uuden henkilöstön perehdytyksen sähköinen työkalu otettu käyttöön 
asteittain koko organisaatiossa ja 90 % yksiköistä on laadittu 
perehdytyssuunnitelma

Tavoitetaso

1. MATALA HIERARKIA

- Lisätään vastuuta ja luottamusta hierarkiaa vähentämällä 
- Mahdollistava ja kannustava johtaminen
- Sähköisten prosessien ja työkalujen toimivuutta parannetaan 
- Tiimimäinen ja arvojen mukainen työskentelykulttuuri

Mittarit ja toteutuminen

2. OMAN TYÖN KEHITTÄMINEN JA JATKUVA OPPIMINEN

Tavoitetaso

Mittarit ja toteutuminen

- Keskeiset osaamisalueet ja kehittämistä vaativat osaamisalueet tunnistettu
- Koko organisaation osaamisperusteiset koulutussuunnitelmat ja 
yksilölliset suunnitelmat
- Urakehityksen mahdollistaminen (urapolkumalli)

4. ARVOSTAVA TYÖYHTEISÖ

3. ELÄMÄN JA TYÖN YHTEENSOVITTAMINEN JOUSTAVASTI

Tavoitetaso

Mittarit ja toteutuminen

Tavoitetaso

Mittarit ja toteutuminen

- Yksilölliset ja joustavat ratkaisut työn ja työn ulkopuolisen elämän 
yhteensovittamiseen
- Joustava työajan käyttö
- Etätyöskentelyn lisääminen 
- Työmatkaliikenteen kehittäminen
- Myönteinen suhtautuminen esim. osa-aikavapaiden, työaikapankkivapaiden 
ja opintovapaiden myöntämiseen

- Työyhteisössä arvostava dialogi ja hyvä ilmapiiri
- Työyhteisötaitoja kehitetään
- Laadukas ja riittävä perehdyttäminen

Toteutuminen:
+ = toteutunut 0  = osittain toteutunut - = ei toteutunut
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. KANTIKSEN ARVOT  
 Sairaanhoitopiirille laadittujen uusien arvojen 

levittämistä arkeen on jatkettu vuonna 2021. Yhtenä 
osana arvojen jalkauttamista on esihenkilöille järjestet-

tävät työpajat arvojen mukaisesta esihenkilöroolista.

 Arvojen mukainen esihenkilörooli on osana organi-
saatiokulttuurin kehittämistyötä ja arvojen käyttöönottoa 

arjessa. Esihenkilöiden työn tueksi on koostettu Kantiksen 
arvojen mukainen esihenkilön rooli, joka on kuvattu 

neljän arvomme mukaisesti roolikorteille. Roolikortteja 
on luotu yhteistyössä osan esihenkilöiden, laajennetun 

johtoryhmän ja Leidenschaftin kanssa. Ensimmäiset 
työpajat arvojen mukaiseen esihenkilötyöhön on 

järjestetty joulukuussa 2021. Työpajoja on tarkoitus 
jatkaa vielä alkuvuodesta 2022. Työpajoissa käydään läpi 
esihenkilöille laaditut roolikortit, keskustellaan rooleista 

sekä tavoista, joihin esihenkilöt kaipaavat tukea.

 Kantiksen arvot ovat

 Näytämme Esimerkkiä – Ylpeydellä
 Uskallamme – Koko Sydämellä
 Toimimme – Sinua Kuunnellen
 Onnistumme – Aina Yhdessä

SIVU 6
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3. ELÄMÄN JA TYÖN YHTEENSOVITTAMINEN JOUSTAVASTI
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Organisaatiokulttuurin 
muutoksen edistysaskeleet 
Organisaatiokulttuurin muuttaminen on aikaa vievä muutos, joka on alkanut 
vuonna 2019 tehdyn organisaatiokulttuurikartoituksen pohjalta ja jatkuu edelleen. 
Organisaatiokulttuurin muuttaminen vaatii suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisia 
toimia, koska strategian ja arvojen jalkautuminen arjen tekoihin ei käy hetkessä. 

Jokainen meistä on osa organisaatiokulttuuria ja voi vaikuttaa siihen, millaiseksi 
organisaatiokulttuurimme muodostuu. Muutos koostuu niin johdon toimista kuin 
meidän jokaisen kantislaisen suurista ja pienistä arjen teoista. Kantiksen organisaa-
tiokulttuurin ytimessä on hyvä henkilöstökokemus, joka näkyy asiakkaille laaduk-
kaana hoitona ja hyvänä asiakaskokemuksena. Vain hyvinvoiva henkilöstö pystyy 
auttamaan muita parhaalla mahdollisella tavalla.

• Kantiksessa on jatkettu tukitiimin vierailuja 
myös vuonna 2021. Tiimi on jalkautunut spontaa-
nisti tapaamaan ja kuulemaan henkilöstöä sekä 
keskustelemaan ja tukemaan henkilöstöä arjessa. 
Tukitiimi vieraili kevään aikana hoitotyön yksiköissä 
ja syksyn aikana tukipalveluiden yksiköissä. Tuki-
tiimiin kuuluvat johtajaylilääkäri, johtajaylihoitaja, 
anestesialääkäri ja työsuojeluvaltuutettu. 
 
• Ajantasaiseen ja saatavilla olevaan viestintään 
on kiinnitetty huomiota esimerkiksi viikoittaisilla 
johtajaylilääkärin pitämillä koronainfoilla, joista on 
tullut positiivista palautetta. Viikoittaista live-ta-
pahtumaa on seurannut yleensä noin 300–500 
kantislaista ja sen lisäksi infojen tallenteet on 
voinut katsoa jälkikäteen intrasta 

• Intra on uudistunut vuoden aikana ja uudistukses-
sa on pyritty siihen, että kaikille yhteisten asioiden 
ja uutisten lisäksi mahdollisimman monen yksikön 
on mahdollista tuottaa omille sivuilleen tarvitta-
vaa sisältöä. Uudistunut intra mahdollistaa myös 
ajantasaisemman viestinnän, kun useammilla on 
mahdollisuus viestiä intrassa.

• Esihenkilötyöhön on pyritty antamaan tukea 
täydennyskoulutuksin, joista voi lukea tarkemmin 
koulutusosiosta. Lisäksi esihenkilötyön tueksi on 
tarjottu sparrauksia, valmennuksia ja mahdollisuut-
ta konsultaatioihin.
 
• Etätyöhön liittyvää ohjeistusta on kevennetty ja 
sen mukaan etätyön tekemisestä voidaan sopia 
esihenkilön ja työntekijän välisellä sopimuksella 
työtehtävissä, joita on mahdollista tehdä muualla 
kuin varsinaisella työpaikalla. 

• Rekrytoinnissa on jatkettu sisäisiä hakuja, jotka 
antavat mahdollisuuden henkilöstölle oman 
osaamisen kehittämiseen ja mahdollistaa yksilön 
urakehityksen.

• Defusing ja debriefing -toimintamalleja on 
ryhdytty edistämään ja koulutettu asiasta kiin-
nostuneita defusing -purkukeskustelun vetäjiksi. 
Defusing ja debriefing -purkukeskustelut ovat 
tarkoitettu pidettäviksi psyykkisesti kuormittavien 
tilanteiden jälkeen. 

• Yhteistä tekemistä on pyritty tukemaan ”Tutustu 
tuttuun”  Tyhy-reissulla Ahveniston maastossa.

Henkilöstökertomuksesta löytyy organisaatiokulttuurin muutoksen edistysaskeleita, 
joista tässä muutamia esimerkkeinä:
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Työterveyslaitoksen 
henkilöstön 
hyvinvointitutkimuksen 
tulokset 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on jo pitkään osallis-
tunut Työterveyslaitoksen toteuttamaan sairaaloiden 
laajaan henkilöstön hyvinvointitutkimukseen joka 
toinen vuosi. Työterveyslaitoksen hyvinvointitutkimus 
selvittää sairaalahenkilöstön työtä ja työssä tapahtuvia 
muutoksia sekä niiden vaikutuksia henkilöstön tervey-
teen ja hyvinvointiin. 

Vuonna 2021 tutkimus toteutettiin syys-lokakuussa ja 
tutkimustulokset julkaistiin joulukuussa 2021. Kyselyyn 
vastasi 1 046 työntekijää ja vastausprosentti oli 59,5%. 
Työterveyslaitoksen asiantuntijat ovat esitelleet tulokset 
joulukuussa 2021 koko henkilöstölle suunnatussa tilai-
suudessa. Linkki tutkimuksen tuloksiin on ollut tulosten 
julkistamisesta saakka kaikkien työntekijöiden käytettä-
vissä ja löytyy intrasta.

Tutkimustuloksia on tarkoitus käsitellä kevään 2022 
aikana yksiköissä ja tulosalueilla sekä tehdä tarvittavia 
kehittämistoimenpiteitä. Jokainen yksikkö voi viedä 
portaaliin omat kehittämistoimenpiteensä ja seurata 
yhteisesti niiden toteutumista omissa palavereissa. Koko 
sairaanhoitopiirin tasolla tutkimuksen työtä, työyhtei-
söä, johtamista ja työssä jatkamista koskevat tulokset 
ovat samankaltaisia kuin edellisessä vuoden 2019 
hyvinvointitutkimuksessa. Pääsääntöisesti työ koetaan 
mielekkääksi ja tukea saadaan työyhteisöstä, mutta 
vallitsevista olosuhteista johtuen työn kuormittavuus ja 
epävarmuustekijät näkyvät nousuna tuloksissa. 
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Jatkuva henkilöstökysely antaa 
ajantasaista tietoa henkilöstön kokemuksista

Jatkuvalla henkilöstökyselyllä kartoitetaan kaikkien 
kantislaisten kokemuksia kuluneen kuukauden 
ajalta. Kyselyn on tarkoitus olla nopea ja helppo 
täyttää niin, että siihen vastataan matalalla kyn-
nyksellä. Tuloksia on käyty säännöllisesti läpi ja on 
hyödynnetty yhteisen keskustelun sekä kehittämi-
sen pohjana ainakin osassa yksiköistä ja tulos-
alueista. Palautteet ovat myös johdon tiedossa ja 
huomioidaan toiminnassa sekä sen suunnittelussa. 

Sairaanhoitopiirin tasoiset tulokset julkaistaan 
kuukausittain intrassa. Yksikkökohtaiset tulokset 
ovat esihenkilöiden saatavilla ajantasaisesti säh-
köisen järjestelmän kautta ja lisäksi esihenkilöille 
toimitetaan oman yksikön tulokset sähköpostiin 
kuukauden vaihtuessa kuluneelta kuukaudelta 
aina, jos vastauksia on kuukauden aikana kertynyt 
vähintään viisi kappaletta. 

Vuonna 2021 kyselyyn vastattiin 668 kertaa. Tulos-
ten perusteella suositteluindeksi (eNPS) jäi reilusti 
strategiaan asetetusta tavoitteesta koko organisaa-
tion tasolla. Suositteluindeksi oli -12, kun tavoiteta-
so oli >10. Tulokset vaihtelivat yksiköiden välillä.

Annettua suositteluarviota tarkennettiin 
esimerkiksi seuraavasti:

” Minut otetaan porukassa huomioon, olen osa 
tiimiä ja töissä ei tarvitse koskaan miettiä, että 

jäisi yksin!” 

”Esimiestoiminta on heikentänyt 
työtyytyväisyyttä, työnlaatua 
ja toimintamahdollisuuksia.”

”Mukavat työkaverit, sopivasti haasteita.”

”Ihana ja luotettava esimies” 

”Työ itsessään on todella palkitsevaa ja 
antoisaa. Jatkuva kiire ja liika paine 

aiheuttaa ahdistusta ja stressiä siitä, kuinka 
työssä suoriudun ja jaksan. Tuntuu etten voi 

antaa potilaille tarpeeksi aikaani, 
kun aina on juostava.”

”Meillä on liian vähän henkilökuntaa 
eikä työvuorosuunnittelu toimi.”

”Tsemppiä meille kaikille, 
ei tämä helppoa ole kelleen.”

” Koko Kantiksessa vaikuttaa olevan ihmisillä 
tosi paljon töitä ja olen huolissani, kauanko 

tämä kantaa. Myös korona aiheuttaa paineen 
ja kiireen, mutta myös todella moni kerralla 

meneillään oleva uudistus.”

”Kiitos että saan olla osa 
ensiavun porukkaa!”

Kuluneen kuukauden parhaana asiana pidettiin 
pääosin työkavereita ja yhteistyötä.

”Työkaverit on huippuja, kun ne jaksaa 
kannustaa ja nauraa vaikka tilanne on kamala. 

On mahtavaa saada olla osana tällaista 
porukkaa.”

”Osasto jossa työskentelen minut otetaan 
hyvin huomioon ja koen että työtäni 

arvostetaan. Yhteistyö toimii saumattomasti 
eri ammattiryhmien kanssa.”

” Ollaan saatu tosi montaa asiaa eteenpäin 
ja ehkä lähelle valmiiksikin porukalla (vaikka 

paljon niitä odottaa ja lisääkin tulee). 
Mutta silti. Kiitos yhteistyöstä tässäkin 

kuussa kaikille porukassamme.”

” Parasta tyhypäivä ja kaikki työkaverini ovat 
ihan mahtavia tyyppejä. Yksi perhe lisää.”

Kyselyllä mitataan myös strategian toteutumista 
yhdentoista väittämän avulla, joissa tavoitetasona 
oli, että vähintään 75 prosenttia vastauksista olisi 
tasolla ”pitää osittain paikkansa” tai parempi. 

Koko organisaation tasolla parhaiten koettiin 
toteutuvan:
• Minuun luotetaan ja annetaan vastuuta johdon ja 
esihenkilöiden taholta
• Yksikköni ilmapiiri on hyvä
• Edistän toiminnallani hyvää ilmapiiriä 
• Pystyn työskentelemään tasavertaisena jäsenenä 
työyhteisössäni yli ammattirajojen   
• Mielipiteitäni arvostetaan yksikössäni

Koko organisaation tasolla heikoimmin koettiin 
toteutuvan:
• Minulla on mahdollisuus urakehitykseen organi-
saatiossamme
• Saan esihenkilöltäni riittävästi palautetta teke-
mästäni työstä
• Työntekijät perehdytetään tehtäviinsä hyvin

Avoimissa palautteissa vastausten näkökulmat 
vaihtelivat monissa asioissa. Pääosin kiitosta ja 
tsemppiä annettiin työkavereille sekä tiimityösken-
telylle. Isossa organisaatiossa eroja on osastojen ja 
yksikköjen välillä, minkä vuoksi hyvien toimintata-
pojen ja -käytäntöjen toivottiin leviävän muillekin 
käyttöön. 

Useimmiten omaan työtehtävään oltiin tyytyväi-
siä, mutta kehittämistä olisi toimintatapoihin tai 
työolosuhteisiin liittyvissä asioissa. Vastaukset 
jakautuivat positiivisten ja kehittämistä kaipaavien 
näkökulmien välillä muun muassa työvuorosuun-
nittelun toimivuuden, työn arvostuksen, esihen-
kilöltä saadun tuen ja yhteistyön toimivuuden 
osalta. Nurjissa puolissa näkyivät esimerkiksi sääs-
tötoimien vaikutus työhön ja yleisesti kasvanut 
kuormitus joka suunnalla. 
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Lähtökyselyn
palautteissa kiitosta 
saivat työtehtävät ja työkaverit

Lainauksia avoimista palautteista:

”Suuri KIITOS kaikesta, tämä on ollut tähän 
astisen työelämäni paras työpaikka. <3”

 

”Olen ollut erittäin tyytyväinen työajastani 
KHSHP:ssä. Mukavat työkaverit ja helposti 

lähestyttävät esimiehet, työ tarpeeksi 
vaativaa ja monipuolista. Työpaikka vaihtuu 
koska sain vakitoimen toisaalta. Toimi tuo 
turvaa paremmin kuin lyhyet sopimukset. 

Haikein ja kiitollisin mielin lähden ja 
suosittelen varmasti KHSHP 
osasto 1 muille jatkossakin.”

”Hämeenlinnan keskussairaala on tarjonnut 
minulle antoisat vuodet tehdä töitä. Paljon 

on tullut opittua kun on saanut työskennellä 
mukavien työkavereiden kanssa. Keskussairaa-

lan erityinen vahvuus on sen monipuolisuus 
leikkausosastolla. Paljon eri erikoisaloja, jotka 
tarjoavat varmasti monelle sopivasti haastet-

ta. Hieman joudun antamaan noottia perehdy-
tyksen ja suunnitelmallisuuden/johdonmukai-

suuden ontumisesta pitkän poissaolon ja 
työyksikön isojen muutosten jälkeen.”

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä pyyde-
tään palvelussuhteen päättäviä vastaamaan 
sähköiseen lähtökyselyyn anonyymisti.  
Lähtökyselyssä voi antaa palautetta työtehtävis-
tä, työyhteisöstä, kehittymismahdollisuuksista 
ja asioista, joita arvostaa työpaikkaa valitessa. 
Lähtökyselyn kautta saatujen palautteiden perus-
teella pyritään kehittämään toimintaa. Lähtöky-
selyn palautteet käsitellään luottamuksellisesti ja 
tuloksia raportoidaan nimettöminä tulosalueille 
säännöllisesti.
Vuoden 2021 lähtökyselyyn vastanneita henkilöitä 
oli yhteensä 95. Tulosalueista eniten vastaajia oli 
operatiiviselta tulosalueelta 36 % ja ammattiryh-
mistä aktiivisimmin lähtökyselyyn vastasi hoito-
henkilöstö 65 %. Ikäryhmistä eniten vastaajia oli 
25–34-vuotiaissa ja 35–44-vuotiaissa, yhteensä 
58 %. Yleisimpiä lähtösyitä olivat työpaikan vaihto 
61 % ja määräaikainen työsuhde 19 %. Vastaajista 
työntekijöitä oli 92 henkilöä ja esihenkilöitä oli 
kolme henkilöä.
Avoimissa palautteissa kiiteltiin usein 
työkavereita ja työyhteisöä. Useimmiten oma 
työtehtävä oli mukava ja kokemusta Kantiksessa 
pidettiin opettavaisena ammatillisesta näkökulmas-
ta. Avoimissa palautteissa on kuitenkin nähtävissä 
kasvanut työhön liittyvä kuormitus, joka näkyy työ-
olosuhteissa ja aiheuttaa väsymystä henkilöstössä.

Työtehtäviä koskevien vastausten keskiarvo oli 3,8 
ja vastausten keskiarvot olivat seuraavat:
Työtehtävien sisältö vastasi odotuksiani   4,2
Työni oli monipuolista    4,1
Työtehtävä vastasi koulutustani   4,1
Työvälineeni olivat ajanmukaiset   4,1
Työnjako oli selkeä     3,7
Minulla oli tarpeeksi aikaa saada työni tehdyksi  3,5
Vaikutusmahdollisuuteni työhön olivat hyvät  3,2

Työyhteisöä koskevien vastausten keskiarvo oli 3,8 
ja vastausten keskiarvot olivat seuraavat:
Suhteeni työkavereihin olivat hyvät   4,3
Yhteistyö esihenkilöni kanssa sujui hyvin  4,2
Työpaikalla arvostettiin työtäni   3,7
Työpaikkani ilmapiiri on hyvä ja kannustava  3,6
Sain suunnitelmallista perehdytystä aloittaessani työni  3,5
Saan riittävästi palautetta työstäni   3,2

Muissa työntekoon liittyvissä asioissa vastausten keskiarvo 
oli 3,3 ja vastausten keskiarvot olivat seuraavat: 

Työmatkani oli sopiva    3,9
Työaikajärjestelyt sopivat minulle   3,8
Palkkakehitys vastasi odotuksiani   2,9
Henkilökohtaisesta osaamisesta/taidoista palkittiin riittävästi 2,6

Kehittymismahdollisuuksia koskevien vastausten 
keskiarvo oli 3,3 ja vastausten keskiarvot olivat seuraavat:
Tehtäväni olivat riittävän haasteellisia ja vastuullisia 3,9
Esihenkilö tuki aktiivisesti koulutukseen hakeutumista ja työssä 
kehittymistä     3,4
Koin saavani riittävästi ammatillista täydennyskoulutusta 3,3
Kävin esihenkilön kanssa säännöllisesti kehityskeskusteluja 3,3
Kehityskeskusteluista oli minulle hyötyä   2,8

Asiat, joita vastaajat arvostavat eniten työpaikkaa valitessa 
vastausten keskiarvo oli 4,2 ja vastausten keskiarvot olivat 
seuraavat:
Työn sisältö     4,7
Työyhteisö / työilmapiiri    4,6
Työpaikan sijainti     4,1
Palkka      4,1
Vakituinen työpaikka    4,1
Kouluttautumismahdollisuudet   4,1
Urakehitysmahdollisuudet    4,0

Työtehtäviä, työyhteisöä, kehittymismahdollisuuksia, palkkausta sekä itselle tärkeimpiä asioita 
työssä kysyttiin numeerisella asteikolla 1 täysin eri mieltä – 5 täysin samaa mieltä.
Alle on koottu vastausten keskiarvot lähtökyselyn kysymyksiin.
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Työterveyspalvelut  tukevat 
henkilöstön työkykyä monipuolisesti
Sairaanhoitopiirin työterveyspalvelut on tuot-
tanut vuoden 2021 Terveystalo. Hämeenlinnan 
sekä Riihimäen toimipisteille on nimetty omat 
työterveystiimit. Terveystalon toimipiste sijaitsee 
Ahvenistolla sairaala-alueella ja lisäksi henkilöstöl-
lä on mahdollisuus asioida myös muissa Terveysta-
lon toimipisteissä sekä käyttää etävastaanotto- tai 
chat - palveluita Terveystalon sovelluksissa. Terve-
ystalon työterveyspalveluita voi käyttää muissakin 
kaupungeissa, mikäli asuu toisella paikkakunnalla. 

Työkykyä tuetaan sairaanhoitopiirissä monilla eri 
tavoilla jokaisen yksilöllisen tilanteen mukaan. 
Työterveyspalveluilla on tärkeä rooli työkyvyn 
ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä sekä sen 
tukemisessa. Sairaanhoitopiirissä hyödynnetään 
Terveystalon Terve työpaikka –mallia työkyvyn 
tukemisen perustana. Työterveysneuvotteluilla 
pyritään tukemaan työntekijän työkykyä yhteistyös-
sä työterveyden, työnantajan ja työntekijän kanssa. 
Käytössä on työkokeilut, kevennetyn ja korvaavan 
työn mallit, osittaisen työajan ja osasairauspäivä-
rahan hyödyntäminen, päihdeohjelman tuki sekä 
ammatillinen ja lääkinnällinen kuntoutus. Erikseen 
sopimalla työyksiköihin on voinut saada tueksi 
myös työnohjausta, ryhmätyönohjausta sekä muita 
työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä.

Terveystalolta hankitaan palveluita eri muodois-
sa kuten esimerkiksi työterveysneuvotteluja, 
terveyskäyntejä, työfysioterapeutin tai -psykologin 
yksilökäyntejä sekä työhön ja työmatkoihin liittyviä 
rokotuksia. Lisäksi työterveyspalvelut ovat mukana 
esimerkiksi varhaisen tuen toimintamallin ja 
työhön paluun tuen toimintamallin toteuttamisessa 
sekä tukemisessa, korvaavan työn toimintamallissa 
ja työkykyarvioissa. Terveystalo on tuottanut tarvit-
taessa tukitoimia myös yksiköille tai ammattiryh-
mille esimerkiksi yksikkökohtaisina sparrauksina. 

Palveluiden lisäksi yhteistyötä ylläpidetään sään-
nöllisesti kokoontuvilla tapaamisilla.  Työterveys-
palveluiden ja sairaanhoitopiirin välillä kokoontuu 
seuraavat yhteistyötapaamiset: työterveyden 
ohjausryhmä (4 krt / vuodessa), työkykyjohtamisen 
ohjausryhmä (2 krt / vuodessa) ja Sirius-seuran-
tapalaverit (kerran kuukaudessa). Ohjausryhmissä 
käsitellään yhteistyöhön ja vuosittaiseen toimin-
tasuunnitelmaan liittyviä asioita. Säännöllisten yh-
teistyötapaamisten lisäksi työpaikkaselvityskäynnit 
ovat toteutuneet sovitun mukaisesti.

Rokotukset on toteutettu yhteistyössä potilastur-
vallisuudesta vastaavien asiantuntijoiden kanssa. 
Työterveyspalvelut ovat olleet antamassa henkilös-
tölle korona- ja influessarokotteita. Rokotuksen on 
saanut sujuvasti sairaalan tiloissa ja rokotukseen 
on voinut varata itselle sopivan ajan sairaanhoi-
topiirin sähköisessä ajanvarausjärjestelmässä. 
Koronarokotuksia on annettu vuoden 2021 aikana 
3 958 kpl, joista eroteltuna ensimmäistä rokotetta 
1 250 kpl, toista rokotetta 1 429 kpl ja kolmatta 
rokotetta 1 259 kpl. Sen lisäksi henkilöstön koro-
natestit on pääsääntöisesti otettu Terveystalolla ja 
koronatestejä hankittiinkin vuonna 2021 Terveysta-
lolta 2 551 kpl, joista samassa taloudessa asuville 
perheenjäsenille tehtiin 465 kpl. 

Koronarokotuksia 
annettiin henkilökunnalle 
vuoden 2021 aikana 3 958 kpl

• ensimmäistä rokotetta 1250 kpl 
• toista rokotetta 1429 kpl 
• kolmatta rokotetta 1259 kpl

Vuoden 2021 aikana on työhyvinvointia ja työky-
kyä pyritty tukemaan monipuolisesti edellisessä 
kappaleissa mainittujen asioiden lisäksi, sillä 
korona-ajan vaikutukset näkyvät kiistatta henki-
löstön työhyvinvoinnissa.  

Esihenkilöille ja henkilöstölle on vuoden aikana 
ollut mahdollista osallistua Terveystalon työter-
veyspsykologin vetämiin sparrauksiin. Sparraukset 
toteutettiin etäyhteydellä pienryhmissä, joissa oli 
kerrallaan korkeintaan 10 henkilöä ja niiden tarkoi-
tus oli antaa mahdollisuus puhaltaa tuntojaan sekä 
tarjota tukea jaksamiseen. 

Sen lisäksi esihenkilöille on tarjottu mahdolli-
suutta työterveyspsykologin kanssa puhelimitse 
tai videovastaanottona tapahtuviin konsultaa-
tiokeskusteluihin. Konsultaatiokeskusteluissa on 
ollut mahdollista arjen keskellä keskustella, mistä 
tahansa esihenkilötyöhön liittyvästä asiasta ja saa-
da tukea ajankohtaisten johtamistyön kysymysten 
käsittelyyn.

Koko henkilöstölle järjestettiin 22.6.2021 Hy-
vinvoinnin ja palautumisen tueksi -webinaari, 
jossa vetäjänä oli organisaatiopsykologi Karoliina 
Mellanen. Webinaarin tarkoitus oli tukea ja antaa 
konkreettisia välineitä työyhteisön hyvinvoinnin 
ja palautumisen tueksi niin työhön kuin vapaa-ai-
kaankin. Webinaarista tehtyä tallennetta voi katsoa 
edelleen intrasta koulutuspalveluiden sivuilta. 

Vuoden 2021 aikana on alkanut myös pilotti lyhyt-
psykoterapiasta, johon on ollut mahdollista päästä 
työterveyslääkärin tekemän lähetteen perusteella. 
Pilotointi on vielä käynnissä kevään 2022 ajan, 
mutta tällä tietoa pilottiin on suhtauduttu positiivi-
sesti, ja siitä saadut kokemukset ovat olleet hyviä.

Työkyvyn ja työkykyjohtamisen kehittämiseen liit-
tyvissä asioissa on tehty yhteistyötä henkilöstöpal-
veluiden ja Kevan asiantuntijoiden välillä. Lisäksi 
Kevan asiantuntijat ovat osallistuneet yhteistyöta-
paamisiin, joissa on ollut mukana sairaanhoitopiirin 
johto, työsuojelu, henkilöstöpalvelut ja Terveysta-
lon asiantuntijat. Tapaamisissa on käyty työkyky-
johtamiseen liittyviä ajankohtaisia asioita ja lukuja 
sekä tehty alustavia suunnitelmia toimenpiteistä.

Säännöllisesti kokoontuu myös moniammatillinen 
työyhteisöjen tukitiimi auttamaan työhyvinvoinnin 
parantamiseksi Kantiksessa. Tukitiimin tarkoitus on 
auttaa moniammatillisesta näkökulmasta parhaiden 
ratkaisuvaihtoehtojen löytymisessä yksikön tilan-
teeseen yhteistyössä yksikön henkilöstön ja tulos-
aluejohdon kanssa. Moniammatilliseen tukitiimiin 
kuuluu edustajia työsuojelusta, työterveyshuollosta 
ja henkilöstöpalveluista.

Tyhy-reissu – Tutustu tuttuun

Syksyllä 2021 toteutettiin Tyhy-tapahtuma Ahve-
niston maastossa. Jokaisen yksikön esihenkilön 
oli mahdollista varata aika, jolloin oma yksikkö sai 
kulkea Tutustu tuttuun -reitin rauhassa läpi. Reittiä 
oli mahdollista kulkea elokuusta lokakuuhun.

Reitillä tutustuttiin Ahveniston luontoon ja his-
toriaan sekä suoritettiin pieniä tehtäviä yhdessä 
oman yksikön työkavereiden kanssa. Viimeisenä 
rastina oli sairaalan läheisyydessä oleva Ahveniston 
kota, jossa syötiin Kahvio Ilonasta noudetut eväät 
sekä lämmiteltiin kodan nuotion lämmössä. 

Henkilöstön työhyvinvoinnin 
ja työkyvyn tukeminen

”Korona-ajan vaikutukset 
näkyvät kiistatta henkilöstön 

työhyvinvoinnissa” 
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Reitin kiersi lähes sata ryhmää ja osallistuneiden 
kesken arvottiin marraskuussa kaksi saunailtaa 
Aulangon luontoliikuntakeskukseen. Arvonnan 
voitot menivät Silmäyksikön ja osasto P2:n henki-
löstöille. Lisäksi sairaalan käytävällä oli jälkikäteen 
mahdollista katsella yksiköiden ottamia kuvia reitin 
varrelta. Kävelyreitin suunnittelusta ja toteutukses-
ta vastasivat Lasten Liikunnan Tuki ry yhdessä hen-
kilöstöpalveluiden ja työsuojelun kanssa. Lasten 
Liikunnan Tuki ry keräsi tapahtumasta palautteita 
Tyhy-reissun onnistumisesta. 

Lainauksia avoimista palautteista:

”Reitti oli monipuolinen ja fyysisesti melko 
raskas. Hyvä, että osa porukasta pystyi reittiä 

lyhentämään. Itse olin kunnoltani ”keskikastia” 
ja jaksoin koko lenkin läpi reippaasti kävellen. 
Rastit matkan varrella antoivat pieniä hengäh-

dystaukoja. Tykkäsin tosi paljon!!! KIITOS!!”

“Tehtävät olivat melko turhia/lapsellisia. En 
kokenut saavani niistä kovinkaan paljoa irti, 
vaan enemmänkin keskustelusta työkaverin 

kanssa matkalla. Reitti oli urheilulliselle hyvä, 
mutta voisin kuvitella että vähemmän liikku-
valle olisi melko rankkaa maastoa. Maisemat 
olivat kauniit ja ulkoilu työpäivän aikana oli 

ihanan virkistävää!”

“Olisin kovasti halunnut osallistua mutta 
työpaikan aivan liiallisen työkuorman vuoksi 

osallistuminen ei ollut mahdollista.”

Sairauspoissaolopäivien määrä on hieman 
noussut aiemmista vuosista. Sairauspoissaolojen 
päivien määrissä on kuitenkin eroja ammattiryh-
mittäin ja tulosalueittain. Hoito- ja lääkärihenki-
löstön poissaolot henkilötyövuotta kohti nousivat, 
kun taas huolto- ja tutkimushenkilöstön poissaolot 
henkilötyövuotta kohti laskivat verrattuna vuoteen 
2020. Kaikilla muilla tulosalueilla poissaolojen 
määrät henkilötyövuotta kohti nousivat verrattuna 
vuoteen 2020 paitsi tukipalvelujen tulosalueel-
la. Koko sairaanhoitopiirin tasolla yli 60 päivää 
kestäviä poissaoloja oli vähemmän kuin vuonna 
2020, vaikka sitä lyhyemmät poissaolot olivatkin 
kasvaneet.

Sairauspoissaolojen yleisimmistä syistä poissa-
olo esimiehen luvalla ja mielenterveyden häiriöt 
sairauslomapäivissä vähentyivät verrattuna vuo-
teen 2020. Vastaavasti muut sairauspoissaolojen 
yleisimmät syyt eli tuki- ja liikuntaelinsairauksien, 
vammojen ja tapaturmien sekä kasvaimien sairaus-
lomapäivät nousivat vuodesta 2020. 

Sirius 

Sirius on tärkeä työkalu lähiesihenkilöiden, henki-
löstöpalveluiden ja työterveyspalveluiden apuna 
henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn huolehti-
misessa eli työkykyjohtamisessa. Järjestelmän tar-
koituksena on parantaa jokaisen henkilöstön jäse-
nen saamaa tukea työkykyyn liittyvissä tilanteissa. 
Siriukseen tiedot tulevat henkilöstötietojärjestel-
mästä ja se tuottaa esihenkilölle herätteen, mikäli 
varhaisen tukemisen toimintamallin mukainen 
hälytysraja ylittyy. Sirius parantaa esihenkilöiden, 
henkilöstöpalveluiden ja työterveyspalveluiden 
välistä viestintää. Siriuksesta saatavia raportteja voi 
hyödyntää työkykyjohtamisessa.

Sirius-koulutuksia ja työpajoja on ollut tarjolla 
edelleen vuoden 2021 aikana. Koulutuksissa ja 
työpajoissa on käyty läpi Siriuksen käyttöä sekä sen 
tarkoitusta esihenkilön tukena arjen työssä. Lisäksi 
esihenkilöille on annettu tarvittaessa yksilöllistä 
tukea ja opastusta Siriuksen käytössä.

Työhyvinvointia taukoliikuntaohjelman avulla

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä on käytössä 
Break Pro –taukoliikuntaohjelma. Sen avulla halu-
taan tukea henkilöstöä huolehtimaan työn riittä-
västä tauottamisesta sekä aktiivisesta liikeharjoitte-
lusta työn ohessa. Sovelluksessa voi itse määritellä 
sopivan välin tauoille ja etätöissä tämä on myös 
hyvä väline muistuttamaan tauoista. Kokemukset 
Break Pro –ohjelmasta ovat olleet positiivisia. 

Terveysperusteisten 
poissaolojen 

kehitys

“Olisin kovasti halunnut osallistua, 
mutta työpaikan aivan liiallisen 

työkuorman vuoksi osallistuminen 
ei ollut mahdollista.”

Vakuutusyhtiöön ilmoitettujen työtapaturmien ja 
ammattitautien määrät kasvoivat vuonna 2021. 
Ammattitautien poikkeuksellisen suureen määrään 
on vaikuttanut korona. Jos todennetaan, että on 
altistunut työssä, niin sairastuminen on katsottu 
ammattitaudiksi. Tarkemmin sairauspoissaolojen 
määriä ammattiryhmittäin, tulosalueittain tai 
kestojakaumittain voi tutkia henkilöstökertomuk-
sen lopun taulukoista kohdasta Terveysperusteiset 
poissaolot.

Sairaanhoitopiirin sisäisesti tehtäviä HaiPro -vaara-
tilanneilmoituksia työtapatumista on tehty 172 kpl 
ja veritapaturmailmoituksia 14 kpl vuonna 2021. 
HaiPro -järjestelmään on tarkoitus raportoida kaikki 
potilaiden tai henkilökunnan turvallisuutta vaaran-
taneet haitta-tapahtumat tai läheltä piti -tapahtu-
mat. HaiPro:n ilmoitusten avulla voimme kehittää 
toimintaamme, että sairaalan toiminta ja ympäristö 
olisivat turvallisia meille kaikille.
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Rekrytointimarkkinointia ajatellen sairaalassa järjestettiin valoku-
vauspäivä, jossa otettiin valokuvia rekrytointiviestinnän käyttöön. 
Kokeilimme yhteistyökumppanin kautta hakijalle helppoa työnha-
kutapaa sekä kehitimme rekrytointiviestintää eri kanavissa. Teimme 
oppilaitosyhteistyötä esimerkiksi viestimällä avoimista työpaikoista 
eri oppilaitoksiin. Useimmat tapahtumat siirrettiin virtuaalisiksi. 
Rekrytointiviestintä on ollut aktiivista Kanta-Hämeen keskussairaalan 
Facebook ja LinkedIn -sivustoilla. Viestintää on kuvailtu lämminhenki-
seksi, inhimilliseksi sekä positiiviseksi.

Sosiaalisen median kanavat olivat merkittävässä roolissa myös 
vuonna 2021.  Maksulliseen markkinointiin oli entistäkin enem-
män tarvetta ja siihen haluttiin myös panostaa. LinkedIn -sivustolla 
seuraajamäärä kasvoi 1382 seuraajasta 1727 seuraajaan, jolloin 
kasvua oli jopa 25%. LinkedIn on rekrytoinnin aktiivisessa käytössä ja 
sen merkitys rekrytointimarkkinoinnin kanavana tulee korostumaan 
tulevina vuosina. Facebookissa sairaanhoitopiirin sivustoa seuraa 16 
049 ihmistä ja tykkääjiä on 14 526. Facebookin kautta on tavoitettu 
paljon oikeanlaista kohderyhmää, joten sen käyttö tulee jatkumaan 
aktiivisena tulevinakin vuosina. 

Rekrytointipalkkio

Yksi merkittävimmistä rekrytointiin vaikuttavista päätöksistä tehtiin 
30.8.2021 kun hallitus päätti ottaa käyttöön 1000 € rekrytointipalkki-
on kokeiluluonteisesti ajalla 1.9.2021-28.2.2022. Rekrytointipalkkio 
koski vakituiseen työsuhteeseen työllistyviä sairaanhoitajia, rönt-
genhoitajia sekä kätilöitä. Lisäksi päätettiin, että sairaanhoitopiirin 
työntekijöille maksetaan 1000 € suosittelupalkkio erillisen ohjeen 
mukaisesti. Rekrytointipalkkioiden maksua koskien laadittiin henki-
löstöpalveluiden toimesta erillinen ohjeistus.

Rekrytointipalkkio nähtiin sairaanhoitopiirin yhtymäjohtoryhmässä ja 
yhteistyötoimikunnassa kokeilemisen arvoisena ratkaisuna. Palkkion 
toivottiin tuovan helpotusta hoitajien hankalaan rekrytointitilantee-
seen sekä turvaavan yksiköiden toimintaa ja hoidon saatavuutta. 
Katsottiin, että mikäli hoitajien saatavuutta voidaan parantaa, niin voi-
daan mahdollisesti välttää toimintojen supistaminen sekä potilaiden 
ohjautuminen muihin hoitopaikkoihin. Vuoden 2021 aikana rekry-
tointipalkkioon osalliseksi pääsi 25 työntekijää ja suosittelupalkkioon 
kuusi työntekijää. Kokeilu on osoittautunut toimivaksi ja sairaanhoi-
topiirin hallitus on päättänyt jatkaa palkkioiden maksua vuoden 2022 
loppuun saakka.

Sairaanhoitopiirin arvoja haluttiin tuoda esille työpaikkailmoituk-
sissa, haastattelutilanteissa, perehdytyksissä sekä koko työsuhteen 
elinkaaressa. Vuonna 2021 työnantajakuvan kehittämistä jatkettiin 
aktiivisesti ja suunnitelmallisesti hyödyntäen erilaisia viestintäkana-
via sekä tuottamalla materiaalia rekrytoinnin tarpeisiin yhteistyössä 
kumppaneiden kanssa. 

Alkuvuodesta 2021 järjestettiin rekrytoiville esihenkilöille rekrytoin-
tikoulutusta työlainsäädäntöön, haastatteluihin ja rekrytointimark-
kinointiin liittyen. Vuoteen mahtui myös uuden Intran käyttöönotto, 
johon luotiin rekrytoinnille ja perehdytykselle omat sivustot. Sivustot 
palvelevat paremmin niin rekrytoivia esihenkilöitä kuin koko talon 
henkilökuntaa.   

Avoimet työpaikat lukuina

Vuonna 2021 sairaanhoitopiirissä oli 323 avointa työpaikkaa, joka on 
edelliseen vuoteen verrattuna 15 % enemmän. Hakemuksia vastaan-
otettiin 1882, joka on 7,5 % vähemmän vuoteen 2020 verrattuna. Si-
säisiä hakuja avattiin 28. Kaikista vuoden 2021 avoimista työpaikoista 
määräaikaisien työsuhteiden osuus oli 103 ja niihin vastaanotettiin 
302 työhakemusta. Määräaikaisten työsuhteiden osuus pysyi lähes 
ennalleen edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2021 laskennalli-
sesti katsottuna yhtä työpaikkaa haki kuusi työnhakijaa, kuin vuonna 
2020 vastaava luku oli 7.

Kuten valtakunnallisestikin, niin myös Kanta-Hämeen keskussairaa-
lassa, COVID-19-pandemia vaikutti avoimien työpaikkojen määrään 
etenkin hoitohenkilöstössä. Muutoksen voi huomata esimerkiksi 
tarkasteltaessa hoitohenkilöstön avoimia työpaikkoja. Niissä nousua 
edelliseen vuoteen verrattuna näkyi 22 %. Vuonna 2021 avoimia työ-
paikkoja oli 170, joista vakituisia työsuhteita oli 127. Vastaavat luvut 
vuodelta 2020 oli 139 avointa työpaikkaa ja näistä vakituisten työ-
paikkojen määrä oli 72. Työhakemuksien määrä pysyi lähes ennallaan 
edelliseen vuoteen verrattuna (+5%). Vuonna 2021 vastaanotimme 
961 työhakemusta. 

Varahenkilöstön määrää nostettiin viidellä uudella vakanssilla, 
varahenkilöstöllä tarkoitetaan sairaalan sisäisiä vakituiseen työsuh-
teeseen palkattuja työntekijöitä, jotka paikkaavat sairaalan omia 
akuutteja sijaistarpeita. 

Muuta

Rekrytoinnissa haluttiin jatkaa työantajakuvan kehittämistä vuoden 
2021 aikana ja etsiä uusia rekrytointitapoja uudessa vallitsevassa 
tilanteessa. Rekrytoinneissa korostui nopeat rekrytointitarpeet ja 
uudenlaisten hakujen avaaminen. Osastotoimintojen ja röntgenhoi-
tajien haastavaan rekrytointitilanteeseen avattiin jatkuva avoin haku 
niille työnhakijoille, jotka ovat kiinnostuneita ainoastaan vakituisista 
työsuhteista. Hakujen kautta palkattiin 10 sairaanhoitajaa ja 1 rönt-
genhoitaja vuonna 2021. Lisäksi rekrytointihaasteita on ollut tiettyjen 
erikoisalojen erikoislääkärien saatavuudessa. Kanta-Hämeen sairaan-
hoitopiirin rekrytointihaasteet eivät kuitenkaan poikkea yleisestä 
valtakunnallisesta tilanteesta. 

Vuoden aikana teimme tiivistä yhteistyötä eri rekrytointipalveluja tar-
joavien yhteistyökumppaneiden kanssa. Yksittäisissä rekrytoinneissa 
päätettiin ottaa rekrytointiprosessiin avuksi suorahakupalveluja tarjo-
ava yritys. Lisäksi tuotimme rekrytointivideoita esimerkiksi röntgeniin, 
sairaalahuoltoon sekä naistentaudit ja synnytykset -yksikköön. 

Valmistelimme työnantajakuvaa kehittävät artikkelit yhteistyökump-
panin kanssa. Artikkeleihin haastateltiin sairaalassa työskenteleviä 
ammattilaisia. Artikkeleita tullaan markkinoimaan sosiaalisessa 
mediassa seuraavan toimintavuoden aikana. Viestintä yksikön tuotta-
massa Kuukauden kasvo -juttusarjassa nostettiin kuukausittain esiin 
Kanta-Hämeen keskussairaalaan työntekijöitä eri ammattiryhmistä. 
Jutut julkaistiin Kanta-Hämeen keskussairaalan sosiaalisen median 
sivustoilla sekä kotisivuilla.
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Joustavuutta 
etätöiden tekemiseen
Koronatilanteen jatkuessa myös etätyön tekeminen on jatkunut 
ja sen vuoksi etätyön tekemistä varten laadittua ohjeistusta on 
kevennetty sekä päivitetty ajantasaisemmaksi. Etätyö perustuu 
vapaaehtoisuuteen ja etätyön tekemisestä sovitaan tarkemmin oman 
esihenkilön kanssa. Lisäksi työtehtävien on oltava sellaisia, että ne 
voidaan vaivatta siirtää tehtäväksi varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. 
Etätyötä on mahdollista tehdä säännöllisesti tai satunnaisesti yksit-
täisinä työpäivinä, sillä etätyöpäivien määrää ei ole rajoitettu. Etätyön 
tekemiseen tarvittavien työvälineiden kuten kannettavan tietokoneen 
ja puhelimen jakelu ja palautus on keskitetty henkilöstöpisteelle.

Etätyö mahdollistaa saman aikaisesti työntekijän ja työnantajan tar-
peiden huomioimisen. Etätyö tuo lisää joustoa yksittäiselle työnteki-
jälle, sen avulla on mahdollista edistää työssä jaksamista sekä työn ja 
yksityiselämän yhteensovittamista. Kuten varsinaisellakin työpaikalla 
on etätöissä huolehdittava omasta työhyvinvoinnista tauottamalla 
työtä ja huolehtimalla hyvästä työergonomiasta.

Etätöitä tekeville on tehty kaksi kyselyä koskien etätyön tekemistä. 
Ensimmäinen kyselyistä toteutettiin työsuojelun toimesta joulu-
kuussa 2020 ja tuloksia esiteltiin yhteistyötoimikunnassa ja työ-
suojelujaostossa keväällä 2021. Kyselyyn vastasi 160 kantislaista ja 
kysymykset keskittyivät yleisesti etätyön tekemiseen liittyviin asioi-
hin. Kyselyssä pääosin kunnossa olevia asioita olivat työympäristö ja 
työturvallisuuteen liittyvät tekijät, työaikaan liittyvät vaikutusmahdol-
lisuudet ja käytännöt sekä työtilan sopivuus. Vastaavasti kehittämistä 
vaativiksi asioiksi nousivat muun muassa työergonomia, työn kuormit-
tavuus, työvälineet ja tekniset asiat sekä työstä palautuminen. 

Toisen kyselyn etätöistä teki opiskelija opinnäytetyönään joulukuussa 
2021. Kyselyn painotuksena olivat työhyvinvointia edistävät tavat 
etätöissä. Kyselyyn vastasi 101 kantislaista, jotka tekevät vähintään 
kerran kuussa etätöitä. Kyselyssä työhyvinvointia edistävinä tekijöitä 
etätöissä koettiin muuan muassa työrauha ja paremmat keskittymis-
mahdollisuudet, esihenkilön luottamus ja arvostus, avoin kommuni-
kointi ja omakustanteiset työvälineet. Kehittämiskohteina nousivat 
esimerkiksi työergonomian parantaminen, yhteisöllisyys ja sen 
kehittäminen etätöissä sekä töiden tauottaminen. Kehittämiskohtei-
den vastaukset jakautuivat, sillä osa vastaajista oli kiinnittänyt näiden 
huolehtimiseen huomiota ja osa vastaavasti ei. Kyselyn mukaan 
kuitenkin työhyvinvointi etätöissä koettiin parempana kuin lähitöissä. 
Opinnäytetyön tuloksia on tarkoitus esitellä tarkemmin kevään 2022 
aikana.

”Koen saavani aikaiseksi paljon ”Koen saavani aikaiseksi paljon 
enemmän etätyössä ollessani, koska enemmän etätyössä ollessani, koska 

keskittyminen työhön on helpompaa.”keskittyminen työhön on helpompaa.”

”Toisinaan tulee pidettyä liian vähän ”Toisinaan tulee pidettyä liian vähän 
taukoja. Myös kommunikointi taukoja. Myös kommunikointi 

työkavereiden kanssa on vähäisempää.”työkavereiden kanssa on vähäisempää.”
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Laadukas ja riittävä perehdytys on edelleen mukana sairaanhoi-
topiirin strategisissa tavoitteissa. Yhtenä keinona perehdytyksen 
laadun parantamiseksi, systematisoimiseksi ja perehtymisen 
helpottamiseksi on käytetty työvälineenä Intro –perehdytysjär-
jestelmää. Edelleen vuoden 2021 aikana uusia yksiköitä on ottanut 
Intron käyttöönsä ja yksiköiden esihenkilöitä sekä perehdytyksestä 
vastaavia on perehdytetty järjestelmän käyttöön.

Henkilöstöpalveluissa on luotu Introon valmiiksi ns. Yleisperehdytys-
pohja, johon on koottu asiat, jotka tulee perehdyttää kaikille uusille 
työntekijöille. Valmiiksi tehty yleisperehdytyspohja systematisoi ja 
varmistaa tasalaatuisemman perehdytyksen. Tämän lisäksi jokainen 
yksikkö voi luoda yleisperehdytyspohjan rinnalle omaa yksikköä kos-
kevan perehdytyspohjan oman yksikkönsä asioista. Intron avulla on 
mahdollista koordinoida perehdytystä alusta loppuun, koska Introssa 
perehdytyksen osa-alueet voidaan aikatauluttaa etukäteen ja jakaa 
perehdytyksen eri osa-alueet tai tehtävät useille perehdyttäville 
henkilöille.

Hoitotyön perehdytystä edistää Hoitotyön perehdytystyöryhmä, 
jossa on mukana osaajia hoitotyöstä ja henkilöstöpalveluista. Intro 
-perehdytysjärjestelmään luotiin valmis mallipohja hyödynnettäväk-
si hoitotyön työntekijöiden perehdytyksessä. Perehdytystyöryhmä 
kehitti myös mentorointimallin tukemaan hoitotyön perehdytystä 
ja uusien työntekijöiden ammatillista kasvua. Mentorointikoulutuk-
set on aloitettu syksyllä 2021 ja niitä on tarkoitus jatkaa edelleen. 
Mentoroinnilla on tarkoitus tukea uutta työntekijää ammattitaidon 
ja ammatti-identiteetin vahvistumisessa, työssäjaksamisen parane-
misessa, työhön ja työyksikköön sitoutumisessa, omien vahvuuksien 
ja osaamistarpeiden tunnistamisessa. Mentoroinnista hyötyvät niin 
mentoroija kuin mentoroitava eli aktori. Mentorointimalli on mahdol-
lista ottaa käyttöön muissakin kuin vain hoitotyön yksiköissä.  

Jatkossa Intro -ohjelmistoa on tarkoitus hyödyntää myös esimerkiksi 
sisäisissä henkilöstösiirroissa, opiskelijoiden perehdytyksessä sekä 
Assi-sairaalaan siirryttäessä. 

INTROA KÄYTTÄNEIDEN KOMMENTTEJA:

”Tämä on ihan paras! 
Ai että, mää niin käytän tätä jatkossakin… :) ”

”Olipa hienoa nähdä Intron kautta, että minulle oli 
luotu yksityiskohtainen perehdytyssuunnitelma ennen 
kuin olin ollut ensimmäistäkään päivää töissä uudessa 

työpaikassani. Todellinen VAU -kokemus!” 

Tavoitteena 
systemaattinen 
ja laadukas perehdytys
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Sairaanhoitopiirin Henkilöstön koulutussuunnitelma 2021 teh-
tiin sairaanhoitopiirin strategian, arvojen sekä toimintayksiköiden 
koulutussuunnitelmien pohjalta. Yksiköiden koulutussuunnitelmat 
tuovat pohjan ja suunnan jokaisen yksikön osaamisen johtamiseen. 
Yksiköiden koulutussuunnitelmat kerättiin sähköisellä lomakkeella ja 
lähes kaikki yksiköt täyttivät oman koulutussuunnitelmansa strategian 
tavoitteen mukaisesti. Osaamisen ylläpitämiseen sekä kehittämiseen 
liittyviä linjauksia ja periaatteita on sisällytetty sairaanhoitopiirin 
koulutusohjeeseen, joka päivitettiin vuonna 2021. 

Täydennyskoulutuksella ja perehdytyksellä vaikutetaan muun muassa 
hoidon laatuun ja asiakkaiden kokemukseen, potilasturvallisuuteen 
sekä jokaisen työntekijän motivaatioon, sitoutumiseen ja työhyvin-
vointiin. Sairaanhoitopiirin strategiassa ja sen tavoitteissa vuosille 
2019–2021 nousivat hyvin esiin osaamisen kehittämisen merkitys 
ja arvostaminen. Jokaisella työntekijällä on oikeus ja velvollisuus 
osaamisensa kehittämiseen sekä sen ylläpitämiseen. 

Täydennyskoulutusta on pyritty tarjoamaan riittävästi ja monimuo-
toisesti sekä vastaamaan myös koronan aiheuttamiin tarpeisiin. 
Koulutuksiin osallistuminen on pyritty mahdollistamaan, mutta vali-
tettavasti korona on edelleen vaikuttanut koulutusten suunnittelu-, 
toteutus- ja osallistumismahdollisuuksiin heikentävästi. Näihin haas-
teisiin on pyritty vastaamaan mahdollisimman nopeasti ja luovasti 
uusia keinoja kokeillen. Tässä onkin onnistuttu sairaanhoitopiirissä 
olosuhteisiin ja resursseihin nähden ripeästi sekä melko hyvin.

Koulutuksia on järjestetty monipuolisesti muun muassa seuraavista 
teemoista:

• esihenkilötyö- ja johtamisosaaminen
• asiakaspalveluosaaminen
• työyhteisö- ja vuorovaikutustaidot sekä työhyvinvointi
• turvallisuus ja potilasturvallisuus
• uuden Assi-sairaalan mukanaan tuomat osaamistarpeet
• erikoisalakohtainen osaaminen (substanssikohtaiset ja yksiköiden 
omat koulutukset)

Vuonna 2021 täydennyskoulutuspäiviä toteutui HRM-järjestelmään 
kirjattuna 6 % enemmän kuin edellisenä vuonna eli 4 063 päivää 
(2020: 3 843 päivää) ja koulutuksiin osallistumiskertoja 11 182 kap-
paletta (2020: 11 648 kpl, muutos - 4 %). Koulutuksia on toteutettu 
sairaanhoitopiirin ja yksiköiden itsensä toteuttamina sekä ulkopuo-
listen organisaatioiden järjestäminä. Strategiaan tavoitteeksi kirjattu 
tavoite, että koulutuspäivien määrä ei laske, toteutui. Toteutuneiden 
koulutuspäivien määrä on kuitenkin edelleen koronapandemiaa 
edeltävää aikaa matalammalla tasolla. Osallistumiskertojen määrä on 
koronan alkua korkeammalla tasolla, koska korona-aikana on hyödyn-
netty osin pakostakin aiempaa enemmän koulutuksia verkossa,SIVU 17
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etänä ja tallenteina, jotka ovat kestoltaan lyhyempiä kuin perinteiset 
lähikoulutukset. Verkko- ja etäkoulutusten etuna on kuitenkin, että ne 
ovat paremmin suuremman joukon saavutettavissa ja joustavammin 
opiskeltavissa. 

Koulutuksia ei ole voitu edelleenkään järjestää paljonkaan yhdessä 
kokoontuen lähikoulutuksina, vaan koulutustilaisuudet on suunniteltu 
tai siirretty etäyhteyksillä pidettäviksi ja verkkokoulutuksia sekä kou-
lutustallenteita on hyödynnetty aiempaa aktiivisemmin. Palautteet 
järjestetyistä koulutuksista ovat olleet positiivisia ja yleisarvosana on 
ollut selkeästi parempi kuin strategian tavoitteena ollut 3,8 (asteikko 
1–5).

Palautteita vuoden 2021 Kantiksessa järjestetyistä koulutuksista:

”Minusta ainakin järjestelyt olivat toimivat ja kouluttaja oli 
hyvä. Hänellä oli hyvin käytännönläheisiä esimerkkejä asioista, 

mikä on aina hyvä, koska ne jäävät mieleen parhaiten.”

”Erittäin hyvä ja ajankohtainen koulutus. Ammattitaitoinen ja 
innostava kouluttaja. Näyttöön perustuvaa tietoa. Tämän 

voisi järjestää uudestaan, jotta saataisiin tietoa 
kollegoille laajemmin.”

”Koulutus oli mielenkiintoinen ja kattava. Kiva kun materiaalit 
oli lähetetty etukäteen. Tykkäsin erityisesti siitä puhelimen 
välityksellä tehtävästä osallistamisesta. Sitä jatkossa lisää 

mikäli mahdollista koulutukseen sisällyttää. 
Kiitos paljon antoisasta päivästä!”

”Tiivis, informatiivinen ja käytännöllinen setti; kouluttajan 
esitystapa ja -rytmi kantoi alusta loppuun.”

Perinteisen täydennyskoulutuksen lisäksi sairaanhoitopiiri tukee 
pidempikestoista oma-ehtoista kouluttautumista myös taloudellisesti 
ja vuoden 2021 aikana tuen piirissä on ollut 22 henkilöä. Kokonaisuu-
dessaan vuonna 2021 koulutusmäärärahaa käytettiin yhteensä 275 
267 euroa, johon ei ole laskettu valtion koulutuskorvausta erikoistu-
vien lääkäreiden koulutuksesta (EVO) 122 587 euroa. Koulutusmää-
rärahaa oli varattuna vuodelle 2021 572 000 euroa. Koronan monet 
vaikutukset ovat todennäköisesti aiheuttaneet koulutusten vähene-
misen lisäksi sen, että kouluttautuminen tapahtui todennäköisesti 
enemmän esimerkiksi oman organisaation hankkimien verkkokou-
lutusten ja etäkoulutusten avulla. Monissa yksiköissä ulkopuolisten 
tuottamia, erikseen maksullisia koulutuksia ei ole ostettu yksikköön 
tai ei ole ollut mahdollista laittaa työntekijöitä ulkopuolisiin koulu-
tuksiin ja siksi monien yksiköiden omiakin koulutusmäärärahoja jäi 
paljon käyttämättä.  

Osaamista 
luodaan 
yhdessä

Osaamista rakennetaan 
ja ylläpidetään Kantiksen 

arvojen mukaisesti:
• yhteistyöllä 

• yhteisellä osaamisen 

kehittämisellä ja jakamisella

• systemaattisella ja riittävällä 

täydennyskoulutuksella

• mahdollistamalla perehdytys sekä 

täydennyskoulutuksiin osallistuminen
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Vuoden 2021 henkilöstöetuja:
• ePassi -flex 150 € / työntekijä (palvelussuhde 
vähintään 6 kk yhdenjaksoisesti) 
• Työsuhdematkalippu 300 € / työntekijä / vuosi (oma-
vastuu 50 %)
• Virkistyspaikka Suviranta
• Ahvenistolla sairaalan tontilla kota retkeilykäytössä
• Holiday Club Villas-huoneistot (50 % alennus), muut 
Holiday Club-kohteet (15 % alennus)
• Kattava työterveyshuolto (Terveystalo)
• Kahvit ja teet yksiköihin tauoille
• Omaehtoisen kouluttautumisen tuki
• Etätyömahdollisuus 
• Maksuton pysäköinti ja edulliset lämpötolppapaikat
• Henkilökuntayhdistysten liikunta- ja kulttuuritarjonta 
(Kehys ja Raami)   
• Henkilöstön kuntosali
• Tenniskenttä
• Golf-osake Tawast Golf
• Pyörävarasto henkilökunnalle
• Pyörien huolto, omatoimisesti tai palveluna
• Pukuhuoneissa pyyhehuolto ja hiustenkuivaimet

Työsuhdematkalippu on ollut käytössä myös vuoden 2021. Työnan-
taja kustantaa ePassi Työmatkaedun kautta työntekijälle korkeintaan 
300 euroa vuodessa henkilökohtaisia paikallisliikenteen ja Matka-
huollon linja-autolippuja sekä junien kausilippuja. Työmatkaedussa 
on 50 % omavastuu ja etu kuuluu vakituisten työntekijöiden lisäksi 
niille määräaikaisille työntekijöille, joiden palvelussuhde kestää yli 
6 kuukautta. Vuonna 2021 etua käytti 106 työntekijää (103 v. 2020) 
ja työnantaja maksoi työmatkaetua yhteensä 15 360,55 euroa (15 
909,15 euroa v. 2020). Koronan takia etätyöskentely on osaltaan 
vaikuttanut työmatkaedun käytön vähenemiseen.  

ePassin Flex -etua voi käyttää liikunta- ja kulttuuripalveluihin sekä 
hyvinvointipalveluihin, joka on otettu mukaan Flex-etuun vuoden 
2021 alusta. ePassille ladataan vuodessa korkeintaan 150 euroa ja 
etu kuuluu yli 6 kuukauden yhtäjaksoisiin työ- tai palvelussuhteisiin. 
Mikäli työ- tai palvelussuhde kestää alle vuoden suhteutetaan saatava 
etu työ- tai palvelussuhteen pituuteen. ePassin Flex -etua käytti 1779 
työntekijää (1554 työntekijää v. 2020). Työnantajan maksu koko vuo-
den osalta oli 241 717,58 euroa (137 741 e v. 2020). 

Holiday Clubin kanssa yhteistyö jatkui edelleen ja henkilöstölle 
tarjottiin 50 % alennus Villas-kohteista sekä 15 % alennus muista 
Holiday Clubin kohteista. Kohdevalikoimaan kuuluvat Caribia Turku, 
Vierumäki, Saimaa, Himos, Katinkulta, Kuusamon Tropiikki, Salla sekä 
Saariselkä. Etu on ollut suosittu ja sitä on hyödynnetty viime vuoden 
aikana paljon, erityisesti viime kesänä aktiivisen kotimaan matkailun 
vuoksi. Vuonna 2021 varauksia on tehty 147 345,00 euron edestä.

Henkilöstöetuudet 
vuonna 2021
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TUNNUSLUKUJA 
JA TAULUKOITA
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Henkilöstömäärä ja henkilötyövuosi Henkilöstön ikärakenne
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Työajan jakautuminen ja poissaolot
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Terveysperusteiset poissaolot
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Sairauspoissaolojen kestojakauma ammattiryhmittäin kalenteripäivinä
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Työterveyshuollon kustannukset
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Eläköityminen Henkilöstökulut
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Tietotilinpäätös 2021

Hallitus 5.4.2022 § 49

Valmistelija: hallintojohtaja Miia Luukko puh. 045 7734 5790

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

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

Erityisesti tietosuoja- ja tietoturvatyössä sekä tiedonhallinnassa on viime 
vuonna näkynyt etätyön ja etävastaanottojen vakiintuminen pysyväksi 
toimintatavaksi, tiedonhallintalain toimeenpanotyö, tietoturvan tason 
kartoitus ja hyvinvointialueen valmisteluun liittyvä tietoaineistojen 
luovutus.

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

Liite (4) Tietotilinpäätös 2021

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 
2021 tietotilinpäätöksen ja toimittaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle ja 
hyvinvointialueen aluehallitukselle. 

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.
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1 Tietotilinpäätöksen tarkoitus

Tämä  on  Kanta-Hämeen  sairaanhoitopiirin  neljäs  tietotilinpäätös. 
Tavoitteena  on,  että  tietotilinpäätös  valmistuu  samaan  aikaan 
kuntayhtymän  tilinpäätöksen  kanssa  vuosittain.  Sairaanhoitopiirin 
tietotilinpäätös  on  julkinen  asiakirja,  jonka  sisällöstä  vastaavat 
tietosuojavastaava,  tietoturvapäällikkö,  hallintojohtaja  ja 
tietohallintojohtaja.

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

Tietotilinpäätöksessä  kartoitetaan  henkilötietojen  käsittelyyn  liittyviä 
kehittämistarpeita  ja  niiden  edellyttämiä  toimenpiteitä.  Tavoitteena  on 
tukea  tietosuojatyön  tekemistä  ja  lisätä  tekemisen  vaikuttavuutta. 
Tietotilinpäätös  toimii  myös  yhtenä  osoitusvelvollisuuden  osoittamisen 
välineenä  sekä  sisäisen  ja  ulkoisen  valvonnan  raporttina. 
Osoitusvelvollisuuteen  kuuluu  mm.  se,  että  sairaanhoitopiirin 
sopimuksissa  ja  alihankinnoissa  on  huomioitu  tietosuoja-,  tietoturva- 
sekä  muut  lakisääteiset  vaatimukset.  Lisäksi  tulee  huomioida 
rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn kohdistuvat riskit sekä huolehtia 
siitä,  että  henkilöstöllä  ja  ulkopuolisilla  henkilötietojen  käsittelijöillä  on 
tarvittava ohjeistus ja osaaminen.

Sairaanhoitopiirin  tulee  rekisterinpitäjänä  seurata,  raportoida  sekä 
valvoa tietosuojaan että tietoturvaan liittyviä asioita ja huolehtia siitä, että 
niitä  koskeva  sääntely  toteutuu  päivittäisessä  toiminnassa. 
Osoitusvelvollisuuteen  kuuluu  sisäänrakennetun  ja  oletusarvoisen 
tietosuojan  vaatimus,  millä  tarkoitetaan  sitä,  että  tietosuojaperiaatteet 
toteutuvat kaikissa käsittelyn ja toimenpiteiden vaiheissa.

Tietotilinpäätöksellä  voidaan  lisätä  luottamusta  siihen,  että 
sairaanhoitopiirissä  noudatetaan  tiedonhallinnan  periaatteita  ja 
käsitellään  henkilötietoja  sen  mukaisesti,  luotettavasti  ja  turvallisesti. 
Hyvin hoidetulla tietosuojatyöllä vaikutetaan organisaation tehokkuuteen 
ja  kilpailukykyyn.  Tietosuojasääntely  koostuu  EU:n  tietosuoja-
asetuksesta,  kansallisesta  tietosuojalaista  sekä erityislainsäädännöstä. 
Suomessa tietosuojavaltuutetun toimisto valvoo tietosuojalainsäädännön 
noudattamista. 

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

Tietoturvallisuus  ja  tietosuoja  ovat  osa  sairaanhoitopiirin 
kokonaisturvallisuutta  ja  riskienhallintaa.  Tietosuojaa  ja  tietoturvaa  on 
kehitetty  vuoden  2021  aikana  yhteistyössä  yksiköiden  kanssa. 
Sairaanhoitopiiri  on  valmistautunut  vuoden  2021  aikana  mm. 
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tiedonhallintalain  vaatimuksiin  lisäämällä  järjestelmiä  ja  sovelluksia 
lokivalvontaan.

Koronapandemian  vuoksi  etätyö  ja  etävastaanotot  ovat  jääneet 
vahvemmin  sairaanhoitopiirin  arkeen.  Sairaanhoitopiiri  on  tunnistanut 
etätyöskentelyyn  liittyviä  tietosuoja-  ja  tietoturvakysymyksiä 
pandemiatilanteen  aikana.  Etätyössä  olevaa  henkilöstöä  eri 
ammattiryhmät huomioiden on ohjeistettu toimimaan tietoturvallisesti.

Sairaanhoitopiiri  noudattaa  tietosuojaperiaatteita  kaikessa 
henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojaperiaatteet ovat:
 lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
 käyttötarkoitussidonnaisuus
 tietojen minimointi
 täsmällisyys
 säilytyksen rajoittaminen
 eheys ja luottamuksellisuus

Tässä  dokumentissa  kuvataan,  miten  em.  periaatteet  toteutuvat 
sairaanhoitopiirin toiminnassa. 

2 Tietosuojan ja tietoturvallisuuden toteuttaminen

2.1 Tietoturvapolitiikka

Sairaanhoitopiirillä  on  tietoturvapolitiikka,  joka  luo  organisaatiolle 
ohjaavat  käsitteet  ja  tavoitteet,  joiden  kautta  tietoturvatyö  toteutuu. 
Tietoturva-  ja  tietosuojaperiaatteet  kuvaavat  sairaanhoitopiirin 
tietoturvan-  ja  tietosuojan  periaatteita  perustuen  tietoturvapolitiikkaan. 
Tietoturvapolitiikka  on  julkinen  asiakirja  ja  se  löytyy  sairaanhoitopiirin 
verkkosivuilta.

Tietoturvallisuuden organisoituminen on määritelty tietoturvapolitiikassa. 
Sen  mukaan  sairaanhoitopiirin  hallitus  vastaa  kuntayhtymän 
riskienhallinnan  järjestämisestä,  ohjaa  tietoturvallisuutta  ja  valvoo  sen 
toteutumista  kuntayhtymässä.  Sairaanhoitopiirin  johtoryhmä  varmistaa 
tietoturvapolitiikan  ja  siihen  liittyvien  periaatteiden  toimeenpanon 
organisaatiossa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä toimii mm. tietosuojatyön 
ohjausryhmänä, seuraa tietosuojatyön etenemistä, määrittää tarkemmat 
vastuut,  käsittelee  tietoturvapolitiikkaan  ja  siihen  liittyviin  periaatteisiin 
sekä  ohjeisiin  tehtävät  muutokset  ja  huolehtii  tietoturvatyön 
resursoinnista.

Sairaanhoitopiirin kokonaisturvallisuus on jaettu neljän keskeisen roolin 
vastuulle.  Kokonaisturvallisuudesta  ja  sen  kehittämisestä  vastaa 
turvallisuuspäällikkö,  tietosuojan  ohjauksesta,  valvonnasta  ja 
neuvonnasta  vastaa  tietosuojavastaava,  tietoturvan  kehittämisestä 
vastaa  tietoturvapäällikkö  sekä  potilasturvallisuutta  koordinoi 
potilasturvallisuuskoordinaattori.  Nämä  neljä  roolia  ovat  keskeisessä 
asemassa  sairaanhoitopiirin  kokonaisturvallisuuden,  tietosuojan  ja 
tietoturvan kehittämisessä. 

Tietoturvapäällikön  ja  tietosuojavastaavan  tukena  toimii  tietosuoja-  ja 
tietoturvaryhmä,  jossa  on  edustajat  eri  tukipalveluista  sekä  kliinisiltä 
tulosalueilta.  Henkilöstölle  järjestetään  vuosittain  koulutuksia 
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tietosuojasta  ja  tietoturvasta  ammattiryhmien  tarpeen  mukaisesti. 
Sairaanhoitopiirissä  on  vuosien  ajan  ollut  käytössä  tietoturvan  ja 
tietosuojan  verkkokoulutus,  jonka suorittaminen vuosittain  on jokaisen 
työntekijän  velvollisuus.  Tietosuojavastaava  ja  tietoturvapäällikkö  ovat 
järjestäneet yksikkökohtaisia tietoturvatreffejä ja muita tapaamisia sekä 
osallistuvat mm. uudelle henkilöstölle järjestettäviin tulokasinfoihin.

Sairaanhoitopiirissä on laadittu sisäiseen käyttöön tietosuoja-asetuksen 
artiklan  30  mukainen  seloste  käsittelytoimista  sekä sen lisäksi  ohjeet 
henkilötietojen  käsittelystä  ja  rekisteröityjen  oikeuksista  on  julkaistu 
sairaanhoitopiirin  verkkosivuilla  (khshp.fi  >  hallinto  >  tietosuoja). 
Verkkosivuilla ylläpidetään myös ajantasaista kuvausta sairaanhoitopiirin 
hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekistereistä (khshp.fi > hallinto > 
asiakirjajulkisuuskuvaus).  Näiden  avulla  asiakkaiden  on  helpompi 
kohdistaa sairaanhoitopiirille tieto- ja tarkastuspyyntöjä.

Tietoturvapolitiikkaa sekä tietoturva- ja tietosuojaperiaatteita täydentävät 
tietosuoja-  ja  tietoturva-ohjeet,  intranetin  tietosuojan  ja  tietoturvan 
sivusto  sekä  koulutusaineistot.  Henkilökunta  sitoutuu  salassapitoon 
työsopimuksessaan työsuhteen ajan ja myös sen päättymisen jälkeen.

2.2 Henkilötietojen tekniset ja organisatoriset suojauskeinot 

Henkilötietojen  käsittelyssä  käytettävien  tietojärjestelmien  hallinnassa 
noudatetaan  sairaanhoitopiirin  tietoturvaohjeita.  Henkilöstöpalvelut 
vastaa  tietojärjestelmien  käyttöoikeuksien  valvonnasta  ja 
tietotekniikkapalvelut  käyttöoikeuksien  hallinnan  teknisestä 
toteutuksesta.  Tietojärjestelmien  käyttöoikeudet  on  rajattu  siten,  että 
kullakin käyttäjällä on pääsy vain työtehtävissään tarvitsemiinsa tietoihin. 
Käytönvalvontaa  toteutetaan  eri  tietojärjestelmissä  olevilla  lokeilla. 
Sairaanhoitopiirissä  otettiin  käyttöön  keskitetty  SIEM-järjestelmä,  joka 
mahdollistaa  lokien  kokoamisen  keskitettyyn  järjestelmään  ja  niiden 
suojaamisen  muutoksilta  sekä  erilaiset  säilytysajat  eri  lokitiedoille  ja 
ajantasaisen näkymän tietoturvan tilanteeseen.

Käytössä olevista tietojärjestelmistä ylläpidetään IT-järjestelmäluetteloa. 
Kriittisiksi  luokitelluista  järjestelmistä  on  tehty  jatkuvuussuunnitelmat. 
Teknisesti  tietojärjestelmät  ja  niiden  käyttöliittymät  on  suojattu  mm. 
palomuurilla,  salattujen  yhteyksien  käyttämisellä  ja  järjestelmien 
koventamisella. Järjestelmien tietoturvallisuutta valvotaan säännöllisellä 
haavoittuvuuksien tunnistuksella. Järjestelmien tietojen varmuuskopiointi 
tapahtuu säännöllisesti kahden eri palvelutasosopimuksen mukaisesti.

Järjestelmien  etäkäyttö  ja  etähallinta  tapahtuu  salattujen  yhteyksien 
kautta.  Osaa  tietojärjestelmistä  voi  etäkäyttää  vain  sairaanhoitopiirin 
hallinnoimalla  työasemalla  VPN-yhteyden  kautta.  Järjestelmien 
etähallinnassa  vaaditaan  admin-tason  käyttäjätunnusten  käyttöä  ja 
näiden  yhteyksien  valvontaa,  hallintaa  ja  tarkoituksenmukaisuutta  on 
määritelty  ja  tarkennettu  lokienhallintajärjestelmän  pilotoinnin 
yhteydessä. 

Kannettavilla tietokoneilla olevat tiedot suojataan kovalevyn salauksella. 
Kovalevyn salausta suositellaan käytettävän myös pöytäkoneissa aina, 
jos siinä käsitellään korkean suojaustason aineistoa. Myös siirrettävien 
muistilaitteiden (muistitikut, kovalevyt) salaaminen on ohjeistettu.
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Tietotekniikkapalvelut  vastaa työasemien,  mobiililaitteiden,  palvelimien, 
verkkolaitteiden ja muiden järjestelmien hankinnasta, käyttöönotosta ja 
ylläpidosta.  ICT-infrapalvelut  tuottaa  2M-IT  Oy  sairaalan  fyysisissä 
palvelintiloissa.  ICT-palveluissa  tuotettavien  henkilötietoja  sisältävien 
järjestelmien  ja  tietokantojen  tietosuoja  ja  tietoturvan  tekniset 
järjestelmät  on  käyty  läpi  palveluntuottajan  kanssa.   Sovellus-  ja 
järjestelmähankinnat  hoidetaan  yhteistyössä  sovellusta  käyttävän 
yksikön, hankintapalveluiden sekä tietotekniikkapalveluiden kesken.

Tietojenkalastelu-  ja  huijausviestejä  esiintyy  edelleen,  mikä  ilmenee 
kausittaisena.  Tietoja  kalastellaan  niin  sähköpostiviestien  kuin 
puhelimitse.  Paras  tapa  niiltä  suojautumiseen  on  terve  harkinta, 
varovaisuus ja huijausviestin tunnistamisen opetteleminen. Kesällä 2021 
intrassa  julkaistiin  tietoiskunomainen  ohje  kalasteluansojen 
välttämiseksi.  Koulutuksissa  on  perehdytetty  henkilöstöä  kalastelu-  ja 
huijausviestien  tunnistamiseen  ja  informoitu  henkilökuntaa  intran 
infopalstalla  ja  kuukausitiedotteilla  aktiivisista  kalastelu-  ja 
huijausviesteistä. 

2.3 Riskienhallinta ja tietoturvapoikkeamien käsittely

Tietosuojan vaikutustenarviointi tehdään aina otettaessa käyttöön uutta 
teknologiaa,  käsiteltäessä  laajamittaisesti  erityisiä  henkilötietoryhmiä 
(EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 9 ja 10) koskevia henkilötietoja 
sekä  muissa  valvontaviranomaisen  ohjeistamissa  tilanteissa. 
Tiedonhallintalain mukaisissa muutostilanteissa tehdään tiedonhallinnan 
muutosvaikutusten arviointi. Projektienhallinnan kehittämisellä on pyritty 
osaltaan  vakioimaan  toimintatapoja  ja  varmistamaan,  että  arvioinnit 
tehdään oikeissa tilanteissa. 

Organisaation tietoturvan tasoa on kartoitettu syksyllä 2021 toteutetussa 
selvityksessä.  Toimenpideohjelma  tehtyjen  havaintojen  pohjalta 
käynnistetään vuonna 2022. 

Tietoturvapoikkeamiin  varautumisessa  noudatetaan  ohjetta 
henkilötietojen  tietoturvaloukkauksen  ilmoittamiseksi.  Kaikki 
tietoturvapoikkeamat kirjataan järjestelmään. 

Vuonna  2021  saatiin  yli  174  tietoturvaan  liittyvää  ilmoitusta,  joka  on 
suunnilleen  samaa  luokkaa  kuin  edellisenä  vuonna.  Lukumääräisesti 
suurin ryhmä oli potilastietojärjestelmään liittyvät ilmoitukset. 

Tapahtumaolosuhteet ja muut tapahtuman syntyyn myötävaikuttavat tekijät
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3 Tiedonhallinta, tietovarannot ja tietovirrat

Tiedonhallinnan tarkoituksena on selventää sitä,  miten tietoa hallitaan 
sen  koko  elinkaaren  ajan,  tiedon  vireille  tulosta  hävittämiseen  tai 
arkistointiin  saakka.  Lisäksi  kuvaukset  toteuttavat  julkisuusperiaatetta 
sekä  toimivat  omien  tietojen  pyyntöön  liittyvinä  apuvälineinä. 
Tiedonohjaussuunnitelmalla  todennetaan,  että  tietojen  säilytysajat  on 
määritelty  asianmukaisesti  ja  että  niiden  hävittäminen  on 
suunnitelmallista.  Kuntayhtymällä  on  rekisterinpitäjänä  olemassa 
ohjeistus  ja  sopimukset  niihin  tilanteisiin,  joissa  ulkopuolinen 
palveluntuottaja hoitaa toimeksiannostamme tietovarantoja. 

Sairaanhoitopiirin pääprosessit  sekä niissä käytettävät tietovarannot ja 
tietojärjestelmät  on  kuvattu  arkkitehtuurityökalussa  tiedonhallintalain 
vaatimassa  laajuudessa.  Arkkitehtuurityökalusta  saatavilla  raporteilla 
kuvataan  sairaanhoitopiirin  tiedonhallintamalli  edellä  kuvattujen 
elementtien välisin yhteyksin.  Tiedonhallintamalli auttaa hahmottamaan 
ja  hallitsemaan  tiedon  elinkaarta  sekä  siten  tunnistamaan  ja 
hallitsemaan myös uusien digitaalisten palvelujen käyttämiseen liittyviä 
riskejä.  Malli  muodostaa  osan  siitä  informaatiopohjasta,  jolla 
tiedonhallintayksikkö suunnittelee toimintaansa kohdistuvia muutoksia.

Kuntayhtymän ulkoisilla verkkosivuilla on julkisesti kuvattuna käytettävät 
tietovarannot ja asiarekisterit. 

Tiedonhallintalain mukaisesti  sairaanhoitopiirissä on lisätty asiakkaiden 
sähköisen  asioinnin  mahdollisuuksia  potilashallinnollisissa  asioissa  ja 
laajennettu  eri  viranomaisten  välistä  tiedonsiirtoa  ja  tietoaineistojen 
katseluyhteyksiä  Suomi-fi-valtuuksin  (mm.  Kela,  Verohallinto,  Keva, 
TEM,  oikeuslaitos).  Sairaanhoitopiirillä  on  valmiudet  vastaanottaa  ja 
hyödyntää  toisen  viranomaisen  tarjoamaa  teknistä  rajapintaa  tai 
katseluyhteyttä.  Valmiuden  tarkoituksena  on  edistää  asiakkaiden, 
yhteistyökumppaneiden ja viranomaisten tiedonsaantia.

4 Hyvinvointialueen valmistelusta tiedonhallinnan, tietosuojan ja tietoturvan 
näkökulmasta

Suunniteltaessa  tiedonhallintamallin  sisältöön  vaikuttavia  olennaisia 
hallinnollisia  uudistuksia  ja  tietojärjestelmien  käyttöönottoa 
tiedonhallintayksikössä  on  arvioitava  näihin  kohdistuvat  muutokset  ja 
niiden  vaikutukset  suhteessa  tiedonhallinnan  vastuisiin, 
tietoturvallisuusvaatimuksiin  ja  -toimenpiteisiin,  tietoaineistojen 
muodostamista ja luovutustapaa koskeviin vaatimuksiin, asianhallinnan 
ja  palvelujen  tiedonhallinnan  vaatimuksiin  sekä  muualla  laissa 
säädettyihin  asiakirjojen  julkisuuteen,  salassapitoon,  suojaan  ja 
tiedonsaantioikeuksiin.  Tiedonhallintayksikön  on  tiedonhallinnan 
muutosten  arvioinnissaan  otettava  huomioon  tietovarantojen 
yhteentoimivuus  sekä  niiden  hyödynnettävyys  tietoaineistoja 
muodostettaessa  ja  käytettäessä.  Arvioinnin  perusteella 
tiedonhallintayksikön  on  ryhdyttävä  tarpeellisiin  toimenpiteisiin 
tiedonhallintamallin muuttamiseksi ja muutosten toimeenpanemiseksi. 
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Sote-uudistuksen  toimeenpano  sisältää  mittavan  tiedonhallinnan 
muutoksen. Sen onnistumisen varmistamiseksi ja siihen liittyvin riskien 
hallitsemiseksi  valmistelussa  on  tärkeää  huomioida  tiedonhallinnan 
muutosvaikutusten  arvioinnin  periaatteet.  Kanta-Hämeessä  valmistelu 
on  ollut  toistaiseksi  tietojärjestelmäkeskeistä,  eikä  tiedonhallinnan 
kokonaisuuden  näkökulmaa  vuoden  2021  aikana  saatu  nostettua 
valmistelussa riittävästi tietoisuuteen. 

Hyvinvointialueen  valmistelutoimistolle  on  tietopyyntöjen  pohjalta 
luovutettu  valmistelua  varten tietoja  sairaanhoitopiirin  tietovarannoista 
syksyn  2021  aikana.  Sairaanhoitopiiri  on  kiinnittänyt  tietosuojan  ja 
tietoturvan näkökulmasta huomiota erityisesti henkilöstön massatietojen 
luovuttamisen tapoihin ja välineisiin, kun laajamittaisia tietovarantoja on 
siirretty  poikkeuksellisesti  tietoturvallisten  ja  lokitettujen  järjestelmien 
ulkopuolelle. 

Hyvinvointialueen  tietopyyntöjen  osalta  sairaanhoitopiiri  on  toistuvasti 
kiinnittänyt  valmistelutoimiston  huomiota  asianhallintaan  ja  pyytänyt 
tietopyynnöt  kirjaamon  kautta,  jolloin  tietovarantojen  lainmukainen 
hallinta  on  myös  muutostilanteessa  mahdollista.  Tietovarantojen 
luovutuksista  päättävät  sairaanhoitopiirin  määrittelemät 
vastuuviranhaltijat,  jotka  vastaavat  siitä,  että  luovutettavat  tiedot  ovat 
oikeita, ajantasaisia ja pyyntöihin nähden tarpeellisia.

5 Lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tietosuojasääntely  koostuu  suoraan  sovellettavasta  EU:n  yleisestä 
tietosuoja-asetuksesta  (lyhenne  GDPR)  ja  asetusta  täydentävästä 
kansallisesta  tietosuojalaista.  Tämän  lisäksi  on  toimialakohtaista 
erityislainsäädäntöä.  GDPR:n  keskeiset  vaikutukset  sairaanhoitopiirin 
toiminnassa  ovat  muun  muassa  rekisterinpitäjän  ja  henkilötietojen 
käsittelijöiden vastuiden ja velvollisuuksien lisääntymisessä. 

Nämä  vastuut  ja  velvollisuudet  on  huomioitu  mm.  sopimuksissa, 
hankinnoissa  ja  rekisteröityjen  oikeuksien  huomioinnissa. 
Sairaanhoitopiirillä  on  velvollisuus  osoittaa,  että  noudattavan 
tietosuojasääntelyä.  Tämä  osoitetaan  erilaisina  dokumentteina,  kuten 
tietoturvapolitiikkana,  ja  mm. siinä,  että  sairaanhoitopiiri  on nimittänyt 
tietosuojavastaavan. 

Henkilötietojen käsittelyyn vaikuttava keskeinen lainsäädäntö:

 EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU2016/679)

 Tietosuojalaki (1050/2018)

 Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

 Erikoissairaanhoitolaki (1062/1989)

 Mielenterveyslaki (1116/1990)

 Kansanterveyslaki (66/1972)

 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (159/2009)

 Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007)
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 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)

 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992)

 Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999)

 Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)

 Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä 552/2019)

 Potilasvahinkolaki (585/1986)

 Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)

 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (784/2021)

 Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)

 Arkistolaki (831/1994)

 Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019)

 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)

 Kirjanpitolaki (1336/1997)

 Työsopimuslaki (55/2001)

 Työturvallisuuslaki (738/2002)

6 Rekisteröidyn oikeuksien toteutuminen

Rekisteröityjä informoidaan henkilötietojen käsittelystä sairaanhoitopiirin 
verkkosivuilla rekisteröidyn oikeudet -osiossa sekä tietosuojaselosteilla, 
joiden ajantasaisuutta seurataan säännöllisesti.  Tietosuojaselosteet  on 
koottu  tehtäväkokonaisuuksittain  sekä  pyritty  esittämään  tiiviisti  ja 
helposti ymmärrettävässä muodossa. Rekisteröidyn oikeudet –sivulla on 
tietoa oikeuksista ja siitä, miten oikeuksia voi käyttää. 

Rekisteröity  voi  käyttää  oikeuksiaan  toimittamalla  kirjallisen  pyynnön 
kirjaamolle.  Pyynnöt  ohjataan  kirjaamolta  eteenpäin  esimerkiksi 
tietosuojavastaavalle  tai  potilasarkistolle.  Pyyntöihin  vastataan 
pääsääntöisesti  kirjallisesti  lain  mukaisessa  määräajassa  ja  pyynnön 
käsittely arkistoidaan.

Tietoturvaloukkauksista  ilmoitus  tehdään  sairaanhoitopiirin 
ilmoitusjärjestelmään.  Tietoturvaloukkauksen  ilmoittamisen  jälkeen 
tietosuojavastaava  arvioi  loukkaukseen  liittyvän  riskin  ja  tarvittaessa 
tarkastelee riskiä yhdessä henkilötiedon käsittelystä vastaavan henkilön 
kanssa.
 
Tietoturvaloukkaukseen  liittyvien  riskien  arviointi  tehdään  niiden 
henkilöiden  näkökulmasta,  joiden  henkilötiedot  ovat  loukkauksen 
kohteena.

Riskiarvioinnissa huomioon otettavia seikkoja:
 Tietoturvarikkomuksen tyyppi
 Tapauksen henkilötietojen luonne, arkaluonteisuus ja määrä
 Henkilöiden tunnistamisen helppous
 Seurausten vakavuus
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Käytettävissä  olevien  tietojen  perusteella  arvioidaan,  minkä  tasoinen 
riski  tietoturvaloukkauksesta  aiheutuu  sen  kohteena  oleville. 
Tietoturvaloukkaus  ja  siihen  liittyvä  riskien  arviointi  dokumentoidaan. 
Riskit jaetaan kolmeen osaan: korkea riski, riski ja ei aiheuta riskiä. 

Sairaanhoitopiirin  sisäisen  ilmoituksen  tekemisen  lisäksi 
tietoturvaloukkauksesta  ilmoitetaan  valvontaviranomaiselle  eli 
tietosuojavaltuutetun  toimistoon,  jos  riskiarvioinnissa  ilmenee,  että 
loukkauksesta voi aiheutua riski luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja 
vapauksille.  Tietosuojavastaava  koordinoi  tietosuojavaltuutetun 
toimistoon tehtävää ilmoitusta. 

Jos riskien arvioinnissa ilmenee, että loukkaus aiheuttaa todennäköisesti 
korkean  riskin  rekisteröityjen  oikeuksille  ja  vapauksille, 
tietoturvaloukkauksesta  ilmoitetaan  kirjallisesti  ilman  aiheetonta 
viivytystä lisäksi niille henkilöille, joita tietoturvaloukkaus koskee.  

Tietyistä vakavista tietoturvapoikkeamista saattaa olla tarpeen ilmoittaa 
myös  muille  viranomaisille.  Näistä  esimerkkejä  ovat  haittaohjelmien, 
tietojenkalastelun  ja  huijausviestien  aiheuttamat  vahingot  sekä 
verkkohyökkäykset,  kuten  palvelunestohyökkäys  ja  tietomurto.  Näitä 
ilmoituksia  koordinoi  tietoturvapäällikkö  ja  ne  arvioidaan 
tapauskohtaisesti.

Kun kysymyksessä on tapaus,  josta aiheutuu esimerkiksi  taloudellista 
vahinkoa tai se täyttää rikoksen tunnusmerkit, saattaa olla tarpeen tehdä 
rikosilmoitus. Päätöksen mahdollisen rikosilmoituksen tekemisestä tekee 
sairaanhoitopiirin turvallisuuspäällikkö yhdessä hallintojohtajan kanssa.

7 Arviointi, kehittäminen ja tiedon hyödyntäminen 

Tietosuojan ja tietoturvan osalta kehitettiin vuonna 2021 muun muassa 
seuraavia asioita 

 Auditointi (sisäinen ja ulkoinen)
 Sisäinen lääkintälaitteiden turvatarkistus
 Ulkoinen tietoturvakartoitus sisäverkkoon ja M365-palveluun 

sekä  kybertilanteen  kartoituksessa 
Kyberturvallisuuskeskuksen  kyberturvallisuuden  arviointi-  ja 
kehittämistyökalun käyttö.  Kybermittari  kertoo organisaation 
saavutetun  kypsyystason ja  esittää  seuraavalle  tasolle 
vaadittavat kehitysalueet.

 Tiedonhallintalain vaatimukset
 lisätty seurantajärjestelmään ohjelmia lokivalvonnan vuoksi

 SIEM (keskitetty tietoturvan valvontajärjestelmä) valmistui 
 Sisäinen tiedottaminen (henkilöstö)

 Ajankohtaista  tietosuoja-  ja  tietoturva-asiaa  -tiedotteita 
julkaistaan noin kerran kuukaudessa intrassa.

 Tietosuojan ja tietoturvan sivut ovat uudistettu uuden intran 
myötä.  Ohjeet,  määräykset  ja  muu  tietosuojaan  ja 
tietoturvaan  liittyvä  tieto  on  koottu  yhteen  paikkaan  ja 
löydettävissä. 

 Henkilöstön koulutus 
 Tietosuojan  ja  tietoturvan  verkkokoulutus  oli  henkilöstön 

suoritettava vuoden 2021 aikana.
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 Erilaisia  koulutuksia  sekä  tapaamisia  on  järjestetty  eri 
ammattiryhmien tarpeen ja halukkuuden mukaan.

 Tietosuoja-   ja  tietoturvaohjeiden  valmistelu,  päivittäminen  ja 
jalkautus

 Päivitettäviä  ja  uusia  ohjeita  oli  mm.  Henkilötietojen 
tietoturvaloukkaus  ohjeistus,  Ohje  omien  potilastietojen 
katseluun, Kirjaamisohje potilastietoihin ilman hoitosuhdetta, 
Lokivalvonnan  prosessi  sekä ohje  tietojen  luovutuksesta  ja 
käsittelystä

Vuoden 2022 tunnistettuja kehittämiskohteita:

 Varautuminen ja toipuminen
 Strategian päivitys siirtyi vuodelle 2022
 Tietoturvan kehittämisen tiekartta ja toimenpiteet

 Omavalvonta
 Tietoturvan ja tietosuojan omavalvontasuunnitelman päivitys 

uuden asiakastietolain mukaiseksi tietoturvasuunnitelmaksi
 Otetaan  käyttöön  AvainLog-versiopäivitys  Logmonitorista. 

Jatkossa  tekoäly  tunnistaa  poikkeamia 
satunnaisotanvalvonnasta.  Aiemmin  poikkeamat  poimittu 
manuaalisesti.

 Hyvinvointialueen valmistelu
 Palvelujen  järjestämisvastuun  siirto  hyvinvointialueelle 

tunnistettava  ja  toteutettava  tiedonhallinnan 
muutosprosessina

 Terveydenhuollon  tietosuoja-  ja  tietoturvatyön  roolin 
selkeyttäminen hyvinvointialueen valmistelussa

8 Seuranta ja mittarit

Tietosuojan  ja  tietoturvan  tilaa  sairaanhoitopiirissä  vuonna  2021 
voidaan  kuvata  oheisin  mittarein.  Osa  mittaristosta  palvelee 
sairaanhoitopiirin  omaa  tarvetta  ja  osa  mittareita  ovat  sellaisia,  joita 
raportoidaan muualla. 

TUNNUSLUKU MITTARI 2021 2020

TIETOHALLINTO

Työasemat lkm 1703 1750

Käyttäjien (AD-tunnuksia) lkm 2250 2300

Käyttötukipyynnöt lkm 10 000 13500

Matkapuhelimia lkm 651 530

Kannettavat tietokoneet lkm 856 750

IT-palvelut, tietohallinto htv 18 18

IT-ulkoiset sopimuskumppanit lkm 50 50

Tietosuoja-tietoturva henkilöstö (Turvallisuusyksikkö) htv 2 2

Tietojärjestelmien kehittämisbudjetti euroa 2,5milj 600 000 € 
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versiopäivitykset.

Ei erillistä 

kehittämistä.

RISKIEN ARVIOINTI, TARKASTUKSET JA ILMOITUKSET

Tehdyt vaikutustenarvioinnit lkm 11 15

Tehdyt ennakkokuulemiset lkm 0 0

Tehdyt turvallisuusselvitykset lkm 0 0

Tehdyt auditoinnit, sisäiset lkm 1 0

Tehdyt auditoinnit, ulkoiset lkm 1 1

Tehdyt Ilmoitukset Valviralle lkm 0 1

TIETOVARANNOT

Kokonaisarkkitehtuurikuvaus valmiusaste % 30

Prosessikuvaukset valmiusaste % 25

Tiedonohjaussuunnitelmat valmiusaste % 50

Tietovirtojen kuvaukset valmiusaste % 10

Tietovarannot lkm 5 5

Tietojärjestelmät lkm 142 111 

Pilvipalvelut lkm 16

Rajapinnat lkm 32

Katseluyhteydet lkm 5

Sähköisen asioinnin kanavat lkm 1

Avattua dataa lkm 2

OSAAMINEN JA OHJEISTUS

Henkilöstön verkkokoulutukset % Navisec-suoritukset

Koulutukset kpl 15 22

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tietosuojaselosteet ja muu informointi valmiusaste % Päivitetty

Henkilötietojen tietoturvaloukkaukset lkm 16 36

Henkilötietojen tietoturvaloukkaukset ilmoitukset TSV lkm 8 22

Henkilötietojen tietoturvaloukkaukset ilmoitukset 

rekisteröidyille

lkm 52 67

Henkilötietojen tietoturvaloukkausharjoitukset lkm 0 1

Tehdyt tarkastuspyynnöt lkm 380 324

Tehdyt poisto- ja korjauspyynnöt lkm 73 47

Käyttö- ja luovutuslokipyynnöt lkm 47 46

Esille tulleet tietosuojarikkomukset lkm 0 0

Epäillyt tietosuojarikkomukset lkm 0 0
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Palveluestohyökkäykset lkm 0 0

Virushavainnot lkm 0 1
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Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän poistojen 
perusteet

Hallitus 5.4.2022 § 51

Valmistelija: talous ja tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäki 040 485 9098

Sairaanhoitopiirin valtuusto käsitteli kokouksessaan 14.12.2021 (§ 57) 
sairaanhoitopiirin poistojen perusteita. Valtuusto päätti palauttaa asian 
uudelleen valmisteluun, kunnes hallintosääntöä on muutettu siten, että 
poistosuunnitelmasta päättäminen kuuluu valtuustolle

Valtuuston 14.12.2021 tekemän päätöksen perusteella hallitus päätti 
kokouksessaan 25.1.2022 (14 §) muuttaa hallintosääntöä sen 5 §:ään 
tehtävällä lisäyksellä. Hallintosääntöön lisättiin maininta siitä, että 
valtuustolla on oikeus pidättää hallituksen toimivaltaan hallintosäännöllä 
annettu asia yksittäistapauksessa ratkaistavakseen. 

Tällöin valtuusto voi päättää pidättää rakennusten poistoja koskevan 
suunnitelman päätettäväkseen. Näin valtuuston ei tarvitse jatkossakaan 
päättää kaikkien taseeseen aktivoitujen omaisuuserien 
poistosuunnitelmasta, kun kiinnostus tässä tilanteessa kohdistuu 
nimenomaan rakennusten poistoihin. Tämä ratkaisu noudatteli myös 
yleisiä periaatteita, joiden mukaan valtuusto päättää perusteista ja 
hallitus niiden puitteissa yksityiskohtaisista suunnitelmista ja 
toimenpiteistä.

Asian uudelleen valmistelussa on samalla päivitetty suunnitelmassa 
olevat viittaukset kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeisiin 
vastaamaan uusimpia kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeita. 
Päivitetty suunnitelma on liitteenä.

Liite (5) Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän poistojen 
perusteet (päivitetty)
Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman 
mukaisista poistoista, 20.11.2016

                
Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että 
se hyväksyy kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaisen 
suunnitelman poistojen perusteista käyttöönotettavaksi tilikaudesta 
2022 alkaen.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 3.5.2022 § 18

Liite (6) Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän poistojen 
perusteet (päivitetty)

18. §

Valtuusto Kokouspäivä

03.05.2022

Esityslista

Sivu

 222



Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman 
mukaisista poistoista, 20.11.2016

                
Hallitus: Valtuusto hyväksyy kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 
yleisohjeen mukaisen suunnitelman poistojen perusteista 
käyttöönotettavaksi tilikaudesta 2022 alkaen.

Päätös: 

Valtuusto Kokouspäivä

03.05.2022

Esityslista

Sivu

 223



Hallitus 5.4.2022

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymän poistojen perusteet
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Kunnan kirjanpidossa noudatetaan soveltuvien osin kirjanpitolakia. Kirjanpitolain 
säännösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. 
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut 22.11.2016 yleisohjeen kunnan ja 
kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. Tämä ohje korvaa aikaisemman 
15.11.2011 annetun ohjeen, joka tuli 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 erillisellä päätöksellä. 
Poistosuunnitelman hyväksyy hallintosäännön mukaan hallitus lukuun ottamatta 
rakennuksista ja kiinteistöistä tehtäviä poistoja, jotka valtuuston 22.2.2022 § 7 
tekemän päätöksen mukaisesti hyväksyy valtuusto.

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 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
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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 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 merkittävimpien 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.
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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. 

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 (13.9.2016) mukaista 
pysyvien vastaavien hyödykkeiden ryhmittelyä. 
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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 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 (22.6.2021) 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 (13.9.2016) mukaisen pysyvien vastaavien 
hyödykkeiden ryhmittelyn mukaisesti.
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Suunnitelman mukaiset poistot tehdään ennalta laaditun suunnitelman mukaan 
pysyvien vastaavien taloudellisena pitoaikana.

Liitetiedot

Poistoja koskevat liitetiedot esitetään tilinpäätöksessä kirjanpitolautakunnan 
kuntajaoston kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista antaman 
yleisohjeen mukaisesti (13.10.2020).
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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. 
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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. 
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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. 

 

 

Valtuusto 03.05.2022 § 18 Liite 6



 32 

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
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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.  

Valtuusto 03.05.2022 § 18 Liite 6
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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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Poistosuunnitelman muutos

Hallitus 5.4.2022 § 52

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

Poistoaikojen määrittely

Sairaanhoitopiirin poistoajat perustuvat kirjanpitolautakunnan (KILA) 
kuntajaoston yleisohjeeseen poistoista ja sen soveltamiseen vuodesta 
2013 alkaen. Sairaanhoitopiirin valtuusto on hyväksynyt suosituksen 
noudatettavaksi kesäkuussa 2013. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 
suosittelee ohjeessa poistoaikojen alarajojen käyttämistä, ellei 
pidemmän poistoajan käyttämiselle ole hyödykekohtaista perustetta.

Assi sairaalan valmistuessa osa nykyisistä Ahvenistolla sijaitsevista 
sairaalarakennuksista jää tämänhetkisen tiedon mukaan pois käytöstä. 
Sairaanhoitopiirin KPMG Oy:ltä tilaaman selvityksen mukaan käytöstä 
poistuvien rakennusten poistoja olisi lisättävä siten, että niiden arvo 
vastaa käyvää arvoa käytön päättyessä. 

Käytöstä poistuvat rakennukset

KPMG:n selvityksen mukaan nykyinen sairaalarakennus ja sen 
yhteydessä oleva päiväkirurgian rakennus jäävät kokonaisuudessaan 
pois käytöstä uuden Assi sairaalan valmistuttua. Tämä tarkoittaa sitä, 
että näiden rakennusten osalta poisto-ohjelmaan pitää muuttaa siten, 
että rakennusten tasearvo on käyvän arvon mukainen käytön 
päättyessä. Nykyisen sairaalarakennuksen ja päiväkirurgian 
rakennuksen käytön arvioidaan päättyvät vuoden 2027 lopulla kun uusi 
sairaala on valmistunut ja kaikki toiminnat on saatu siirrettyä vanhasta 
sairaalasta uuteen sairaalaan. Siirtymäaikana vanhan sairaalan tiloja 
voidaan käyttää mm. koulutustiloina ja tarvittaessa väistötiloina. Tämän 
arvion perusteella poistosuunnitelmaa on muutettava siten, että 
rakennusten arvo kirjanpidossa tulee poistetuksi vuoden 2027 loppuun 
mennessä. 

Käytöstä poistuvien rakennusten poistoajan määrittely

Käytöstä poistuvien rakennusten poistoaikana on käytetty rakennusten 
valmistuttua 30 vuotta ja vuodesta 2013 lähtien tehdyissä 
korjausinvestoinneissa 20 vuotta. Rakennuksiin tehdään vuosittain 
korjausinvestointeja, jotka lisäävät rakennusten poistopohjaa 
vuosittaisten investointien määrällä ja jatkavat näin todellista 
poistoaikaa. 

Nykyisen sairaalarakennuksen ja päiväkirurgian rakennuksen tasearvo 
vuoden 2021 lopussa oli yhteensä noin 55,3 milj. euroa. Rakennusten 
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käyttö päättyy vuoden 2027 lopussa, joten niiden poistoaika tulee 
määritellä uudelleen niiden todellisen käyttöajan mukaisesti. Edellä 
olevilla perusteilla näiden rakennusten jäljellä olevan tasearvon 
poistoajaksi tulee määritellä 7 vuotta vuodesta 2021 lukien (vuodet 
2021-2027), jonka jälkeen rakennusten arvo kirjapidossa on 0 euroa.

Suunnitelman mukaiset poistoajat muutoksen jälkeen on kirjattu 
liitteeseen.

Liite (6) Sairaanhoitopiirin poistoajat poistoryhmittäin

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että 
se päättää muuttaa nykyisen sairaalarakennuksen (taseessa rakennus 
D Uusi sairaala) ja päiväkirurgian rakennuksen (taseessa rakennus D7 
Päiväkirurgia) jäljellä olevaksi poistoajaksi 7 vuotta vuodesta 2021 
lukien (vuodet 2021-2027).

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 3.5.2022 § 19

Liite (7) Sairaanhoitopiirin poistoajat poistoryhmittäin

Hallitus: Valtuusto päättää, että se päättää muuttaa nykyisen 
sairaalarakennuksen (taseessa rakennus D Uusi sairaala) ja 
päiväkirurgian rakennuksen (taseessa rakennus D7 Päiväkirurgia) 
jäljellä olevaksi poistoajaksi 7 vuotta vuodesta 2021 lukien (vuodet 
2021-2027).

Päätös:
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LIITE 

 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky 
Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen (2016) suositus poistoajoista ja sairaanhoitopiirin 
tällä hetkellä käytössä olevat poistoajat poistoryhmittäin  

Uuden sairaalan (nykyinen sairaala) ja päiväkirurgian rakennuksen osalta poisto-
suunnitelmaa esitetään lyhennettäväksi 7 vuoteen (vuodet 2021-2027) siten, että nii-
den tasearvo vuoden 2027 lopussa on 0. 

Alla olevassa listassa Ahvenistolla sijaitsevat rakennukset on lueteltu sen poistoryh-
män alla mihin ne kuuluvat.  

 

Aineettomat hyödykkeet  Suositus  Käytössä   Muutosesitys 

 Muut pitkävaikutteiset menot 

- atk-ohjelmistot  2-5 vuotta   3 vuotta 

Aineelliset hyödykkeet 

Maa ja vesialueet  ei poistoa   ei poistoa 

 Rakennukset ja rakennelmat 

- Hallinto ja laitosrakennukset (* 20-50 vuotta   20 vuotta 
o Uusi sairaala (nykyinen sairaala)   20 vuotta  7 vuotta 
o Päiväkirurgia     20 vuotta  7 vuotta 
o C-rakennus     20 vuotta 
o Ahvenisto     20 vuotta 
o Yhteispäivystys     20 vuiotta 
o Alatalo     20 vuotta 
o Pesula     20 vuotta 

- Talousrakennukset (*  10-20 vuotta   10 vuotta 
o Varastohalli     10 vuotta 

- Vapaa-ajan rakennukset (* 20-30 vuotta   20 vuotta 

Koneet ja kalusto 

- Sairaala-, terveydenhuolto- 
yms. laitteet  5-15 vuotta 5-15 vuotta  
 
 
(* Ennen vuotta 2013 valmistuneissa rakennuksissa ja niihin ennen vuotta 2013 
tehdyissä korjausinvestoinneissa on käytetty aikaisemmin voimassa ollutta poisto-
suunnitelmaa, joka hallinto- ja laitosrakennusten osalta oli 30 vuotta ja talous- ja 
vapaa-ajan rakennusten osalta 20 vuotta.Tämän jälkeen tehdyissä korjausinves-
toinneissa on käytetty uutta tällä hetkellä olevaa poistosuunnitelmaa. 

Valtuusto 03.05.2022 § 19 Liite 7



Määrärahan myöntäminen Fimlab Laboratoriot Oy:n ja Kanta 
Logistiikka Oy:n osakkeiden hankintaa varten

Hallitus 5.4.2022 § 54

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

Kanta Logistiikka Oy:n osakkeiden hankinta

Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi kokouksessaan 23.11.2021 (§ 169) 
osakekaupan, jossa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ostaa 
Hämeenlinnan kaupungilta 1.130 kappaletta Kanta Logistiikka Oy:n 
osakkeita. Kauppakirjan mukaan kaupantekohetkellä tiedossa oleva 
kauppahinta maksetaan myyjälle kahden viikon kuluessa kaupanteosta. 
Lopullinen kauppasumma täsmentyy, kun tilintarkastaja on vahvistanut 
yhtiön vuoden 2021 tilinpäätöksen.

Ensimmäisessä vaiheessa kauppasummasta on maksettu 1 156 000 
euroa. Vuoden 2021 tilinpäätöksen perusteella vahvistunut 
kauppasumma on 1 524,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 1 722 684 
euroa. Kauppahinnasta on siten maksamatta 566 684 euroa. Lisäksi 
kaupasta maksetaan varainsiirtovero 1,6 %, joka koko 
kauppasummasta on yhteensä 27 563 euroa.

Osakekauppaa varten tarvittava määräraha on yhteensä 1 750 247 
euroa. Sairaanhoitopiiri on varannut osakekauppaan vuoden 2022 
talousarvion investointisuunnitelmassa yhteensä 1 200 000 euroa. 
Tästä syystä vuoden 2022 talousarvion investointisuunnitelmaan 
esitetään lisättäväksi Kanta Logistiikka Oy:n osakkeiden hankintaa ja 
varainsiirtoveroa varten 550 247 euroa, jonka jälkeen talousarvion 
investointiosan määräraha on yhteensä tarvittava 1 750 247 euroa.

Fimlab Laboratoriot Oy:n osakkeiden hankinta

Pirkanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ovat päättäneet myydä 
osan omistamistaan Fimlab Laboratoriot Oy:n osakkeista. Myytäviä 
osakkeita olisi yhteensä 666 kappaletta ja hinta/osake 8 000 euroa. 
Neuvotteluiden perusteella sairaanhoitopiireistä Kanta-Hämeen 
sairaanhoitopiiri, Vaasan sairaanhoitopiirin ja Päijät-Hämeen 
hyvinvointikuntayhtymä ostaisivat myytävinä olevista osakkeista 
osuuden, jolla omistusosuus nousisi lähemmäs kunkin sairaanhoitopiirin 
osuutta Fimlab Laboratoriot Oy:n liikevaihdosta. Kanta-Hämeen 
sairaanhoitopiiri ostaisi 88 osaketta. Osakkeiden hinta olisi yhteensä 
704 000 euroa. Lisäksi kaupasta maksetaan varainsiirtovero 1,6 %, joka 
koko kauppasummasta on yhteensä 11 264 euroa.

Sairaanhoitopiirin vuoden 2022 talousarvion investointisuunnitelmassa 
ei ole määrärahavarausta tähän osakekauppaan. Tästä syystä vuoden 
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2022 talousarvion investointisuunnitelmaan esitetään lisättäväksi Fimlab 
Laboratoriot Oy:n osakkeiden hankintaa ja varainsiirtoveroa varten 
yhteensä 715 264 euroa.

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että 
se myöntää sairaanhoitopiirin vuoden 2022 talousarvion 
investointiosaan:

1) Kanta Logistiikka Oy:n osakkeiden hankintaa ja varainsiirtoveroa 
varten 550 247 euron lisämäärärahan

2) Fimlab Laboratoriot Oy:n osakkeiden hankintaa ja varainsiirtoveroa 
varten 715 264 euron määrärahan.

Käsittely: Sari Rautio jääväsi itsensä (yhteisöjäävi, Fimlab Laboratoriot 
Oy:n hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn 
ajaksi. Tämän asian ajan puheenjohtajana toimi Kari Kaistinen.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 3.5.2022 § 20

Hallitus: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää 
sairaanhoitopiirin vuoden 2022 talousarvion investointiosaan:

1) Kanta Logistiikka Oy:n osakkeiden hankintaa ja varainsiirtoveroa 
varten 550 247 euron lisämäärärahan

2) Fimlab Laboratoriot Oy:n osakkeiden hankintaa ja 
varainsiirtoveroa varten 715 264 euron määrärahan.

Päätös: 
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ASSI-sairaala -tilanneraportti 10-12 2021 (Q4) sekä vuosi 2021

Hallitus 5.4.2022 § 71

Valmistelija: projektijohtaja Jari Tirkkonen puh. 050 522 2531 

Aiemmat päätökset 
- sairaanhoitopiirin hallitus 30.3.2021 § 38  
- sairaanhoitopiirin hallitus 31.8.2021 § 111 
- sairaanhoitopiirin hallitus 23.11.2021 § 165

Sairaanhoitopiirin hallitukselle raportoidaan Ahveniston 
sairaalahankkeesta päätösasiana vuosineljänneksittäin. Hankkeesta 
raportoidaan valtuustolle vuositasolla. 

Tämän raportin osalta on huomattava raportoinnin ajanjakso, johon ei 
sisälly Ukrainassa syttynyt sota erilaisine vaikutuksineen.  

Raportointia on tarkoitus kehittää, ja tämän raportin muoto on uusi. 
Käsillä olevassa raporttiaineistosta on pyritty luomaan helposti 
lähestyttävä ja nopeasti omaksuttava kokonaisuus. Assi-hankkeessa 
hyödynnetään hyvin kattavasti modernia ICT-tekniikkaa, ja tässäkin 
tapauksessa osittaisena tietolähteenä on uusi, Assi-hankkeelle kehitetty 
visuaalinen Tilanneseinä-sovellus. 

Raportti koostuu tästä pääkohtia esiin nostavasta listatekstistä, sen 
yhteenvetotaulukosta sekä liitemateriaalista.
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Yhteenvetotaulukko

Suunnittelutilanne 

Assi-rakennuksen suunnittelutyö on edennyt ripeästi raportointikaudella, 
ja yhteistyö on ollut eri suunnittelualojen ja suunnittelun ohjauksen 
osalta sujuvaa ja sitoutunutta. Suunnitteluun liittyvät pullonkaulat ja 
aikatauluhaasteet on pystytty ratkaisemaan allianssin yhteistyöllä. 
Suunnitelmien valmiusaste on 31.12.2021 n. 43 %.

Arkkitehtisuunnittelun osalta on raportoitu joulukuusta asti konsultin 
kustannusnousupainetta koskien muuttuvia ja vielä täsmentyviä 
suunnitelmia. Kustannuspaineen lopullinen taso selviää kevään 2022 
aikana. Arkkitehtikonsultti ja allianssin hankeohjaus ovat ryhtyneet 
toimenpiteisiin kustannuspaineen tasoittamiseksi.
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Logistiikka-, KSL- ja ICT-suunnittelut etenevät sovitun aikataulun 
mukaisesti. 

Käyttäjälähtöisen suunnittelun painopisteenä on ollut tilasuunnitelmien 
työstäminen yhteistyössä suunnittelualojen kanssa. 

Rakentaminen 

Rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa ilman merkittäviä 
poikkeamia. Yleisaikataulussa on tilanteessa 31.12.2021 1-2 viikon 
viive, joka on tarkoitus ottaa kiinni ennen sisävalmistusvaiheen alkua. 
Työmaan painopiste on ollut loka-joulukuun aikana maansiirtotöissä, 
paalutuksessa sekä perustus- ja runkorakennetöissä.   
 
Työturvallisuus 

Työmaan turvallisuusmittauksissa on siirrytty MVR-mittauksista (maa- ja 
vesirakennusmittaus) TR-mittauksiin (talonrakennusmittaus) 
15.11.2021. TAS-sopimuksen mukainen keskiarvotavoitetaso on 96 % 
(= allianssisopimuksen mukaisten bonusperusteina toimivien 
avaintavoitteiden 100 % onnistuminen).

TR mittausten keskiarvo on ollut 94,68 % 

Keskeinen viranomaisyhteistyö 

Assin rakennuslupaan haettiin alkuvuonna 2022 edellisen vuoden 
lopulla valmisteltu muutos, joka koskee julkisivuelementtien 
pintakäsittelyn muuttamista valkoisesta pinnasta punaruskeaksi ns. 
umbrakäsittelyksi. Ratkaisulla oli merkittäviä positiivisia 
kustannusvaikutuksia.

Varavoimakeskuksen ympäristölupaa on haettu vuodenvaihteessa 
2021-2022. Lupa saataneen kesällä 2022.  

Liikennejärjestelyt 

Ahvenistontien keväällä 2022 alkavaan levennysurakkaan liittyviä 
neuvotteluja on käyty hyvässä yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin ja 
muiden osapuolien kanssa.

Itäisen paikoitusalueen rakennuslupa on saatu, mutta paikoitusalueen 
toteuttaminen on vielä toistaiseksi taloudellisuusharkinnassa, koska 
saatu lupa on vain määräaikainen (5 v). Pysyvä lupa olisi taloudellisesti 
järkevällä tavalla mahdollistanut alueen käyttämisen Assin yhtenä 
paikoitusalueena tulevaisuudessakin. Vaihtoehtona on tehdä 
väliaikainen Assi-hanketta tukeva paikoitus mahdollisimman kevyin 
rakenneratkaisuin.

Pysäköintilaitos ja kaupalliset liiketilat 
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Sairaanhoitopiirin valtuusto on tehnyt päätöksen toteuttaa 
pysäköintilaitoksen omaan taseeseensa ja käynnistänyt 
hankesuunnitelman laatimisen päivitettyjen lähtötietojen pohjalta 
(valtuusto 8.6.2021 § 24). Pysäköintilaitoksen yhteyteen on tarkoitus 
rakentaa henkilöstöravintola ja tilat pienimuotoiselle kaupalliselle 
toiminnalle. Pysäköintilaitosta on edistetty tarkasteluvälillä.

Assi-sairaalan kokonaiskustannusarvio  

Assi-sairaalahankkeen kokonaiskustannukset muodostuvat Assi -
sairaalan rakennusurakan tavoitekustannuksesta 308,2 miljoonaa euroa 
sekä Assi-hankkeeseen liittyvistä muista sairaanhoitopiirin vastuulla 
olevista kustannuksista 36,1 miljoonaa euroa ja varauksista 11,5 
miljoonaa euroa. Edellä mainituista eristä muodostuu Assi -hankkeen 
kokonaiskustannusarvio 355,8 miljoonaa euroa, josta on päätetty 
sairaanhoitopiirin valtuustossa 15.12.2020 § 47. 

Varauksia ei ole tarkastelujakson aikana 10-12/2021 purettu. 
Riskivarauksien purkamista joudutaan jatkossa arvioimaan 
rakennuskustannuksen nopean nousun vuoksi. 

Tilaajan kustannukset vuoden 2021 osalta sisältävät budjetoimattomia 
eriä 1) kaavoituksen liittyvän maankäyttömaksun (450.000€), joka 
kohdentui Q2:lle ja 2) rakennusvalvontamaksun (200.000€), joka 
kohdentui Q3:lle. Budjetoimattomista eristä aiheutuva lisäkustannus on 
huomioitu tilaajan ennusteessa. Ylitys pyritään tasaamaan hankkeen 
keston aikana.

Rakennuskustannukset ovat nousseet poikkeuksellisen nopeasti. 
Kustannusnousu on ollut vuoden 2021 aikana 10,2 %. Allianssi on 
käynnistänyt toimenpiteiden suunnittelun kustannusnousun 
kompensoimiseksi. Tarkastelujaksolla arvioitiin, että ilman korjaavia 
toimenpiteitä tavoitekustannus voisi ylittyä 9-15 M€. Luvussa allianssin 
varaukset on kuviteltu puretuiksi. Tavoitekustannuksen ylitys on jaettu 
riski, josta tilaajan vastuulla 50 % ja 50 % on palvelutuottajien vastuulla. 
Tavoitekustannuksen ylityksen osalta sairaanhoitopiirillä on myös 3 
M€:n varaus tilaajan kokonaiskustannusarviossa. Kokonaisuudessaan 
tilaajalla on riskivarauksia 9 M€, mutta osa on varattu muutoksiin ja 
tilaajan hankintojen kustannuksiin.  

Tilaajalla on myös välineitä uudelleen suunnitella vastuullaan olevia 
hankintoja ja toimintoja, joilla voidaan pienentää kustannusylitysriskiä. 
Hankkeen kokonaiskustannusennuste sisältää tällä hetkellä paljon 
epävarmuustekijöitä, jotka täsmentyvät hankkeen edetessä. 

Hankinnat 

Johtuen vuoden 2021 voimakkaasta rakennuskustannusten noususta 
kaikkia toteutuneita hankintoja ei ole pystytty toteuttamaan allianssin 
asettaman tavoitekustannuksen puitteissa.

Valtuusto Kokouspäivä

03.05.2022

Esityslista

Sivu

 280



Pitkässä rakennushankkeessa kustannusten nousuja ja laskuja tulee 
tapahtumaan, joten markkinoita on seurattava aktiivisesti ja tehtävä 
toimenpiteitä kustannusylitysten kompensoimiseksi sekä panostettava 
hankintojen valmisteluun ja hankintaneuvotteluihin. 

Vuoden 2021 lopussa hankintojen valmiusaste on 31 % kaikista 
rakentamisen hankinnoista. 

Allianssin yhteistyö 

Allianssin yhteistyö on sinänsä ollut sujuvaa. Toimintaa on 
tarkastelujaksolla kuitenkin ikävästi haitannut koronapandemia, jonka 
aiheuttamat pakolliset etätyöjaksot ovat osoittaneet, että 
rakennushankkeen yhteistyö lopultakin sujuu parhaiten lähityönä. 
Tilanne on myös rasittanut työntekijöitä henkisesti, ja työnjohto on 
pyrkinyt toiminnallaan korjaamaan tilannetta.

Allianssi on suhteellisen uusi hankemuoto, joten se vaatii kaikilta 
osapuolilta perinteisten toimintamallien ja periaatteiden 
uudelleenarviointia. Uusien henkilöiden perehdytyksessä on 
huomioitava allianssin mallin erityispiirteet. 

Muutosten hallinta 

Muutokset ovat aiheutuneet pääosin tilasuunnittelun tarkentumisesta.  
Muutokset on jaettu kolmeen kategoriaan: 
• allianssin tavoitekustannukseen sisältyvät muutokset 
• tavoitekustannusta nostavat laajuus- ja laatutason muutokset (Tilaajan 
kustannusvastuulla olevat muutokset) 
• muutokset, joilla ei ole kustannusvaikutusta. 

Tilaajan vastuulla olevien laajuus- ja laatutasomuutosten kokonais-
kustannusvaikutus on vuoden 2021 lopussa -348. 226 euroa (sisältäen 
palkkion).

Allianssin vastuulla olevien muutosten kustannusvaikutus on 312. 452 
€. Kustannukset ovat osa allianssin tavoitekustannusta.   

Raportointikauden Q2 aikana tilaaja on pienentänyt hankkeen laajuutta 
poistamalla toteutussuunnitelmista jäte- ja pyykkijärjestelmän 
siirtoputkistovarauksen, jonka palkkiollinen arvo on n. 511.000 € ja 
palkkioton arvo 463.700 €. Muutoksen osalta ei tehty päätöstä 
tavoitekustannuksen alentamisesta, vaan se jätettiin laajuus- ja 
laatumuutosvaraukseksi tavoitekustannuksen sisään. Suunnittelun 
tarkentuessa tarve varauksen purkamiselle on alkanut kasvaa.

Huomioitavat riskit  

Edellisessä raportissa esitettyjen riskien osalta on tehty toimenpiteitä ja 
niitä on käsitelty allianssin yhteisissä työpajoissa. Kvartaalin Q4 
taloustiedot on esitetty liitteessä. 

Valtuusto Kokouspäivä
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Muuta 

Työmaan jätteenkierrätys on hoidettu ensiluokkaisesti: yli 99 % jätteestä 
lajitellaan ja kierrätetään tai käytetään energiantuotantoon. 

Edellä mainitun innoittamana todettakoon, että tulevalle 
hyvinvointialueelle olisi syytä laatia ympäristöstrategia sekä järjestää 
Assissa työnsä aloittava ympäristöasiantuntija, joka ottaisi valmiiden 
rakennusten osalta tämän nykyaikaan itsestäänselvyytenä kuuluvan 
tehtäväkentän haltuun.

Liite (17) Assi-hankkeen tilanneraportti ajalta 10–12/2021 (Q4)

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus merkitsee Assi-hankkeen 
tilannekatsauksen tiedoksi ja toimittaa raportin tiedoksi 
sairaanhoitopiirin valtuustolle ja hyvinvointialueen hallitukselle. 
Sairaanhoitopiirin hallitukselta pyydetään kommentteja raportin 
jatkokehittämiseksi.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Merkittiin, että Jari Tirkkonen poistui kokouksesta tämän asian 
käsittelyn jälkeen.

Valtuusto 3.5.2022 § 21

Liite (8) Assi-hankkeen tilanneraportti ajalta 10–12/2021 (Q4)

Hallitus: Valtuusto merkitsee Assi-hankkeen tilannekatsauksen 
tiedoksi.

Päätös: 

Valtuusto Kokouspäivä
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Turvallisuusmittaukset

Assi-hankkeen tilanneraportti ajalta 10-12/2021 (Q4)

Liite 1
Valtuusto 03.05.2022 § 21 Liite 8



Turvallisuusmittaukset

Ahveniston sairaala -hankkeen tilanneraportti vuodelta 2021 sekä aikaväliltä 1.10.-31.12.2021 (Q4)

Raportin tietolähde: Ahveniston sairaala -hankkeen Tilanneseinä-sovellus

Raportin sisältö

1. Assi-hankkeen kustannustavoite
2. Allianssin tavoite ja toteuma Q4/2021
3. Tilaajan tavoite ja toteuma Q4/2021

Valtuusto 03.05.2022 § 21 Liite 8



Korvattavat 
kustannukset 

252,1 M€

ICT 12,7 M€

Riskivaraus 9 M€

Tilaajan omat 
hankinnat 36,1 

M€

Bonus 2,5 M€

Palkkio 39 M€

Korvattavat 
kustannukset 

252,1 M€

308,2 M€
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358,1 M€

Pysäköinti 21 M€

Allianssin tavoitekustannus
Tilaajan kokonaiskustannusarvio

391,8 M€

Tilaajan omat 
hankinnat 47,6 

M€

Allianssin 
tavoitekustannus 

308,2 M€

Tilaaja kaikki

Ennen Allianssia syntyneet 
kustannukset 2,3 M€

370,8 M€

STM:n myöntämä 
poikkeuslupa 388,5 M€
 pysäköinti ei kuulu 

poikkeusluvan piiriin 
(ei sote-rakennus)

Pysäköinnin tavoite alun perin 
15 M€ - noussut: 
 Keskon vetäytyminen 

hankkeesta, jolloin kaikki 
SHP:n kustannukseksi

 Yleinen 
rakennusmateriaalien 
kustannusten nousu

Ennen Allianssia syntyneet 
kustannukset 2,3 M€

Riskivaraus  17,1 M€

Palkkio 39 M€

Riskivaraus  17,1 M€

1. Assi-hankkeen kustannustavoite Valtuusto 03.05.2022 § 21 Liite 8



Korvattavat 
kustannukset 9,99 

M€

Sis. Palkkiot yms.

Tavoite Toteuma

Korvattavat 
kustannukset 9,91 

M€

Sis. Palkkiot yms. Korvattavat 
kustannukset 0,08 M€

Sis. Palkkiot yms.

Ero toteumaan 

9,99 M€
0,08 M€9,91 M€

Kuviot eivät vastaa todellista kokoa kustannuksista

2. Allianssin tavoite ja toteuma Q4/2021

Tavoite = rahoitussuunnitelman mukainen arvio toteutuvista kuluista

Valtuusto 03.05.2022 § 21 Liite 8



Tilaajan omat 
hankinnat  296 t €

Tavoite

295 930,75 € 

Tavoite = rahoitussuunnitelman mukainen arvio toteutuvista kuluista

- 4 186,73 €300 117,48 €

Toteuma Ero toteumaan

Tilaajan omat hankinnat -4 t €

Tilaajan omat 
hankinnat  300 t €

3. Tilaajan tavoite ja toteuma Q4/2021 Valtuusto 03.05.2022 § 21 Liite 8
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